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Conferința organizației
de partid de la E. AI. Vulcan

Receril a avut loc conferința or
ganizației de partid de la exploata
rea minieTă Vulcan.

lucrările conferinței 
in prezeuta tovarășilor 
chim, prim-secretar 
jud-'lean Hunedoara 

prim-secretar 
rr 'ni. ipal de partid 

Dezbaterile, la car 
numeroși delegați, 

i amplă.
de

d< 
îndeplinirea s 
de Congresul 

pentru dezvoltarea 
ifere, a măsurilor ce 
înfăptuirea exemplară a sar
de viitor.

x ii

au avut loc 
Moga ioa- 

a| Comitetului 
al P.C.R., l.azâr 
al Comitetului 
Petroșani.

e au participat 
au constituit o 

aprofundată a acti- 
urale de comitetul de 
omuniștii minei Vulcan 

sarcinilor ela- 
al IX-lea al 

industriei 
se impun

Dinamica unei 
dezvoltări impetuoase

Conferința de partid a reunit re
prezentanții comuniștilor unei ex
ploatări miniere a cărei dezvoltare 
reflectă 
creșterea 
dnslriale 
seb
zei din 1929—.1933, 
fost redeschisă in

convingător dinamismul, 
impetuoasă a puterii in- 

a patriei. închisă de cla- 
cxploalatoare in perioada cri- 

mina Vulcan a 
anii construcției

socialiste, intrind in producție in 
1951 cind au fost extrase 56 000 to
ne de cărbune. Datorita unei de/\ci
tări vertiginoase, odată cu întreaga 
economie naționala, mina Vulcan a 
ajuns în 1968 la un nivel de pro
ducție de 1 160 000 tone, devenind 
astfel una din marile exploatări mi
niere ale Văii Jiului, a doua după 
mina Lupeni. întreaga ascensiune 
are la bază aplicarea metodelor mo
derne de extracție, dotarea minei cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate și, mai ales, închegarea unui 
colectiv puternic și hotărit care in 
frunte cu comuniștii, desfășoară o 
muncă rodnică pentru realizarea 
sarcinilor economice in continuă 
creștere.

Realizările obținute in 1968 reflec
tă dinamismul acestei creșteri. Fată 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, volumul producției brute 
a crescut cu 86 000 tone cărbune, 
producția extrasă din abataje fron
tale a crescut cu 90 000 tone, iar 
productivitatea muncii pe întreaga 
exploatare a sporit cu 0.190 tone 
pe post. Vitezele de avansare au 
crescut, în abatajele frontale, de ia 
16,9 la 23,5 m pe lună iar la lucră
rile de pregătiri de la 42 la 47 m pe 
lună. La prețul de cost s-a înregis
trat o reducere de 5,21 lei pe tonă

in comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trocul, iar consu
mul de material lemnos a scăzut cu 
I mc/1 000 tone In primele 10 luni 
ale acestui an, planul producției 
brute a fost depășit cu 4 269 tone de 
cărbune. Dintre brigăzile de mineri 
s-au evidential în mod deosebit ce
le conduse de comuniștii Niroară

I. BRANEA

(Continuare In pag ă 2-a)
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Pentru tinerii de la U.R.U.M.P

Bogat program

In cadrul Universității mun
citorești, la Exploatarea mi
nieră Lonea, funcționează două 
cursuri: .Problema de legisla
ție in R.S.R.* și un cerc de 
matematică.

Zilele trecute s-a (inul pri
ma lecfie cu Ierna : .Formele 
de conviețuire socială și im
portanta respectării lor". Ex
punerea lecției a tost tăcută 
de către tov. David Maniu. 
procuror șef al Procuraturii lo
cale Petroșani.

Robert PINCZKER
Lonea

de activități instructive
Mo meni 
literar

leg
La Casa de cultură din Ha- 

a avut loc, recent, un ren-
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Deci planul poate fi 
realizat ritmic !

In cinslea alegerilor de partid, 
ia vederea încheierii anului cu re
pliate cit mai bune în producție, 
minorii din bazin obțin realizări 
soblte la extracția cărbunelui.

De pildă, demn de relevat 
succesul minerilor aninoseni. 
loclivul lor a realizat în ziua de 16 
noiembrie a.c.. peste plan, 2 714 to
ne de cărbune 
nusul de pînă aluhci : Preparatorii 
de la Coroești au asigurat funcțio
narea din plin a agregatelor și ins
talațiilor. recepționînd întreaga pro
ducție - 3 035 lone — dală peste 
plan, de aninoseni și vulcăneni.

lată, do altfel, și realizările celor
lalte exploatări din ziua do 16 
iombrie ;

deo-

este
Co-

lichidînd astfel ml-

— • onea 4- 49?.
— Petrila 4~ 17 to.
— Dîlia 4~ 133 to.
— Vulcan 4- 321 to.
— Paroșeni 4- 702 to.
— Luoeni 4- 870 fo.
— C C.V. I 4- 5 237 to.
Desigur, așa cum reiese din

to.

șit simpozion literar, la care 
au participat numeroși iubi
tori ai literaturii din oraș.

Cu această ocazie li s-a vor
bit celor prezenti despre 
.George Coșbuc — poetul ță
rănimii". Participanții au ur
mărit apoi un program de 
diapozitive despre viata poe
tului.

Nicu SBUCHEA
corespondentVase emailate

Ca urmare 'a contractelor de 
livrare încheiate de întreprin
derea cu ridicata pentru pro
duse metalo-cțimice Petroșani, 
precum sl a Repartițiilor pri
vind mărfurile din import ob
ținute de I.C.R.M., în depo
zitele întreprinderii au intrat 
in aceste zile, însemnate can
tități de vase emailate de fa
bricație românească și din im
port. După receplionarea ce
lor peste 11 000 de piese, a- 
cestea vor fi livrate magazine
lor cu amănuntul din Valea 
Jiului și din alte centre din 
județ.

no

mențin 
au cea 

peste 4 400

tualia la zi, in frunte se 
minerii de la Lupeni, care 
mai marc depășire 
lone.

Semnificativ este, iii același timp, 
faptul că se remarcă și îmbunătăți
rea calității producției brute și ne
te, a calității cărbunilor livrați că
ite C.F.R., U. V. Călan, C.S. Hune
doara, C.S. Reșița, T.C. Paroșeni șl 
ailor întreprinderi și unități indus
triale și agricole din tara noastră.

Dacă la rîndul ei, Direcția regio
nală C.F.R. Deva — Hunedoara va 
asigura și pe mai departe vagoanele 
programate, în mod ritmic, iar pre
paratorii de la Pelrila, Coroești și 
Lupeni vor prelucra întreaga pro
ducție brută livrată de exploatările 
miniere, sinteni siguri că planul pro
ducției globale, pe sortimente, cit 
si alli indicatori sintetici ai planului 
de stat vor fi nu numai îndepliniți, 
ci și depășiți de căbre minerii Văii 
Jiului.

K. ȘTEFAN
tehnician, C.C.V.J.

I R f N r. A
TEMPERATURA DE IERI

4-15 grade la Petroșani; -j- 9 
grade la Paring (maximele).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă. 
Cer variabil.

Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat

Cadrelor didactice, elevilor, 
organizației de partid

și organizațiilor de tineret 
de la Liceul din Cristuru Secuiesc

Silmatl tovarăși,

Doresc să vă transmit calde mul
țumiri pentru invitația de a Iun par
te la sărbătorirea celor 175 de ani 
de existentă a Liceului din Cristuru 
Secuiesc. Folosesc acest prilej pen
tru a remarca activitatea rodnică 
pe care o desfășoară colectivul dum
neavoastră, munca lui entuziastă și 
nobilă. Liceul din Cristuru Secuiesc 
constituie o minunată școală de e- 
ducare, în spiritul prieteniei și frăției 
a copiilor de pe aceste meleaguri 
— români și secul.

îmi exprim deplina convingere 
că și în viilor membrii corpului di
dactic vor munci neobosit pentru a 
înarma elevii cu temeinice cunoș
tințe, a-i forma in spiritul concep
ției științifice -despre lume și viată, 
a sădi in conștiința lor dragostea

nețărmurită fală de România Socia
listă, mtndria pentru lot ceea ce 
se înfăptuiește în tara noastră prin 
efortul comun al tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate.

Sint încredințai, de asemenea, că 
sub îndrumarea părintească a dască
lilor și folosind condițiile create în 
anii construcției socialiste, elevii li
ceului vor învăța cu sirguintă și de 
acum înainte, vor dovedi prin în
treaga lor comportare ca merită în
crederea cu care ii înconjoară parti
dul, poporul nostru.

Cu ocazia acestei aniversări urez 
. colectivului didactic, elevilor, orga
nizației de partid și organizațiilor 
de tineret să obțină noi succese în 
activitatea viitoare, să sporească și 
mai mult prestigiul și renumcle a- 
cestei vechi instituții de învătămînt.

înapoierea de la Varșovia a delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul Chivu Stoica

Luni dimineață s-a înapoiat in Ca
pitală, venind de la Varșovia dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. _

Din delegație au făcut parte tova
rășii Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Tiberiu Petrescu, ambasa

dorul Republicii Socialiste România 
la Varșovia.

La sosire, in Gara de Nord, dele
gația a fost inlimpinală de tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad și Ion Circei, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenti Jan Brudzynski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la Bucuroși'* ’ membri 
ai ambasadei.

ajerpres)

INTERVIUL NOȘTRI

(itcva precizări cu privire 
■a construirea și cumpărarea 

de loculnfe proprietate personală,
cu sprijinul statului

Uteciștii Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani se înlilnesc azi 
în cadrul unui eveniment de seamă j 
Conferința pentru darea de seamă și 
alegeri pe uzină. Preocupați de im- 
bv îcirca continuă a activității lor, 
uteciștii și-au analizat din timp și cu 
m-j't discernămint acțiunile între
prinse in acest an și au hotărit ca în 
anul viitor să lărgească cu mult sfe
ra acțiunilor ce le vor întreprinde 
pentru atragerea unui cit mai mare 
număr de tineri la acțiunile educa
tive.

Despre acțiunile prevăzute in pro
gramul pentru anul 1969 am aflat 
am mie de la tovarășul Bălan I., 
activist al Comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C.

Preocuparea de seamă a comite
tului U.T.C. din cadrul U.R.U.M.P. 
o va constitui mobilizarea activă a 
tinerilor pentru sporirea contribuției 
sale la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Paralel cu adunările generale 
ale salariatilor pentru dezbaterea ci
frelor de plan, se vor organiza in
lilniri ale uteciștilor cu cadrele de 
condurere ale uzinei. împreună
tinerii vor fi căutate noi căi pentru 
mobilizarea lorlelor și descoperirea 
rezervelor interne ale uzine*. Uterîș- 
tii și-au propus să organizeze con
cursuri „Cine știe meserie, cîștigă" 
pe teme specifice meseriilor de lă
cătuși, strungari și electricieni. Tot 
cu •prijinul conducerii uzinei se vor 
organ za dezbateri pe temele „Cit 
valorează un minut", „Cunoașteți u- 
tilajul la care lucraji ?*, „Economi-

cu

sirea de energie și materiale, pîr- 
ghia reducerii prețului de cost“ 
și altele.

In ateDlia comitetului 
uzinei va sta ridicarea 
nivelului de pregătire 
ideologică al tinerilor. 
le și expunerile ce se i 
pe temele .România economică 
meridianele globului", 
diplomației românești", 
politic contemporan", .De la ciomag 
la rachetele intercontinentale". .Vor
bește istoria pă mimului străbun", 
și altele, vor contribui la îmbogăți
rea cunoștințelor tinerilor.

Din programul de activități nu vor 
lipsi, bineînțeles, acțiunile menite 
să sporească răspunderea tinerilor 
fată de respectarea legalității socia
liste, a normelor de conviețuire so
ciala, să dezvolte gustul pentru fru
mos și acțiunile pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor. Se vor 
organiza seri distractive pentru ti
neret, vizionări colective de specta
cole cu caracter educativ, întâlniri 
cu actori ai teatrului de stat, e: 
sii la cabanele și locurile pilc 
din împrejurimi, precum și alte 
tiuni, culturale și sportive.

Programul de activități va fi 
pus în aceste zile conferinței 
dare de seama și alegc-ri pentru 
îmbogățit cu alte propuneri ale 
norilor să fie adoptat ca plan 
măsuri al noului comitet ce va 
ales de uteciștii uzinei.

Centrală telefonică în uzină
i U.T.C. al 
continuă a 
politică și 

Simpozioane- 
vor organiza 

pe 
.Din istoria 

.Dicționar

I. M<

ixcur- 
oresti

ti-

ST AȚA

Autorul „Corturilor neliniștei11
s-a întîlnit cu cititorii petroșăneni

Duminică dimineața, la librăria 
„Ion Creangă" din Petroșani, au
torul recent apărutului volum de 
poezii „Corturile neliniștei", RA
DU SELEJAN s-a întîlnit cu citi
torii.

T» .ifestarea culturală, care a 
avut loc cu această ocazie, a fost 
deschisă de prof. CORNEL HOG- 
MAN, președintele Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă, du
pă care procurorul șef al procu-

raturii Petroșani, David Maniu, a 
făcut o interesantă prezentare a 
creației poetice a lui Radu Sele- 
jan, iar prof. Constantin Pascu, 
secretarul literar ai Teatrului de 
stat Valea Jiului, a vorbit despre 
mijloacele de expresie folosite de 
tinărul poet în versurile sale.

In continuare, autorul „Cortu
rilor neliniștei" a acordai auto
grafe solicitanților.

La Preparafia Coroeșli a intrai, lecenl, in funcțiune o 
centrală telefonică cu 100 numere interioare, la care se a- 
daugâ 15 exterioare. Se pol deduce cu ușurință avantajele 
aduse activității de ansamblu prin stabilirea legăturii tele
fonice normale intre abonați.

tn imaginea fotografică de mai jos: Centralista Ileana 
Moțcoș răspunde la apel.

Folo : A. Havirneanu

Printre numeroasele măsuri luate in ultimul timp de către 
conducerea de partid și de stat pentru asigurarea ridicării 
nivelului de trai al populației se înscrie și aceea privind 
sprijinul pe care statul nostru ii acordă cetățenilor ce doresc 
să-și construiască locuințe proprietate personală, ori care 
doresc să-și cumpere astfel de locuințe din fondul locativ a) 
statului.

Pentru informarea locuitorilor municipiului nostru care do
resc să 1___
1735/1968 și a completărilor ulterioare privind condițiile in 
care pot beneficia de sprijinul stalului pentru construirea 
de locuințe proprietate personală, ne-am adresat Iov. FR/\N- 
CISC IACOB, directorul Băncii de investiții din Petroșani, 
care ne-a răspuns cu 
bărl :

beneficieze de legea nr. 9/1968, al H.C.M. nr.

multă amabilitate la o serie de intre-

.-i: imobilelor ce se pun în vînzare. 
Nu pol beneficia de dreptul de cum
părare cetățenii care mai au o lo
cuință personală sau cota parte din- 
tr-o astfel de locuință ori cei care 
și-au vîndul locuința după data de 
1 noiembrie 1967.

In cazul că solicitantii nu deliu 
întreaga sumă necesară. Banca de 
investiții acordă credite, cu o do- 
bîndă anuală mică 
cetățenii să asigure 
sonal minim stabilit

cu condiția ca 
un aport per- 
astfel:

7

r f
ÎNTREBARE : Au fost reglementate 

problemele privind vînzarea locuin
țelor din fondul locativ al statului ?

Salariu tarifar sau venit 
mediu brut lunar

Avansul minim Durata maximă de Dobînda
față de prețul Io- ramb. a creditului anuală
cuinței

1

RĂSPUNS : Comisia care a fost 
constituită printr-o decizie a Consi
liului popular municipal Petroșani, 
a verificat fondul locativ de stat din 
Valea Jiului și a făcut propuneri 
privind imobilele ce se vor pune in 
vînzare precum și preturile de vînza- 
re ale acestora. O dată aprobate, lis
tele acestor imobile se vor afișa la 
sediul întreprinderii de gospodărie lo- 
cativă din Petroșani, la toate sec
toarele I.G.L. precum și la consiliile 
populare. Cetățenii care doresc să 
cumpere o locuință din cele puse 
in vînzare se vor adresa întreprin
derii de gospodărie loca li Vă Petro
șani cu care vor încheia contractele 
de vinzare-ciimpărare. după ce în 
prealabil se va stabili dreptul de 
prioritate. Menționez că prioritatea 
de cumpărare o au locatarii actupli

pină la 1 500 lei 
1501—2 000 lei 
peste 2 000 lei

20%
25%
30%

1.5 %
2 %
3 %

UN CAZ în care organele de resort
trebuie să-și spună

La redacția ziarului nostru a sosit 
o scrisoare semnală de medicul Ma
niu Mircea, specialist neurolog la spi
talul din Lupeni, care înfățișează o 
încercare dusă la extrem, a unui e- 
lement lipsit de conștiință și răspun
dere, pentru a obține pe nedrept 
pensia pentru incapacitate de muncă. 
Un act antisocial, huliganic, asupra 
căruia organele de resort
să-și spună cuvîntul. Cu atit mai mult 
cu cit nu este singurul caz cind e- 
lemente iresponsabile caută să ob
țină, prin amenințări, concediu me
dical sau pensionare pentru incapa
citate de muncă.

Iată ce se spune in scrisoare :
„Tn ziua de 9 noiembrie 1968, la 

orele II, in cabinetul de nenrolo-

trebuie

gie al policlinicii Lupeni a venit Iov. 
Krauss Carol — medic la comisia de 
expertiză medicală a capacității de 
muncă Lupeni — cu dosarul Iui Hu- 
nyadi loan din Vulcan, propus pen
tru pensionare de către I.M.S. Vul
can și considerat a nu se încadra 
pentru pensionare de boală de *către 
foruri medicale superioare. Citid lui 
Hunyadi Ioan i s-a adus la cunoș
tința acest lucru, cu propunerea de 
a face recurs la Deva, acesta a reac
ționai violent încercind să rupă do
sarul cu actele privind eventuala sa 
pensionare. Pentru că nu șl-a atins 
scopul, m-a bruscat, rn-a lovit, m-a 
înjurat, m-a amenințat în fel și chip, 
perlurbind functionarea tuturor ser-

cuvîntul
viciilor din policlinica Lupeni timp 
de o oră, adică pînă la sosirea orga
nelor de miliție. A încercat să for
țeze ușa cabinetului unde am fost 
nevoit să mă refugiez bruscindu-l 
șl pe Iov. medic Vonlca Iile.

Consider ca huliganică această a- 
liludine, consider inadmisibilă orice 
încercare de obținere a pensiei prin 
terorizarea medicilor".

Așteptăm ca organele in drept să 
ia măsuri pentru ca asemenea acte 
să-și găsească răspunsul cuvenit. Co
lectivele în mijlocul cărora există 
asemenea elemente trebuie să ia o 
atitudine fermă față de orice încer
care de sustragere de la muncă, de 
obținere de avantaje personale prin 
amenințări și.acte huliganice.

Pentru obținerea de credite, soli
citantii se vor adresa Băncii de in
vestiții din Petroșani (str. M. Emi- 
nescu nr. 22) prczentînd contractul 
de vînzare-cumpărare încheiat cu 
I.G.L. și aportul personal.

doresc să-și construiască locuințe 
proprietate personală ?

RĂSPUNS: Statul sprijină cetățenii

ÎNTREBARE : In ce consta spriji
nii stalului, acordat cetățenilor care

Interviu consemnat de
Radu SELEJAN

(Continuate in pag. a 3-a)

• • • Oscar
Zilele trecute, la cinemato

graful .7 Noiembrie" din Pe
troșani a rulai filmul .Oscar" 
— bun, comic, pasionant.

La ieșirea din sala cinema
tografului. la un matineu, 
spectatorii continuau să rldă. 
Credefi că pentru vreo scenă 
din film ? Nu. Pen
tru o scenă din 
sală: scena cu
scaunele și par
chetul pline de 
humă, care a lă
sat urme pe hai
nele și Încălțămin
tea spectatorilor. Mai ales ale 
acelora care au avut bilete 
la margine.

Firește că spectatorii n-a
veau nici o vină in toată po
vestea asta. Ei veniseră la 
cinematograf, luaseră bilele, 
intraseră in sală, se așezaseră 
pe scaune. De unde să știe că 
In sală se zugrăvise și că le- 
meile de serviciu nu șterse- 
seră scaunele și parchetul de

humă. Fiind și lumina slabe 
in sală n-au pulul observa 
„poanta" personalului de la 
cinematograf, așa că s-au așe
zat comozi pe scaune „zugră- 
v indu-se" pe haine și pe pan
tofi.

A fost un prilej (asemenea 
prilejuri să nu 
mal fie) ca hazul 
din sală să con
tinue afară.

Dar dacă situa- 
in a- 
comică 

u n i i 
spectatori și amară pentru al
ții, ea este, in fond, meditati
vă pentru conducerea cinema
tografului de a li mai exigen
tă lată de salariafii săi. iată 
de propria-i activitate.

Dacă filmul a fost o come
die, nu era nevoie de încă 
una, regizată de personalul ci
nematografului respectiv.

Slirșil.

fia este, 
patentă, 
pentru

Pavel DARIE

1
i
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Competența, profunzimea• • ♦ •

(Urmare din pori 1)

• • ♦ •

Ghrorghe, Malcoci Vasile, Catană 
Vespasian, Costache Gheorghc, Pe- 
Irișor Flofea, Turin,. \ alt r.,.., ,i 
numeroase altele.

organizației de partid
• ♦ • •♦ • • • •• • « • • •* • ♦ • •

I • r ' '-------------
' atribute esențiale ale activității

• • • • • • ♦ • ♦► •

Cînd arbitrul umbrește
spectacolul sportiv

fGlUJ, de la trimisul nostru).
Aș fi vrut sâ încep altfel această 

cronică dor arbitrul Radu Burdun 
m-a obligat, prin modul rum a con
dus medul U" Cluj — Jiul, să În
cep cu el. Nu voi încerca scuz 
Infringerea cu 3—1 » Jiului, dar măr
turisesc efi rareori mi-a fost dat să 
văd un arbitrai atît de slab Unul 
dintre coi mai cinșliti arbitri de fot
bal din România — cum îl caracte
riza antrenorul clujenilor. Constantin 
Tească — s-a întrecut in greșeli ce 
au influențat negativ rezultatul par
tidei. greșeli ce au nemulțumit to
tul publicul spectator. Astfel, in mi
nutul 13. la o deposedare prin a- 
lunecare a lui Georgevici. arbitrul 
acordă un discutabil penalii pentru 
echipa gazdă; în minutul 47. in po
ziție excelentă de gol. Achim este 
împins cu miinile in careu de un 
apărătoi advers și dezechilibrat, dar 
arbitrul închide ochii: in minutul 83 
arbitrul mai face cadou un penalii 
gazdelor, pe care însă Stan il apără; 
pentiu a-și răscumpăra unele greșeli, 
il elimină cu multă ușurința din joc 
pe Oprea, acordă gratuit unele lo
vituri libere Jiului, inlrerupe tot tim
pul cursivitatea meciului.

Dar să începem cu începutul.
Timpul mohorit. puțin rece a atras 

în tribunele stadionului din 
orașului un număr redus de 
tori. Ei au plecat spre case 
mili de rezultat (echipa Iot 
tigal cu 3—I) dar suparăți
bitru care a denaturat un meci ce 
se anunța frumos. Gazdele au 15 mi-

parcul 
spec la- 
mullu- 
a ciș- 
pe ar-

nule inițiatixa. Oprea irosește 1rei 
ocazii de gol pentru ca in minutul 
13 tot ol să deschidă scorul din fazo 
amintită: II metri acordat cu ușu
rință Hullștii nu se descurajează, 
pun slapinire pe joc și după ce Li- 
bardl. Grizea $i Naidin ratează ega- 
larea. o aduce... Muslățoa. Inghcsuiți 
in careu la un corner executat do 
Naidin. Mustățea trimite în proprio 
poartă E 1—1 și elanul jluliștilor spo
rește. Pină la slîrșitul reprizei mai 
notăm 2 cornore pentru gazde, o in
tervenție de ultim moment a lui 
Stan la un șut al lui Pexa și altul 
al lui Georgevici care degajează o 
minge de pe linia porții.

Repriza a doua era să fie și mai 
decolorată decît prima. In minutul 
47, Jiului i se refuză un penalti (A- 
chim este împins în careu, în po
ziție bună de gol). Peste un minut, 
Anca trimite balonul in bară, iar 
după inia un minut gazdele iau con
ducerea. Fundașul dreapta Codrea 
înaintează în viteză cu mingea la 
picior și de la 30—35 m șulează nă- 
praznic înscriind la păianjen un gol 
cum rar se vede pe stadioanele noas
tre. In postură de învingători, clu
jenii reduc din nou motoarele in 
timp ce Libardi și Sandu îl ..ochesc” 
pe Moldovan, iar Grizea ratează, poa
te. cea mai marc ocazie a echipei 
sale: singur cu Moldovan, la numai 
10 metri de acesta, șulează încet 
și portarul clujean prinde. Două o- 
cazii foarte bune de gol ratează și 
Peronescu și Achim, iar Stan se re
marcă la un excelent sul

al lui Oprea. Este minutul 83 și ar
bitrul R. Buzdun acordă penalii com
plet gratuit gazdelor. Oprea iși po
li ivește balonul, șutează puternic dar 
Stan, care-i sesizase direcția, plon
jează >i boxeaza. O amabilitate” a 
lui Oprea asupra lui Stoker ii atrage 
clujeanului eliminarea de pe teren. 
Cu < iuci minute înainte de final. Bun- 
gău stabilește scorul la 3—1 pentru 
echipa sa. La un corner executat de 
excelentul UifăJeanu, Stan iese să 
boxeze mingea, dar aceasta ajunge 
la Bungău care o expediază cu ca
pul in plasă. Meciul este jucat, deși 
Octavian Popescu trimite de două 
ori balonul în barele porții apărate 
de Moldovan.

In ciuda înfrîngerii cu 3—1, Jiul 
a făcut o partidă bună, curajoasă. 
Băieții au jucat calm (de subliniat 
deplina lor notă de fair-play, mai 
ales în cazul acordării celor două 
penaltiuri pentru gazde și fruslarea 
lor de unul), au găsit întotdeauna 
căile cele mai bune de a ieși din a- 

in dar au greșit prin
aceea că n-au șutat mai mult la poar

Uifăleanu, Anca, Soplereanu, Oprea 
de la gazde.

Dumitru

tă. Jiul putea să obțină și
merita cu prisosință un rezultat de
egalitate.

Dar cu un asemenea arbitraj ni-
meni n-ar fi cișligat duminică la
Cluj.

La capitolul remarcați îi citez pe
Stan, Georgevici, Stoker, Sandu, Li-
bardi și Peronescu de la Jiul. pe

DIVIZIA C

Sfiinta

După minutul 90
<£>

<î>

<£>

<£)

<£)

Minutul 90 al medului dinlie .U' Cluj și 
Buholu transmite la radio ultimele secvențe

.lint. Aristide 
ale partidei. 

Slirșili de oboseală, luc de transpirație, jucătorii părăsesc 
terenul, fn drum spre vestiare, ei îl protejează pe arbitrul 
Radu Buzdun de furia și protestele vehemente ale publicu
lui Dar ce aveau spectatorii cu arbiliul? le dezavantajase 
echipa? Nu. Dimpotrivă le-o avantajase. Dur, obiectiv, pu
blicul clujean detesta maniei a in care Radu Buzdun con
dusese partida, ii declinau competenta de adevărat cavaler 
al fluierului, cai transformase o intilnire de fotbal intr-o 
penibilă scenă de teatru. De aceea și opiniile despre meci, 
despre comportarea jucătorilor șl a conducătorului de joc au 
lost imparlite, cu referiri unanime la slabul arbitraj prestat.

I Exigențe sporite
i oare fși așteaptă 

răspunsulrăspunsul

Acest exemplu, i<i și realizările 
sectorului I. sînt o mărturie ră a- 
colo unde organizațiile de parlid au 
muncit cu competență și răspunde
re, unde s-au luai măsuri op rative 
pentru înlăturarea neajunsurilor, sar
cinile de produiție pot fi îndeplinite 
cu succes. Comitelui de parlid ales 
de conferință e dator să studieze 
această experiență, să o generali
zeze I

anlrcno- 
ansainblu,

CONSTANTIN TEAȘCA, 
rul „U" Cluj : Jocul, în 
a fost de un nivel tehnic mediocru. 
Băieții mei au jucat ceva mai bine 
și au cișligat. Cil privește echipa 
dumneavoastră, pot afirma că Titus 
are băieți talenlați, cu o bună pre
gătire fizică și orientare tactică in 
teren. Dar ei au făcut azi greșeola că 
au evoluat prea economicos, au ur
mărit prea mult golul, punctele pu
se în joc. Arbitrajul a fost slab, sub 
orice critică. Adică nu. Aș vrea să 
spun că Radu Buzdun, este unul din
tre cei mai cinstiți arbitri de fotbal 
din România. Greșelile pe care le-a 
făcut razi n-au fost intenționate. El 
a vrut să- arate că e arbitru mare. 
Și arbitrii mari sînt mici în teren.

TITUS OZOjs’, antrenorul Jiului : 
Nu sînt prea afectat de înfringere. 
De ce ? Pentru că ea a fost favori
zată in mare măsură de arbitru. 
Băieții mei au jucat bine. Sînt mul- 

evoluția lor, de faptul că 
timpul mai proaspeți în 
adversarii (cu excepția 

puțin uzate, bineînțeles), 
mea subliniez pe Stan, 
Stoker, Libardi și Pero- 
sub.liniez frumusețea go-

țumit de 
au fost tot 
teren decît 
unor piese 
Din echipa 
George viei, 
nescu. Mai
lului lui Codrca care 
sionat.

Pentru încheierea 
cu bilanț rodnic 
anului în curs — 
si un start bun 

în 1969

Desigur, rezultatele obținute sini 
bune. Esențial este insă faptul ca 
în cadrul lucrărilor sale conferința 
a acordat o alentie deosebită pro
blemelor ce tiebuie rezolvate in 
vederea ridicării activității minei la 
nivelul actualelor exigențe puse de 
parlid în fala tuturor ramurilor e- 
conomiei.

Iși cer neapărat 
blemele care concură 
calitativă a producției nete, 
rătal că, in primele 10 1 
anului producția brută a i 
pășită cu peste 4 200 tone. I 
nul do producție netă n-_ 
lizat decît în proporție de 97,7 la 
sută. Cauza ? Datorită calității sla
be a producției. La nivelul exploa
tării au fost rebutate '’6 000 tone de 
cărbune.

Nerealizarea indicatorului de caii- 
tale, cu consecințele care decurg de 
oici, precum și faptul că cheltuieli
le de producție au fost depășite cu 
2 572 000 lei, ca urmare a depăși
rii consumurilor specifice si a chel
tuielilor neproductive, reflectă in 
esență deficiente caro dăinuie de 
mai multă vreme la mina Vulcan, 
pe care comitetul de partid n-a reu
șit încă să le înlăture.

Pe primul plan a! deficiențelor 
se situează neritmici taica realizării 
planului. In mod curent, în prima 
decadă a fiecărei luni s-a rămas sub 
plan, in cea de a doua decadă mi
nusul a crescut, pentru ca in deca
da a 3-a să se producă asaltul pen
tru salvarea situației. Este do aș
teptat ca în ultima decadă a lunii, 
multe formații să nu poată suplini 
ceea ce n-au făcut în două decade, 
în preocuparea insuficientă nontru 
ritmicitate, in deficienlelc pe linia 

asstenței tehnice, în
treținerii utilaielor ele. trebuie rău
tate cauzele rămînerii sub plan a 22 
brigăzi de mineri caro reprezintă 
40,8 la sulă din numărul total, pre
cum și a sectoarelor III V. VI si 

I] altele care au rămas da»n r-. cu can- 
»' lităli importante de cărbune.

Conferința a cerut comitetului

Rl !! F**"> 1 I Par**d al minei, organizațiilor
" |i partid din cadru] s?rt->--relor 4

* cnr4«» n aioniia deosebită ritmii 
planului 

dorzdă

1
I
I
I
I
I 
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lai
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a

rezolvarea pro- 
la realizarea

în 
fost 
măsurilor ce 
încheierea cu 
nului pe 1.963 și asigurarea tuturor 
condițiilor pentru * 
cinilor sporite ale 
1969.

Sub conducerea 
partid, colectivele 
brigăzile rămase 
să-și mobilizeze 
tru recuperarea nerealizărilor 
plan de pină acum. Paralel cu aceas
ta, în toate sectoarele, la toate lo
curile de muncă trebuie valorifica*e 
din plin posibilitățile de sporire a 
producției de cărbune.

O cerință de bază pentru asigura
rea condițiilor în vederea realizării 
planului pe 1969 este recuperarea 
rămînerii în urmă la lucrările <’e 
prenotiri. în timp ce la producția 
bruia extrasă planul a fost înde
plinit. la lucrările de pregătire pre
vederile n-au fost realizate derit 
in proporție de 79 la sută. Perpetua
rea acestei situații diminuează rezer
vele pregătite, periclitează realiza
rea planului pe 1969. Conferința a 
cerut comitetului de partid, condu
cerii minei să ia toate măsurile pen
tru recuperarea rămînerii in urr ă 
la lucrările de pregătiri și investiții, 
sure a se as gura linia de front cores
punzătoare realizării planului 
1969, care preveHn o creștere 
90 000 tone de cărbune.

Plină de învățăminte uenlru ac
tivitatea de viitor a noului comit t 
de partid, a conducerii m’nei, a tu
turor comuniștilor de I' mina ' 
can a fost expunerea făcută în în
cheierea dezbaterilor conferinței de 
tovarășul Moga loachim. nrim-secre- 
tar al Comitetului județean Hune
doara al P.r P.

Subliniind locul important pe 
care exploatarea minieră Vulcan îl 
ocupă în ansamblu] industriei car
bonifere, vorbitorul a ar.,' -t că co- 
leclivul minei este în măsură să în
deplinească sarcinile de mare lăs- 
pundere care ii revin. In acest scop 
sini necesare eforturi susb'nute pen
tru dezvoltarea succeselor obținute, 
dar mai ales pentru înlăturarea un
surilor existente. Comitetul de par
tid, conducerea exploatării să tracă 
maximum de învățăminte din lipsu
rile de pină acum, să ia măsuri pen
tru rezolvarea sarcinilor în perioada 
caro urmează.

Recuperarea rămînerilor în urmă, 
încheierea acestui an cu rezultate 
bune, terminarea pregătirilor peniiu 
perioada de iarnă, asigurarea tutu
ror condițiilor pentru producția anu
lui 5969 șînt sarcini de mare impor
tant.*. cărora trebuie să li se acorde 
o atenție deosebită. O atenție deo
sebită să se acorde 
producției, așigurîndu-șe astfel 
losirea judicioasă, cu maximum de 
randament a efectivelor, reducerii 
cheltuielilor de regie. De asemenea, 
să se insiste pentru realizarea rit
mică a planului de către fiecare bri
gadă, fiecare sector, ceea ce va în
lătura asaltul de sfîrșit de lună care 
are drept urmare suprasolicitarea 
oamenilor, a instalațiilor, neglijarea 
calității producției, nerespectarea 
N.T.S.

Pentru aceasta, organizațiile de 
partid să se preocupe cu răspun
dere de asigurarea condițiilor nece
sare ; o aprovizionare corespunză
toare, îmbunătățirea transportului 
subteran, folosirea resurselor de 
rre'dere a productivității muncii, ex
tinderea mecanizării. Inginerii, teh
nicienii să-și aducă dio plin contri
buția la folosirea rațională, cu efi
cienta maximă, a dotării tehnice.

Competenta, profunzimea muncii 
de partid trebuie să se reflecte în 
urmărirea cu perseverentă a factori
lor meniți să influențeze poziti- 
tivitatea economică, în 
măsuri operative pentru înlăturarea 
deficientelor. înlăturarea fluctuației, 
întărirea grijii fală de om, trebuie 
să constituie de asemenea o nreocu- 
pare de seamă.

Toate prot-'-melo - a arătat in 
încheiere vorbitorul — iși vor găsi 
rezolvarea în îmbunătățirea confinuă 
a muncii organizațiilor de part'd, in 
crnșlerea comnoțenței și a rolului 
lor conducător.

cadrul lucrări,.,r conferinței n 
o atenție deosebită 

trebuie luate pentru 
bilanț rodnic a pla-

>. S-a a-
luni ale
fost de-
Dar pla-
fost rea-

ARISTIDE BUHOIU, crainic spor
tiv, comentator la televiziune: Jiul 
este o echipă matură, posesoare a 
unei bune condiții fizice, a unei teh
nici bine puse la punct. Arbitrul 
R Buzdun a frustrat echipa Jiul de 
un penalii și a acordat unul gra
tuit gazdelor. Un rezultat de ega
litate ar fi fost echitabil. Am remar- '1 
cal pe Stan, Peronescu. Stoker, 
Georgevici de la Jiul, pe Uifăleanu, 
Oprea și Anca de la „U" Cluj.

VICTOR MOREA, secretar de re
dacție la ziarul „Făclia" Cluj : „.i 
mediocru, arbitraj foarte slab, vic
torie meritată, totuși, deși exage
rată. a gazdelor. Jiul a jucat bine, 
și-a creat multe ocazii, dar n-a fruc
tificat. Păcat...

Prof. ALEXANDRU STÂNESCU, 
spectator : Nu merg la toate meciu
rile cu ,U* Cluj dar de la cele cu 
Jiul nu lipsesc. Activitatea mea -de 
cițiva ani in Valea Jiulhi mi-a lăsat 
amintiri plăcute despre oamenii 
muncii din Vale, despre sportivii 
săi. Mi-a plăcut jocul de azi al Jiu
lui și regret că nu a avut parte 
de un arbitraj corect. Un punct din 
cele două puse in joc trebuia să (ie 
al Jiului.

BALOGH IOAN, fost jucător la
Jiul, spectator: Deși acum sînt clu- ", aprovizionării, 
jean, îmi pare rău că echipa mea 
(Jiul) n-a putut face un rezultat bun. 
Putea să și bală, dacă arbitrul era 
obiectiv. Urez succes lui Titus O- 
zon cu echipa Jiul.

i-a
îndeplinirea sar- 
planuliii pe anul

> organizațiilor de 
î sectoarelor si 

în urmă trebuie 
toate forțele pen- 

de

ne
GHEONEA

T

HANDBAL

mai

ultimele 45
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Știința au înscris Tudor 
în minutul 7, in urma unui

UEfjrna
(1 DECEMBRIE)

Rezultate tehnice

spectatori 
dimineața,

Jiul din Petro- 
ultima evoluție,

Aproape 1 0i>0 de 
luat Iog, duminică 
tribunele stadionului 
șani pentru a urmări 
pe teren propriu, in acest tur de 
campionat, a echipei Știința. ” 
nerâ de întrecere: formația 
Brad

\ tost o partidă de mare 
pe un teren complet desfundat, care 
a îngreunat jocul, nepermilînd fot
baliștilor să controleze cu prea mul
tă precizie balonul, să încerce exe
cuți’ tehnice de finețe. I-a aceasta 
s-a adăugat si arbitrajul necorespun- 
zător prestat de Solimoșy Franciso 
din Timăveni, care a permis unor 
jucători, mai ales oaspeți, să co? 
milă unele intrări nereglementare.

SF.inta s-a comportat bine în a- 
ceastă intilnire. Mingea a fost pur
tată la semiinăllime, s-a jucat pe 
aripi, unde Pănescu și Bălăneanu 
au fost foarte periculoși pentru a- 
părarea adversă. De asemenea, jucă
torul Răsădeanu s-a aflat in zi 
mare, .tind permanent înfipt in coas
tele apărării brădene. Dintre mijlo
cași s-a remarcat Munteanu care a 
alergat foarte mult, a ajutat apăra
rea si atacul deopotrivă. Ca de obi
cei, Păsculescu a luptat pină la e- 
puizare. iar lînărul Făgaș a dove
dit reale calități fiind, alături de 
Izvernari si Tudor Vasile, stilpi de 
bază ai apărării.

Brădenii au fost preocupați 
mult de rezultat și mai puțin de a 
juca fotbal. Doar în 
de minute ei au atacat mai precis 
înscriind 
dea.

Pentru 
cu capul 
corner executat de Bălăneanu, Răsă
deanu în minutul 40 și Mercureanu 
în minutul 79. Cu scorul de 3—1 
s-a încheiat o partidă de mare lup
tă. consfințind victoria meritată a 
studenților petroșăneni.

Au jucat formațiile: ȘTIINȚA: 
Marincan — Păsculescu, Izvernari,

,.U" Craiova - Proaresul 2-0 ; „U" Cluj
<ul 3-1 ; Petrolul - Dinamo București 1-0 ;

Vaqonul - F.C. Arqeș 3-1; Rapid - Dinamo 
Bacău 2-2; A S A. - Crișul 1-0; Steaua - Po
litehnica 1-2 ; Farul - U.T.A. 2-0.

de 
de 
a-

Parle- 
Aurul

Tudor Vasile, Făgaș Munleanu, 
Știr (David min, 65) — Bălăneanu, 
Răsudeanu,' Bulbucan (Mercureanu 
min. 71), Pănescu. AURUL: Berln- 
dei — Zamșa Farcaș, Volf, Man ol e — 
Toth, Popescu — Circo I. Bodea, 
Kenez, Breda (Circo II min. 46).

Nicolae LOBONȚ 
student

Duel aerian fil
tre înaintai ea 
Științei și apăra
rea brădeană. Cu 
un cap deasupra 
celorlalți. Răsădea- 
nu va trimite ba
lonul in plasă.

Agenda campionatului județean
Minerul Vulcan 

a învins la scor
în cadrul etapei a 12-a a 

campionatului județean de fot
bal, Minerul Vulcan a jucat 
acasă cu formația Constructo
rul Lupeni. Confirmând forma 
bună în care se află, echipa 
antrenată de Marcel Golgo- 
țiu a obținut victoria cu sco
rul de 6—2 (2-0). Golurile au 
fost înscrise de Chiceanu (4), 
Zagoni și Cătineanu pentru 
gazde, Niță și Sălăjan pentru 
oaspeți. Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost juniorul 
Cojercanu Ștefan. în virstă de 
16 ani, promovat de puțin timp 
în echipa de seniori a echipei 
gazda.

Prin victoria de duminică, 
echipa din Vulcan a totalizat 
16 puncte, aflindu-se la numai 
două puncte de Minerul Te- 
liuc, ocupanta primului loc.

La juniori: Minerul — Cons
tructorul 5—0.

B. STAICU 
activist sportiv

Scor sever 
și la Uricani

Minerul Uricani a invin 
duminică cu 4—0 pe Abatorul 
Hațeg. Gazdele pun stăpînire 
pe joc din primele minute dar 
numai in min.
de scorul prin Duplea, pentru 
ca în min. 35 același Duplea

19 vor deschi-

să-l majoreze la 2-0. Oaspeții 
au avut și ei cîleva ocazii de 
a înscrie, dar le-au ratat copi
lărește.

In repriza a doua, oaspeții 
n-an putut ține piept iureșului 
localnicilor și portarul hațe- 
gan a fost nevoit să mai scoa
lă de două ori balonul din 
plasă. Autori: același Dup
lea si Maioga. în această re
priză portarul uricănean, U- 
drcscu, a avut < îteva interven
ții salutare fficind ca scorul 
să nu o mai modifice pină la 
sfirșil.

La juniori : Minerul — A- 
batoru! 2-0, prin golurile în
scrise de Obreja și Haidemac.

Nicolae BOTA 
elev

CLASAMENTUL

»

1. U.T.A. 14

9 2 3

24-13 20
2. „U" Craiova 14 8 3 3 30-20 19
3. A.S.A. Tq. Mureș 14 7 1 6 21-18 15
4. Farul 14 7 1 6 22-21 15
5. Petrolul 14 7 1 6 16-17 15
6. Politeh nica 14 7 1 6 16-18 15
7. Dinamo București 13 6 2 5 22-15 14
8. Ji-' 14 5 4 5 15-14 14
9. D . amo Bacău 14 6 2 6 16-1S 14

10. Steaua 14 6 1 7 25-19 13
11. .,U” Cluj 14 6 1 7 24-25 13
12. Progresul 14 5 3 6 14-17 13
13. Rapid 14 5 3 6 15-20 13
14. Crișul 14 3 4 7 ’0-14 10
15. Vaqonul 14 4 2 8 23-34 10
16. F.C. Arqeș 13 4 1 8 13-23 9

Politehnica - Petrolul ; Dinamo București- 
„U" Craiova ; Crișul — Vagonul ; Dinamo 
Bacău — Steaua ; Progresul - Farul ; U.T.A.- 
„U" Cluj ; F.C. Arqes — A.S.A. Ta. Mureș ; 
jiul — Raoid.

Prima parte a campionatului de handbal, divizia B, 
a luat sfirșil. Echipa Știința Petroșani, care activează 
în seria a doua a acestei categorii, și-a asigurat un loc 
în prima jumătate a clasamentului '.și, credem, cu mai 
multe eforturi putea să aspire la un loc mai... avan
sat. Dar, e bine și așa. Pentru că, Unind cont de greu
tățile survenite chiar în plin campionat 
examene, îmbolnăviri) și dd lotul restrins, 
este destul de onorabil in această parte 
lului, echipa nu a beneficiat de udeesara 
(Ignătescu, Fancsoly, Popesen, Dan fiind 
Randamentul jucătorilor vechi s-a 'dovedii i 
zut, mai ales in jocurile de „afara". Dovada 
meciurile din deplasare au- fost pierdute. Mai putem 
menționa că seria din care face parte Știința este des
tul de tare, echilibrată, în care terenul piopriu are în
totdeauna cuvintul holărîtor (nu s-au cișligat decît 
două meciuri în deplasare: Eleclroputere Craiova — 
Știința Lovrin 17—23 și .U' Craiova C.S.M. Reșița 
18—23’.

S-au evidențiat in acest tur următorii jucători : Cos- 
ma, Florea — comportare constant bună, Sălăjan, 
Angliei, Popovici (oscilanți de la joc ia joc).

Așteptăm pe viitor rezultate. mult mai bune de la 
Ignătescu și revenirea in lot a ’lui Mărgulescu.

In legătură cu activitatea pe timp de iarnă u lotului 
de jucători, am solicitat părerea antrenorului echipei, 
prof. Barabaș Nicolae, care ne-a relatat următoarele:

— în perioada de iarna voi insista mult la capitolul 
pregătire tehnică, voi exersa cu elevii mei noi ele
mente tehnico-lactice si voi avea fn vedere, bineînțe
les, pregătirea fizică multilaterală. Vom participa la 
competițiile organizate de F.R.H., rămînind astfel in 
activitate. Sper intr-o comportare mult mai bună a 
băieților mei in retur și sper, de ,asemenea, in ocu
parea unui loc cil mai bun în seria din care facem 
parte. Aș vrea să scol in evidență, 
lipsa unei săli de sport 
nostru, unde să se facă 
zeze competiții amicale

(accidentări, 
locul ocupat 
a c.empiona- 
omogenilate 
noi veniți). 

mult scă- 
j — toate

Glubul

cu acest prilej, 
corespunzătoare in municipiul, 
antrenamente și să se orqani- 
de pregătire.

V. ZARCUI-EA 
sportiv universitar „ȘiFința"

I
Politehnica j 

Timișoara 3-0 |

p

al minei, 
din cadrul 

corde o atenție 
lății producției. i 
din prima zi, din nrr ■ -i dondă a 
lunii în fiecare brigadă, în fiecare 
sertor — condiție esențială a îmbu
nătățirii activității economice a 
Iregii exploatări.

Exaerients ex'stă. 
Să fie v-Tîorificată 

din plin ’.

în-

Formația de rugbi I.M.P. a jucat 
duminică dimineața in competiția do
tată cu ,/Cupa de toamnă' și a avut 
ca parteneră de întrecere pe Poli
tehnica Timișoara. Deși ambele e- 
chipe au avut cite doi 
respectiv partenerul direct 
foarte alunecos, jucătorii 
multă risipă de energie, 
faze spectaculoase, iar la sfirșitul me
ciului învingători au ieșit stude__
petroșăneni.

Meciul a început in nota de lo- 
minare a localnicilor care au acțio
nat atil pe înaintare cit și pe linia 
de trei sferturi ciștigînd majorila- | 
tea baloanelor la tușe. Dar scorul j 
este deschis numai în minutul 25 ciad 
Vlad reușește să culce balonul in te- fl>care loc de ni: 
renul de țintă advers. Transformarea j Plinirea sarcinilor de producție. Mă- 
este ratată de Ștefan Candin. ,|rile l?hnico-organizatorice iniția-

l
4-x. Caudin și - •........ -<-----

Către sfirțitul meciului obo. >. Pe",r" "roanizareir «uperioar.1 a pro- 
;i spune cuvintul. ostiei .ă 1 d"r.liei si a “«incii. efectivele de

adversari, 
și terenul 
au făcijit 
au creat

:i
l
i

me-■ i'i.'Mui (t«-.
r-nlii I Semnificativ ii

1......
î

Rezultatele de piuă . um, succe
sele obținute de sectoarele fruntașe 
dovedesc că există forte pentru în
vingerea rămînerii in urmă și rea
lizarea exemplară a sarcinilor do 
producție.

în această privință 
a fost cuvintul rostit in 'onferinlă 
de fovară<u) Constantin M’hai, nrim 
maistru miner, secretarul comitetu
lui de partid din sectorul II. '’ei 
197 membri de partid din sector 
muncesc cu Dasiune pentru mobili
zarea minerilor și muncitorilor do 

încă ceni'c in ' -

concentrării
fn-

După pauză, localn;c>i irtră deciși I 
să majoreze scorul, dar oaspeții fac i 
fala avalanșelor gazdelor, comit mul- > 
te greșeli tactice, care se soldează 
cu două lovituri de pedeapsă ratate 
cu ușurință de Ștefan Caudin și * 
Bîrdea. ( 
seala iși spune cuvintul. astfel că j 
oaspeții au ocazia sâ puncteze prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă pe c__
insă Pop o ratează.

Au plăcut, pentru jocul lor. Vlad, 
Lupulescu. Ștefan Candiu. Peptenaru 
și Stănescu I.iviu de la gazde. Pop 
și Dăiescu de ia oaspeți. A arbitrat 
corect și autoritar B. Zamfir din Bu
curești.

te in cropul îmbunătățirii procesului 
de nrodurție sini aplicate cu con
secvență, comitetul de partid si bi
rourile organizațiilor de bază exer
cită un control exigent în această 
direcție. Ca urmare a preocupării

Voleibaliștii petroșăneni. antrenați 
de Eronim Ceacu. s-au deplasat, du
minică. la București, unde au primit 
replica formației Medicina.

Mai experimentate cu un Iot mai 
valoros, gazdele au repurtat victo
ria cu scorul de 3—0.

regie au fost reduse în favoarea ce-
'care | Ior f,irecl productive, iar o parte 

! din efeclivele de regie au fost tre- 
-- • - < ' ■ ’a numea îr 

suri, completate 
s' - limită pentru 
lor, pentru ridicarea 
H'- . -nctiinlă si-au 
roadele.

— De 8 ani lucrez >n soclorul II. 
snunea tov. Constantin Mihai, și pol 
afirma că datorită muncii rodnice 
desfășurate de comunișli, exemplu- 

VOLEIt Iui lor înaintat, am reușit pentru
— ■ I prima oară in acest an să ne pre

zentăm în fața conferinței de parlid 

IfOSll --  I CU planul îndeP,init 51 depășit. De
I la începutul anului am extras pes- 

3 (] | le prevederile planului 10 000 tone
i oină la sfîrșitx'l lunii dc- 
vom mai extrage încă

acord. Aceste mă
rii o oreocupare 
educarea onmem- 

nivelului lor
erătat -hn plin

ac
iuarea de

cărbune, 
cembrie 
1 000.

I Angajamente
noștri î sie tinerilor 

au cedat la Tg. Mureș!'
In etapa de duminică a campio- * 

natului divizionar B de baschet, e- 1| 
chipa Sliiiila Petroșani, după trei vie- 
lorii con. ulive, a cedat la Tg. Mu- « 
reș in fnțn echipei local? Comerțul, g 
cu un scor destul de sever 72—-50. ’

De curind a avut loc adunarea ge- 
Juidă a uleciștilor din sectoarele 
gospod.i, li (I.G.L., LJ.E.1I. și I.C.O.) 
ale orașului Vulcan penii u darea 
do $< imă si alegeri. Adunarea a 
di-zbălut pe larg sarcinile noului co
ri lot U.T.C. po linia intensificării ac
tivității educative în rindul tineri
lor, pentru a le spori contribuția la

gospodari
infrumusețarea și buna gospodărire 
a orașului. Uleciștii s-au angajat să 
colet ti ze cile 4 000 kg fier vechi în 
fiecare unitate în parte și să orga
nizeze diferite excursii cu caracter 
instrui liv-educaliv.

Florian DAMIAN
corespondent
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STEAGUL ROȘU

„Poftiți la noi 
să vă trintim 
ușa în nas“

tale sau nu, a trecut și pe la alte 
magazine rare vînd lapte. In acea 
zi nu inttase in rețea lapte la pre
țul de 2 40 |ei litrul In încheierea 
relatării sale tovarășa $i-a exprimat 
protestul pentru asemenea practici 
necinstite, cerind să se ia măsuri.

Sesizarea a lost trimisă cnmite- 
f'iltii de direcție al O.C.L. Alimen
tara pentru cercetări măsuri și răs
puns ziarului Și iată ce nî Se răs
punde sub semnăturile directorului 
(Iov Davidovici Caz.imir) și a șelu- 
Ttu serviciului c 
bilă): ..Noi am 
vînz-ătoarea nu 
sizale de Iov. 
mult, au tost și 
care susțineau 
nară este foarte corectă si servește 
civilizat și corect'.

Ne exprimăm nedumerirea asupra 
unui asemenea mod de cercetare a 
sesizărilor oamenilor muncii. Dacă 
tovarășii din comitetul de direcție 
ar fi tfnut cit de cit să cunoască 
adevărul o puteau găsi pe recla
mantă acasă, in Petroșani str Bar
bu Delavrancea nr. 26 și sîntem si
guri că ea ar li dat curs invitației 
O.C.l. Alimentara de a veni la fala 
locului spre a demonstra afirmațiile 
din scrisoare. Dar nu s-a întîmplat 
așa. Nimeni de Ia O.C.L Alimentara 
n-u luat legătura cu reclamanta. Nu 
s-au interesat dacă în ziua aceea (8 
oclombriel a existat sau nu in re
țea lapte la prețul de 2.40 lei litrul. 
S-au mulțumii cu „doi martori pro
babil cumpărători in acel moment în 
magazin.

După o 
a sesizării 
semnatarii 
tic 
lel< 
nind: Vă rugăm comunicați tov.
Szekely Magdalena ca pe viitor dacă 
mai i 
noastr 
șurile 
OC.L 
măsuri eficiente la fata locului”.

Frumos nu ? Ca și în cazul scri
sorii de fată. Ca și cum ai spune 
„Poftiti la noi. să vă trintim usa în

romercial (ibdescitra- 
j anchetat cazul, dar 

recunoaște cele se- 
Srekelv. Ceva mai 

i doi martori de fată 
că tovarășa gestio-

Cilcva prcdzâri cu privire
la construirea $i cumpârarca 

dc locuințe proprietate personală

i utr doresc su-și construiască locu
ință proprietate personală prin acor
darea de terenuri în folosință 
nlrfi. acordarea de împrumuturi 
jinirca în proiectare, execuție și 
rurarea materialelor.

VB$- 
sprl- 
p ro

pot

sprijinul statului

câ-

ÎNTREBARE: Aceste locuințe 
li construite in antrepriză ?

RĂSPUNS : Solicitant» salariați 
re doresc să-șl construiască locuințe
proprietate personală în antrepriză, 
prin organizații de construcții spe
cializate. se vor adresa oficiului pen
tru construirea de locuințe proprie
tate personală re funcționează pe lin
gă Consiliul popular județean Hune- 
doara-Dova. Pentru aceasta vor tre
bui să îndeplinească condițiile pre
văzute in cazul vînzăril de locuințe 
din fondurile statului, adică să nu 
posede - in întregime sau cota par
te — locuință proprietate personală, 
să nu fi vîndut o astfel de locuință 
după 1 noiembrie 1967 și să contri
buie cu aportul bănesc personal mi
nim prevăzut păstrat in cont cu
rent C.E.C sau pe librete de eco
nomii

In vederea obținerii împrumutului, 
tctălmil se vor adresa Băncii de 
investiții, prezentind actul do pro
prietate asupra terenului pe <are se 
va construi locuința (decizia de a- 
Iribuirc sau extras din < arlea fun- 
duară) precum si autorizația de con
struire eliberată do consiliile popu
lare.

Se menționează că. in cazul locu
ințelor ce se execută în regie, con
tribuția inițială proprio poate fi 
constituită nu numai din bani ci și 
din materialo do construcție aprovi
zionate.

De asemenea, pot beneficia de ast
fel de credite și cetățenii care au 
locuința începută dar nelocuilă. lu
crările executate pînă la solicitarea 
împrumutului puțind li socotite ca 
'port personal initial.

Atrag atenlia că. pentru obținerea 
împrumuturilor locuințele urmează 
să fie construite numai în localita
tea în care domiciliază solicitanțiî. 
indiferent dacă locuința so execută 
in antrepriză sau în regie.

Secvențe culturale

premieră
La Teafrul de sfat Petroșani:

in curind, o nouă
ceslei situații 
montarea cu 
glel de 
aceasta 
sură și 
lionez : 
lației 1 
problemă, obținerea cu 
ziere a terenurilor necesare, tergi
versarea eliberării adeverințelor de 
salarizare la unele întreprinderi si 
altele.

tiilor do locuințe prop 
nalfl in municipiul nost 
llsfâcătoarc. O cauză însemnată a a- 

o reprezintă rogle- 
înlîr/lere a mclodolo-

acordare a creditului. Dar la 
au contribuit In marc mă- 
alto cauze dintre care mon- 
slaba popularizare a legis- 

rarc reglementează această 
mare intîr- 

necesare,

ÎNTREBARE : Banca de investiții 
acordă credite șl în cazul cetățeni
lor care doresc să-și construiască lo
cuințe in regie proprie ?

RÂSPL'NS : In cazul cind cetățenii 
salariați doresc să-și construiască lo
cuințe in regie proprie, statul, prin 
intermediul consiliilor populare le 
asigură terenul necesar și prioritatea 
în procurarea materialelor, iar Ban
ca do investiții împrumuturi pină la 
limita maximă de 20 000 lei in orașe 
și 15 000 lei in mediul rural. Pen
tru aceasta trebuie îndeplinite con
dițiile prevăzute și in cazul locu
ințelor ce se execută in antrepriză 
privitoare la contribuția inițială mi
nimă și inexistenta altei locuințe 
proprietate personală.

ÎNTREBARE : Ce rezultate s-au ob
ținui pină in prezent in acțiunea de 
vinzare și construire a locuințelor 
proprietate personală ?

RĂSPUNS; Din păcate, rezultatele 
oblinute pe linia sprijinirii conslruc-

ÎNTREBARE : Cum se poale îm
bunătăți această situație ?

RĂSPUNS: Ar fi necesar ca la 
Consiliul popular precum si la toate 
întreprinderile și Instituțiile munici
piului să fie publicate prevederile 
legii nr. 9/1968 și a I I.C.M. nr. 
I 735/1968, iar angajalii interesați să 
fie îndrumați la Banca de investiții 
Petroșani, De asemenea, consider că 
este necesar să fie reactualizate de 
urgentă schitele de sistematizare a 
localităților, pentru i se stabili zo
nele ce vor fi destinate construirii 
de locuințe proprietate personală, iar 
pînă la reactualizarea acestora să fie 
identificate terenurile libere ce pot 
fi ocupate cu astfel de construcții.

h.rz 
de

Elevii nu se pot încălzi 
din cauza unui ordin

se fac simlite și 
la etajul III al 

3 din Lupeni.

Zilele friguroase : 
in clasele situate I 
Scolii generale nr. 
Școala a fost construită in ultimul 
timp, dar proiectantul și constructo
rul nu au linul cont de diferen|a 
de nivel. Desele intervenții ale con
ducerii școlii au rămas fără nici 
i>n rezultat. l.G.L. sectorul lupeni n

motivat necxeculărea lucrării 
lipsă de conducte. Școala a procu
rat și conductele necesare. Dar 
l.G.L. nu a început nici pină în 
momentul de fată lucrarea deși are 
toată documentația. Tovarășul Mo- 
mîrlăneanu Ioan, tehnician la l.G.L. 
Lupeni, arată că lucrarea s-ar pu
tea termina în 7—8 zile, dar pentru 
începerea ei este necesar un 
al l.G.L. Petroșani.

Tovarăși din conducerea 
Petroșani, cît mai intîrz.iați cu 
ordin? Copiilor le este frig!

din

ordin

lnlr-un moment în caro controver- 
nliil fliveiHsmenl, <u toate impli- 

' <>|iile sale iii lumea teatrului și 
mai ales in cea a publicului, se dis
cută (totuși1) cu destulă însuflețire, 
am aflat că următoarea premieră a 
teatrului petroșănean va avea drept 
.obiect" spumoasa si hazlia comedie 
o lui Mircea Șlefăncscu .Sosesc di- 
seară". Cu regizorul Marcel Șoma, 
semnatarul direcției de scenă a vii
toarei premiere, intenționam să dis
cutăm mobilurilo includenlc in ac
tualul repertoriu nl acestei comedii, 
sensurile piesei și dificilul drum de 
la text la montarea scenică.

. Piesa arc foarte mull umor, 
irezistibil. E o comedie destul
interesantă, o satiră la adresa raci
lelor. năravurilor si moravurilor mai- 
marilor provinciei conservatoare j 
trecutului. A fost scrisă în 1930. 
unul din rolurile principale (.înain
tatul". modernul Puiu) fiind dedicat 
de autor maestrului Ion lancovescu, 
deja do pe atunci un actor de primă 
mină. Personajul principal este un 
rentier bătrînul Olimpiu, un om 
destul do înapoia! din punctul do 
vedere al conviețuirii într-o socie
tate evoluată, un om care jntră in
tr-un conflict, doar aparent ofensiv 
cu fiul său, feciorul de bani gata, 
cu concepții .înaintate* și compor
tări mondene. Dar, deși în final, au
torul a căutat să-1 reabiliteze cum
va pe fiul rentierului, cele două ge
neralii — înapoiatul și „înaintatul" 
— sînt în aceiași măsură satirizate.

Pornind de la aceste consideren
te, n-am căutat să îngroșăm anumite 
laturi ale satiricului, să șarjăm, ci 
am urmărit o interpretare naturală, 
cit mai firească. Și asta pentru că 
textul este deosebit de generos în 
replici și situații sclipitoare, inteli
gent construite, rare cor și o inter
pretare pe măsură.

După ce ne-a vorbit și despre alte 
aspecte ale concepției salo regizo
rale, privind noua montare ce va 
vedea luminile rampei spre sfîr.șitul 
acestei luni, Marcel Șoma ne-a con
dus în cala de repetiții. Cei șapte 
interpret), aflati în stadiu destul 
avansat de însușire 
mișcării scenice, 
petiției din ziua

In momentele 
stat de vorbă și

gcniil colul l<» caro „lucrez* in pre
zent. Și to< mai pentru aceaslo, pen
tru că-mi place foarte multe eroul, 
caut acum să nir-l „acopăr" cu n- 
înlntiri din interpretările altor por 
sonaje oarecum asemănătoare, 
cerc și cred, sper, să găsesc 
mijloace do expresie, noi, 
Dac-ar trebui să vorbesc despre di
ficultățile rolului, aș aminti că pe
rioada 
Jiunea 
pentru 
sa, nu 
uneori 
acest rol.
Ir-o interpretare corectă... 
plăcute care mi s-a făcut, 
fost distribuit în rolul lui Puiu*.

Nou sosit în mijlocul colectivului 
teatrului petroșănean, actorul T Ho
rei Pătrașcu, viitorul Interpret al 
bonomului Sache, ne spunea: „Cn-

în
alte 

proprii.

anilor în care «o petrece oc- 
mi-e puțin cunoscută. Insă, 
că am citit de atîlea ori pie- 
arum ci cu ani In urmă, șl 
poate visam s3 joc cîndva 

voi căuta să răspund prin- 
surprizei 
cînd am

nosc orașul, atmosfera. ilata si co- 
raclerul muntenilor din părțile ora
șului Cînrpulung Muscel, unde se 
petrece acțiunea piesei, 
meu la Petroșani îmi face 
plăcere, pentru că .trepădi 
Olimpiu", Sache, e un personaj < 
nu poate să nu placă. îmi place j 
gonul lui, bonomia. 
carc-1 caracterizează, 
i are o încearcă. Cred

unde 
Debutul 
fistulă 

tușul lui 
rare 
jar- 

umscf ăflnnia 
cozeria po 

că voi reuși 
să rodau un erou viabil, așa rum șl 
l-a dorit Mircea Stef-inesm*.

l-am părăsit, pentru a-l... ajuta in 
muncă, po actorii polroșăneni. după 
ce ml-am notat, pentru 'illtoril noș
tri, și numele celor «are vor -iparc 
pe afișul viitoarei premiero d'ostln 
Iliescu, Marcel Popa. Tilorel Păi ras- 
cu, Șielania Dorica, 
Claudia Popescu si

Clisabela He Iha, 
Dumitru ff/a).

V. TEODORFSCU

CRONICA cenaclului literar 
Manole"

de 
și 

re-

In ședința de. duminică a cenaclu
lui literar „Meșterul Manole", la 
care a participat un număr maro de 
membri, au citit Iov, loan Goga-De- 
la jiu — proză si Durnea Victor — 
poezie.

Ca deobicei, discuțiile au fost 
foarte aprinse. Proza Iov. loan Goga- 
Delajiu, „Ordin de sus", a evocat 
unele fapte și înlimplări din trecutul 
de luptă al minerilor din Valea 
Jiului. O seric de vorbitori (R. Băl- 
șan, L. Strochi, I. Mirion, L Chiraș) 
au scos in evidentă faptul că au
torul a știut să redea cu mijloace 
destul de adecvate acțiunea și să 
cizeleze personajele. Alti vorbitori 
(St. Vintilescu, M. 
Strochi), au arătat că lucrarea 
feră totuși de multe neajunsuri su
părătoare. Începutul povestirii este 
lipsit de calități artistice, nu are ni
mic comun cu literatura. In conținu
tul prozei se strecoară greșeli de in
terpretare, caracterele personajelor 
sînt slab conturate, lipsește analiza 
psihologică. Sfirsitul povestirii este 
nefiresc si neconvinqător. Vorbito
rii i-au recomandat autorului să re
vadă lucrarea, oliminînd păr Iile nn

Munteanu, | L.
su-

pc colo po-realizate și dezvollînd j 
zltlve.

Poeziile iul Durnea 
„Zboară", „Cortegii* și 
se remarcă prin dorința 
compune lumea in culori, prin aspi
rația spre înălțimi, căutări neliniști
toare și dorință de n deveni cen
trul universului. Tematica este foar
te variată, bogată, cuprinzând diver
se domenii. Intre care excelează bo
tanica, istoria, mitoloqia. Metaforele 
sînt folosite cu risipă. Vorbitorii au 
arătat si deficiențele acestor poezii. 
Versurile au anumite poticniri, le lip
sește scurgerea lină, se observă o 
plecare continuă din același punct 
initial. Autorului i s-au făcut reco
mandări în ceea ce privește grija 
fată de forma versurilor, folosirea 
mo»aforelor, exprimarea sentimente
lor.

In concluzie. încă o ședință bună, 
care ne îndreptățește să afirmăm că 
cenaclul literar ..Meșterul Manole" 
se menține ascendent pe linia culti
vării intelectual - estetice a mem
brilor săi.

Victor — 
.Două" — 

de-a des-

a textului 
așteptau gongul 
respectivă, 
de „respiro", 
cu doi dintre inter

pret» eroilor piesei lui M. Stefănes- 
cu, „Puiu e un lip interesant" — 
ne spunea Marcel Popa. Am mai ju
cat și pină acum roluri apropiate dedin Lupeni

l.G.L
acest

întîmpină greutăți la unitățile 
re să reclame imediat neajun- 
“ la serviciul comercial al 
. Alimentara pentru a se lua

PELICULA NEGATIVĂ
asemenea pscudorczolvare 
trimise de o pensionară, 
adresei fac o demonstra- 

de pseudogrijă lată de semna-
rrilice ale oamenilor muncii spu- 

Vă rugăm comunicați

Emil TETILEANU
director adjunct la Școala generală 

nr. 3 Lupeni

am

PETROȘANI

19 noiembrie

MUNTEANU

DIN BUCUREFRENE VOCALE GIOCONDA LEFTER
REȘTI

1-30 no-

RESTAURANTUL „CARPAȚI" - PETROȘANI

RESTAURANTUL „STRAJA" - VULCAN

RESTAURANTUL EXPRES „HAI LA NOI" - PETROȘANI

RESTAURANTUL „TRANSILVANIA" - PETRILA

PATISERIA „MINERUL" - PETROȘANI

COFETĂRIA „SCALA" - PETRILA

COFETĂRIA „TRANDAFIRUL' VULCAN

..Lunii preparatelor culinare" 
organizează expoziții cu vinzare la urmă-

COFETĂRIA „NUFĂRUL" - PETROȘANI

CONCERTEAZĂ ZILNIC ORCHESTRA 
DEZIDERIU.

RESTAURANTUL „PROGRESUL" - LUPEN

RESTAURANTUL „PARINGUL" - CARTIERUL AERO
PORT PETROȘANI

In cadrul 
iembrie — se 
loarele restaurante și cofetării :

Podoabele" cotidiene 
ale pieții

Cornel HOGMAN
președintele Comitetului municipal 

pentru cultură și artă

arzâ amestecate cu 
arlofi și pie're. cuști pentru 

jmsuri. lăzi diierite și căru
cioare de gunoi răsturnate — 
acestea sin! citeva dintre .po
doabele' cotidiene ale pieli 
din Lupeni. In fa/a, in spate 
le și printre cele două rindui 
de tejghele poale li intilml 
zilnic același .peisaj" dezo
lant : dezordinea.

Lucrătorii l.C.O. trec foarte 
tar pe aici și, atunci, iac or
dine de minluialâ. Administra
ția pielii insă nu vede nici 
grămezile de gunoi dintre tej
ghele, nici bălțile de noroi in 
care plutesc resturi de măr- 
iuri alterate, semn că cei doi 
salariați care se .ocupă" de 
pia/â (rec toarte rar pe aici. 
In schimb, grămezile de gu-

ANUNȚĂ PUBLICUL CONSUMATOR CĂ S-A REDESCHIS

RESTAURANTUL „MINERUL" DIN PETROȘANI COMPLET 
RENOVAT

RESTAURANTUL OFERĂ CONSUMATORILOR UN 
BOGAT SORTIMENT DE MÎNCĂRURI. BĂUTURI ALESE 
DIN CAPE SE REMARCĂ VINURILE I.A.S.

17,30 Pentru elevi. Consultații 
matematică pentru clasa 
XII. Tema: Integrala definită.

18,00 T.V. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul .Cibernetică".

13.30 Curs de limba engleză.
19,00 Pentru copii și școlari „Taine 

dezlegate ?!".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletin meteorologic Publici

tate.
Comedie cu Mickev Rooney.

20.30 Opinia dumneavoastră.
20.45 Seară de teatru: .Michelange

lo" de Al. Kiritescu.
22,15 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Mai mult sîmf de răspundere 
iafă de rezolvarea semnalărilor 

critice apărute in ziar
Printre mijloacele de legătură ale 

organelor de presă cu masele se 
numără și scrisorile, sesizările si 
propunerile oamenilor muncii. Orga
nelor de stat, conducerilor unităților 
economice si cooperatiste le revinf 
sau ina să examineze cu grijă sem 
najărtle critice ale presei, comuni 
cînd Yerfai tici, in timpul cel ma: 
scurt rezultatele cercetărilor pre 
mm -î măsurile luate, pentru a pu
tea li aduse l-a cunoștința cpjor in 
terasa ti.

Sînt însă si unc-le conduc aii de în 
treprinderi, instituiri sau uni lăți co- 
oneraliste care lasă să treacă luni 
de zile făr j ca să răspundă 7.iarului. 
Unor asemenea conduceri de între
prinderi si institulii din Valea Jiu
lui ii s-a amintii prin articolele 
apărute In ziarul Sleaqul roșu lin 
1? iunie, ''9 iulie și 7 septembrie 
a.r. — că-șî ’ncalcă in mod neper- 
mi4- îndatoririle.

Cu țoale aceste reveniri, nic: ain’t- 
în prezent nu s-a răspuns la unele 
articole apărute în lunile mai ''inie 
$i iulie a.c. Printre conducerile res- 
tantiere n» răspunsurile la articole
le critice numără acelea ale ex 
ploafăiilor miniere T.onea, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni. T.A.P.L. 
Petroșani, O.C.L Alimentara, O.C.L 
Produse industriale. Secția Petro
șani a întreprinderii Județene de px- 
ploalare a bazelor turistice, Î.C.R.M, 
T.CM.M., 1.PJ.P. Tivezenl și altele.

Un exemplu negativ îl constituie 
in această privință și conducerii» 
cooperativelor .Jiul" din Petroșani 
și „Deservirea* 
sa cărora au 
.Sarcini actuale 
teșugărești din 
cat la 19 iunie.
mbele 

de pus în ramă' 
marfa în brațe"
ului" din 4 iulie, adresate Coopera

tivei Jiul" și .Drumul sinuos al unor 
piese de schimb" din 2 iulie, re
feritor la o serie do deficiente exis- 
tentp in activitatea de deservire a 
opulalieî de către Cooperativa ,.De- 
«rviroa'' Lupeni.

Cum conducerile elor două roo 
.'(■ralivo nu ne-au răspuns la arlico 
lele citate mai sus, am solicitat 
sprijinul Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești Deva. In 
urma acestei intervenții am primit, la 
dala de 7 octombrie, o scrisoare de 
la conducerea cooperativei „Jiul" Pe
troșani al cărei conținut îl redăm în

„Cu privire la articolul „De ce nu 
primim răspuns la semnalele critice 
,le 7iaru’'ii". 
nr. 5 863 din 
comunicăm 
sini cu 
conducerea 
toate măsurile 
lariatului care

priv ință
„Jiul"
din Lupeni la adre 
apărut articolele: 

ale cooperației mes 
Valea Jiului" publi 
în care erau vizate 

ooperalive. foto-crilica .Bun 
" din 24 iunie, .Cu 
și .Din vina croito-

apărut in Steagul roșu 
7 septembrie a. c„ vă 
cft cele semnalate 
lotul adevărate și 

cooperativei a luat 
împotriva sa- 

răspunde de re-

zolvarea sesizărilor și reclamalii- 
lor și rare a binevoit să nu răspun
dă in termen la articolele respecti
ve. La rindui ei, conducerea coope
rativei se face vinovată că nu a con
trolat activitatea acestui tovarăș. O- 
ilată cu schimbarea tovarășului în 
< auză, conducerea cooperativei ur
mează să controleze mai mult acti- 
\ itatea celui ce se ocupă de resor
tul sesizări si reclamatii, urmînd ca 

ă răspundem in termen de col mult 
/ero zile la toate articolele critice 
■ ire vor apare în viitor".

Cp rezultă din acest răspuns, du
pă care redacția și cei ce au făcut 
sesizările au 
de zile?

Rezultă că
Coovorativei
‘labă orientare atunci cînd a încre
dințai sarcina de a rezolva sesizări
le și roclamatiile oamenilor unui sa
lariat care „a binevoit sfl nu răs- 
ound‘ i termen articolelor respec
tive*. Bine. Dar cercetarea și rezol
varea sesizărilor șl reclamatlilor ce
lor ce muncesc, răspunsul privind 
măsurile luate pentru îmbunătățirea 
deservirii populației de către uni
tățile cooperației este în primul și 
in primul rînd obligația conducerii. 
Lucru valabil și pentru alte condu
ceri de unități, vizate în articolul de 
lată.

trebuit să aștepte luni

din partea conducerii 
...Jiul" s-a manifestat o

D. 1OSIF

Exploatarea minieră 
Dilja

a n u nț ă
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

— maistru

maistru

maistru

maistru

pentru atelier

electromecanic de mină

pentru transport

minier principal

— maistru do aeraj

Concursul va avea loc la sediul E.M. Dilja, in ziua 
de 23 noiembrie 1968,

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul 
organizării muncii al E.M. Dilja.

MIERCUR1 20 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

5,00 Buletin de știri,- 5,05- 
6.00 Program muzical de dimi
neață ,- 5,30 Buletin do știri; 
6.00 Buletin de știri ; 6,05—
8,00 Muzică și actualități ; 6,30 
Buletin do știri; 7,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier,- 
8,00 Sumarul presei,- 8,08 Jo
curi populare, 8,30 Moment 
poetic,- 8,35 La microfon, me
lodia preferată,- 9,00 Buletin
de știri,- 9,05 La microfon, me
lodia preferată,- 9,30 Matineu 
literar,- 10,00 Program de cîn- 
tece,- 10,10 Curs de limba 
germană ; 10,30 Pe Mureș și 
pe Tîrnave — emisiune de 
folclor; 11,00 Buletin d" știri, 
11,25 Muzică ușoară.- 11,45 
Sfatul medicului,- 12.00 Melo
dii de Ionel Femic și Vasilc 
Vasilache,- 12,30 Intîlnire < u 
melodia populară și interpre
tul preferat,- 13,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic .-
13.20 .Avanpremieră cotidiană .-
13,30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,15 Antena 
tineretului; 14,50 Nestemate
folclorice15,00 Buletin do 
știri. Buletin meteo-rutier ,- 
15,15 Meridiane; 15,30 Varie
tăți muzicale,- 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Succese ale muzicii 
ușoare; 16,45 Muzică 
let,- 17,15 
17,35 Muzică < 
13,00 Buletin de 
Radiosimpozion ; 
qazeta de seară ; 
Indie pe adresa 
tră.- 20,00 Buletin 
20,05 A 7-a artă, 
săplămînii ; 20,30 Muzică u- 
șoară t 20.55 Noapte bună, co
pii,- 21,00 Arii din opere;
21.20 Actualitatea muzicală ,-

de ba- 
Opinii, dezbateri. 

din operete; 
• știri; 18,02 

18,20 Radio- 
; 19,30 O mo- 

dumneavoas- 
de știri ; 
Premierele 

Muzică

22,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic. Sport; 22,40 Mo
ment poetic,- 22,45 Meridiane 
melodii,- 23,39 Trio pentru
vioară, violoncel și pian de 
George Enescu,- 24,00 Buletin 
de știri,- 0,05—5,00 Estrada
nocturnă. Buletine de știri și 
meteo-rutiere la orele 1,00 și 
2,00; Sumarul presei și Bule
tin de știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Muzică populară .- 7,10
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier : 7,37 Cîn- 
tece și marșuri patriotice; 
8,10 Dansuri de estradă ; 8.30 
Buletin de știri ; 9,10 Melodii 
populare,- 9,30 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri ; 10,30
Emisiune literară pentru eLviî. 
clasei a Xl-a; 10,55 Arii din 
opere,- 11,15 Mari dirijori; 
11,40 Duete din opere,- 12,00 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic ; 12,05 Avanpremie
ră cotidiană,- 12,15 Concert He 
prînz.- 13.00 Doi interpreti de. 
muzică populară: Maria Ste- 
rian și Gheorqhe Zamfir,- 13.30 
Miniaturi de Mozart; 14 00 
Radiojurnal. Buletin meteo-ru- 
lier,- 14,10 Cinlece populare 
de dragoste,- 14,30 Diverlis-„ 
meni muzical,- 16.20 Sfatul me
dicului .- 16,25 Recunoașteți
melodiile? muzică ușoară; 
17.09 Radiojurnal. Snort. Bule
tin meteorologic .- 17.1^ Cinlo- 
ce populare; 18,00 Con< -ri 
Vivaldv: 18,30 Balada „Meș
terul Manole" în interpretarea 
’ui Emil Bolta.- 18.55 Buletin 
de știri,- 19.00 Luminile ram
pei ; 19,30 Curs de limba ger
mană ; 19.50 Consultație ("ri
dică ; 20.00 Cercul melomani
lor : 20.30 Ora specialistului? 
20,50 Teatru radiofonic: „Pati
ma de sub ulmi' do Eugene 
O'Neill,- 22,35 Trio opus 40 
pentru flaut, violă 
cel de Albert Roussel ,- 
Radiojurnal : 23,07 Muzică 
opera .Mathis Pictorul" 
Hindemith; 23,45 Melodii
rice? 0,55 — 1.00 Buletin 
știri. Buletin meteo-rutier.

si violon- 
23.00 

1 din 
do 
ti
de
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Tovarășul
Mihai Dalea

a sosit
la Budapesta

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Du
minică. a sosit la Budapesta, tova
rășul Mihal Dalea. secretar al G.G. al 
P.C.R rare participă la lucrările Co
misiei pregătitoare a Consfătuirii 
Internaționale a partidelor comuniste 
șl muncitorești.

Pe aeroportul Ferihegy din Buda
pesta au fost prezenli Pallai Arpad 
secretar al CC. al P.M.S.U. și alte 
persoane oficiale. Au fost prezenli. 
de- asemenea. Dumitru Turcuș. am
basadorul României la Budapesta și 
allî membri ai ambasadei.

--->---

începerea lucrărilor 
Comisiei pregătitoare 

a Consfătuirii 
internaționale a 

partidelor comuniste 
și muncitorești

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
La 18 noiembrie și-a început lucră
rile la Budapesta Comisia pregăti
toare a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești.

Reprezentanții celor 66 de partide 
participante la ședința Comisiei pre
gătitoare au luat act in mod unanim 
de raportul CC. al P.M.S.U. privind 
convocarea Comisiei pregătitoare și 
au început discuțiile asupra proble- 
tnelor care figurează pe ordinea de zi

încheierea lucrărilor
Congresului P. C

din Belgia
BRUXELLES 18 (Agerpros). — Du- 

minică s-au încheiat lucrările colul 
de-al 19-lea Congres al Partidului 
Comunist din Belgia, care și-a des
fășurat lucrările la Ostende. La dis
cuțiile asupra raportului de activita
te prezentat de Mark Drumaux, pre
ședintele partidului, au luat parte 
delegați al celor 19 federalii ale 
P.G. din Belgia. Congresul a adoptat 
textul tezelor propuse do Comitetul 
Central. A fost totodată, ales noul

înComitet Genital al Partidului, 
calitate de președinte ol Partidului 
Comunist din Belgia a fost reales 
Mark Drumaux.

Tovarășul Leonle Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
G.G. al P.C.R., care a participat la 
lucrările Congresului, a înmînat pre
zidiului acestuia mesajul adresat de 
Comitetul Contrai al Partidului Co
munist Român.

Vizita ministrului 
comerțului 

exterior 
al României 
în R. A. II.

i

A-

COMUNICAT AL PLENAREI
C.C. AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA

O delegație a U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Ion Cotot,

vizitează Japoma
TOKIO 18. — Corespondentul A- 

gerpres, F. Țuiu, transmite: O dele
gație a Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia. condusă de Ion Cotoi, secre
tar al Consiliului Central, a sosit la 
Tokio unde va face o vizită la in
vitația Consiliului General al Sindi
catelor din Japonia (Sohyo). Pe 
aeroportul internațional Haneda, de
legația a fost intîmpinată de membri 
ai conducerii Sohyo. A lost de față 
Ion Datcu ambasadorul României la 
Tokio.

Luni, delegația U.G.S.R. a fost pri
mită de Akira Iwai, secretar gene
ra) al Consiliului General al Sindi
calelor din Japonia. In timpul între
vederii s-a făcut un schimb reciproc 
de păreri în problemele activității 
sindicatelor din cele două țări, pre-

cum și in legătură cu unele proble
me ale activității sindicale mondiale 
și ale dezvoltării relațiilor bilaterale.

I

CAIRO 18 .- Corespondentul 
f ei pres, C Oprică, transmite: 
Țheorghe Cioară, ministrul comerțu- 
lții exterior, șeful delegației române 
cțirc participa la cea de-a 4-a se
siune a comisiei guvernamentale 
nțixte româno-egiplenc, a avui o îri- 
liț?vedcre cu Hassan Abbas Zakl, 
nfnisltu al economiei și al comer- 
lijltii exterior al Republicii Arabe 
Ujite. Ministrul român a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu Aziz 
Sifky, ministrul industriei, petrolu
lui și bogățiilor miniere cu care a 
coțiferit în legătură cu relațiile eco- 
roijomice dintre cele două țări, pre- 
cui|i și cu posibilitățile lor de dez
voltare. La întrevedere 
lus Sinu, ambasadorul 
R.A'.U.

Hassan Abbas Zaki 
dejun în cinstea ministrului Gheor- 
ghe Cioară.

a asistat Tl- 
României în

a oferit un

Semnarea planului de aplicare 
a acordului de colaborare 

culturală și științifică 
între România și Bulgaria

SOFIA 18. — Corespondentul A- 
,gerpres, Gh. leva, transmite: La 18 
'noiembrie, la Sofia s-a semnat planul 
privind aplicarea acordului de cola

borare culturală și științifică intre 
Republica Socialistă România și Re-

anii

l’RAGA 18 (Agerpres). — După 
cum anun|<1 agenția C.T.K. a fost dat 
publicității comunicatul Plenarei C.C. 
al P.G. din Cehoslovacia care s-a 
desfășurat la Praga între 14 și 17 no
iembrie. In cadrul plenarei a fosl 
dezbătut raportul , Sarcinile partidu
lui pentru perioada imediat urmă
toare", prezentat de Alexander Dub- 
tek, prim-secretar al CC .îl PC din 
Cehoslovacia.

Comitetul Central a adoptat hote- 
nirea cu privire la amiuarea convo
cării celui de-al XlV-lea Congres ex
traordinar al P.C. din Cehoslovacio. 
Hlcnara consideră că este necesar să 
sb facă o analiză mai aprofundată 
a! situației și să se pregătească o se
rile de documente astfel incit Con
gresul al XlV-lea să poată elabora 
programul activității partidului pe o 
perioadă mai îndelungată.

Plenara s-a declarat de acord ca 
viitorul congres constitutiv al P.C.

din Cehia să aibă loc abia după 
Congresul al XlV-lea al Partidului, 
șl a aprobat proiectul referitor la si
tuația și rolul Biroului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia pentru conducerea 
muncii de partid în regiunile cehe, 
precum și liotărirea de Instituire a 
Biroului Comisiei Centrale de control 
șl revizie pentru munca do control 
șl revizie in regiunile cehe. Preșe
dinte al Biroului C.C. al P.C.C pen
tru regiunile cehe a fost desemnat 
L. Strougal, care a fost cooptat ca 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslova
cia a confirmat alegerea lui Gustav 
Husak in funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia și a satis
făcut cererea lui Zdenek Mlynar de 
a fi eliberat din funcțiile de condu
cere în C.C al 
cia, pentru a se 
vității științifice 
de Științe,

P.C. din Celioslova- 
putea consacra acli- 
în cadrul Academiei

A lost, dv asemenea completat 
Secretariatul C.C. ol Partidului. In 
posturile de secretar și membri al 
Secretariatului C.C. al P.C. au fost 
aleși V. BiInk, J. ftetes, J. Hempy/ 
F. Petic, L. Stroucir'

Plenara a apro1' I propunerea Pre
zidiului C.C. al P.C.C. cu privire la 
constituirea Comitetului Executiv al 
Piozidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. in următoarea componentă f 
A Dubcek, O. Ccrnik. E. Erban. G. 
Husak, S. Sadovsky. J. Smrkovsky, 
I Svoboda L. Strougal. Comitetul . 
Executiv al Prezidiului C.C. va func
ționa ca un organ temporar, avind 
drept scop dezbaterea în colectiv a 
problemelor politice imediate.

Iu încheiere, plenara a discutat 
și adoptat proiectul de rezoluție cu 
privire la sarcinile partidului pen
tru perioada imediat următoare.

Cuvintul de încheiere a plenarei 
a fost rostit de Alexander Dubcek.

I coborîre dirijată

O

9

Un avion experimental fran
cez de lipul .Rally Minerva- 
200“ s-a prăbușit la Porto A- 
legre, in sudul Braziliei, Intr-u
nui din primele sale zboruri

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA. Petroșani, sir. Republicii or. 90. Tel. 1662, 269 (0.G.V.J.)

S.U.A.: Turnuri- 
circulare ale 

uni verși tă- 
Piltsburgh 
linie neo- 

profilului

clădirii
Iii din 
dau o 
bișnuită 
arhitectural al ora-

publica Populară Bulgaria pe 
1969—1970.

Planul prevede un schimb de vi
zite de oameni de cultură și artă, de 
știință, cadre didactice, organizarea 
reciprocă de expoziții și zile ale fil
mului, Schimburi, de formații artistice.

Planul a fost' semnat din partea 
română de Vasile Dinu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Iar din partea bulgară 
de Iosif Toskov, vicepreședinte al 
Comitetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea.

fn cursul aceleiași zile, delegația 
culturală română a avut întrevederi 
cu A. Baskov, vicepreședinte al Co
mitetului pentrg artă și cultură șl 
I. Toskov, vicepreședinte al Comite
tului de prietenie si relații culturale 
cu străinătatea.

— e

O CAIRO, — Colidianul Al Ah- 
ranț" din 18 noiembrie informează că 
Sudțanul și Kuweitul au cerut convo
carea unei reuniuni la nivel înalt a 
tărijor arabe. O cerere similară a 
fostț făcută anterior de Iordania. Po
trivit ziarului, diferite capitale arabe 
cunpsc in prezent o intensă activi
tate) diplomatică în această problemă. 
Cilijid surse informate iordaniene, 
..Ab Ahram' scrie că primul ministru 
al guvernului iordanian, Bahjat Tal- 
houjii, insoțit de ministrul de exter
ne, Abdel Moneim Rifai, aflați în 
prezent într-o vizită la Riad, sini aș
teptați să sosească la 20 noiembrie 
la Cairo pentru a fixa data convo
cării reuniunii arabe la nivel înalt.

®
®
®
®
®
®
®
®

Criza monetară interoccidentală

Reuniunea de !a Basel 
sub semnul 
incertitudinii

0 După înconjurul 
o nouă melodă

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
l.a 17 noiembrie, a anunțat a- 
qenția TASS, stația automată 
-ovietică „Sonda-6 a aterizat 
:n urma comenzii dale de la 
>ol într-o zonă dinainte sta
bilită din U.R.S.S., după ce a 
zburat timp de aproape 7 zile 
pe un itinerar cosmic Pămint— 
.una—Pămint.

In cadrul acestei experiențe 
>-a verificat pentru prima dală 
o altă metodă, mai complexă 
și de perspectivă, a înapoierii 
aparatelor cosmice de pe tra
iectoriile interplanetare — me
toda aterizării dirijate — fo- 
losindu-se forța ascensională 
aerodinamică a aparatului ca
re coboară. In acest caz. tra
iectoria mișcării aparatului cos
mic are la Irinare o formă 
substantial diferită de traiec
toria coboririi balislice, ceea 
'<• permite realizarea aterizării 
la punctul stabilit de pe su
prafața Pămintului. cu supra
sarcini mai mici și cu e pre
cizie mai mare.

Frînarea în atmosfera teres
tră a aparatului care coboară 
s-a efectuat pe o traiectorie 
cu două pătrunderi în atmos
feră. La prima pătrundere, cea 
de-a doua viteză cosmică (pes
te 11 kilometri pe secundă) a 
fost redusă cu ajutorul frină- 
rii aerodinamice pînă la 7.6 
kilometri pe secundă. Cu aju
torul sistemului de conducere 
'•e la bord, aparatul a fost

Lunii s-a experimentat 
de

reorientat in așa tel incit slră- 
bătînd straturile dense ale at
mosferei a ieșit din ele și a 
continuat zborul pe o traiec
torie balistică pînă la cea dc-a 
doua pătrundere în atmosferă. 
Pe cea de-a doua porțiune a 
pătrunderii, coborirea aparatu
lui s-a efectuat în continuare 
pe traiectoria coboririi dirija
te, folosindu-se forța aerodina
mica ascensională care a asi
gurat revenirea sa pe Pămint 
în regiunea stabilită.

In timpul zborului slaliei 
automate „Sonda-6" s-a efec
tuat :

— înconjurul Lunii la dis
tante stabilită (2 420 kilometri),-

— cercetările științifice pe 
traseul zborului și în spațiul 
cosmic perilunar;

— perfecționarea și verifica 
rea în condițiile reale ale zbo 
rului cosmic a sistemelor, a- 
gregalelor și aparaturii statici 
cosmice;

— perfecționarea sistemului 
coboririi dirijate la întoarce
rea pe Pămînt cu a doua vi
teză cosmică, folosindu-se forța 
ascensională aerodinamică 
aparatului care coboară.

Programul trasat de experi
mentare și perfecționare a sis
temelor de bord, a agregatelor, 
subansamblelor și aparaturii, 
precum și cercetările științifi
ce în spațiul cosmic au fost 
îndeplinite de stația , Sonda-6".

afacerilor externe 
cil 

Uniunii Sovietice 
a vizitat Ungaria

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un- 

primit luni pe Andrei Gro- 
minislrul afacerilor externe al 
i Sovietice.

Ministrul de externe sovietic a 
fost primit in aceeași zi de Pal Lo- 
sonezi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, și Jeno 
Fock, președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc Un-

ASEL 18 (Agerpres). Reuniunea 
de duminică de la Basel a reprezen
tanților băncilor centrale din Euro
pa occidentală, Canada, S.U.A. și 
Japonia a fost prelungită cu patiu 
ore in timpul nopții, pentru a se 
putea ajunge lar o înțelegere în ce 
privește măsurile menite să conlri 
bute l-i soluționarea actualei crize 
monetare intoroccidentalo. Ca și șe
dința anterioară, ședința din cursul 
nopții s a desfășurat cu ușile închi
se. Cel mai strict secret a fost păs
trat și după consumarea celor patru 
ore de dezbateți. Ziariștilor le-a fost 
refuzată orice declarație. Mai mult, 
o serie de participant la reuniune, 
printre rare dr. Karl Blessing, pre
ședintele Băncii R.F.G., și guverna
tor"' Băncii Angliei. sir Leslie 
O'Brien, au folosit ușa de serviciu 
a clădirii pentru a evite o intilniro 
cu reprezentanții prosei.

Surse binn informate citate de a- 
gentia U.P.I., țelevă că delegația 
iianreza ar fi respins o propunere 
veȘUgermană care ar oferi ajutor 
francului francez. -Se știe cg mo- 
.. • .. p, a trecut in
săptămîna precedente printr-o pu- 
lernteă febră speculativă. De ase
menea, sub semnul incertitudinii a 
fpsț pusă și stabilitatea lirei sterli
ne si (-friar rea a mărcii vost-germa-

u

® ATENA. — Tribunalul militar din Atena a pronunțat 
duminică sentința de condamnare la moarte a lui Alekos Pa- 
nagoulls, acuzat de a fi organizat atentatul de la 13 octom
brie împotriva primului ministru al Greciei, Gheorghios Pa
padopoulos. In cursul procesului, Panagoulis a recunoscut ca 
a încercat să explodeze o bombă pe o șosea din apropierea 
Alenei, în momentul cînd trebuia să treacă automobilul in 
care se aîla premierul grec și și-a asumat întreaga răspun
dere pentru acest atentat. Alți 10 acuzați în acest proces au 
lost condamnați la pedepse cu închisoare pe diferite terme
ne. Dintre aceștia, Elefterios Veryvakis, împotriva căruia pro
curorul a cerut pedeapsa cu moartea, a fost condamnat la 
închisoare pe viață, Ioannls Klpnlzakls la 24 ani închisoare 
și Nlkolaos Lekanidis la 23 ani închisoare. Patru persoane 
au fost achitate.

© PARIS. — La 18 noiembrie s-a deschis la Paris, sub 
președinția ministrului de externe francez, Michel Debre, cea 
de-a 5-a reuniune consultativă a reprezentanților celor 12 
țări semnatare ale tratatului asupra Antarcticii — S.U.A., U- 
niunea Sovietică, Anglia, Franța, Africa de Sud, Argentina, 
Austria, Belgia, Chile, Japonia, Norvegia șl Noua Zeelandă. 

Timp de două săptămini, participant!! la dezbateri vor exa
mina o serie de probleme referitoare la protecția faunei și 
florei celui de-al șaselea continent, chestiuni privind teleco
municațiile, vinătoarea de foci și, pentru prima dată, atrac
țiile turistice ale Antarcticii.

0
bardo Toledano, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Socialist 
din Mexic, a înceta din viață dumi
nică, in virstă de 74 de ani.

CIUDAD DE MEXICO. — Lom- Cartier terorizat
<le... șobolani

în-

Aniversarea proclamării 
independentei Marocului
RABAT. — La 16, 17 și 18 noiem

brie Marocul a sărbătorit „cele trei 
zile glorioase", reprezentînd cea de-a 
13-a aniversare a proclamării inde
pendenței tării. Cu acest prilej, la 
Marakesh a avut loc duminică tra
diționala paradă militară la care a 
asistat regele Hassan al ll-lea, înalte 
oficialități ale Marocului precum și 
18 delegații militare «n

© BANGUI. — Sub egida 
O.U.A., in capitala Republicii 
Africa Centrată, Bangui, a a- 
vul loc o conferință internațio
nală consacrată studierii mala
diei somnului și metodelor ac
tuale de combatere a acesteia. 
Au participai specialiști din 
Camerun, Guineea, Ghana, Ni
ger, Nigeria, Uganda. Zambia. 
Tanzania, Ciad și Republica A- 
fiica Centrală.

SANTIAGO DE CHILE. — Un 
treg cartier din orașul chilian Val
paraiso este terorizat de șobolani. 
Pînă acum, opt copii și un adult au 
fost mușcali de aceste animale ne
obișnuit de mari.

© GENEVA. — Zăpada abunden
tă care a căzut în ultimele 48 de ore 
în întreaga Elveție a blocat nume
roase șosele. Gheata și ceata au pro
vocat în cileva cantoane accidente 
de circulație, dintre care unele mor
tale.

© PARIS. Buuul Politic și Gru
pul permanent al Convenției institu
țiilor republicane a luat poziție în 
favoarea creării unui nou partid so
cialist în Franța.

Un comunicat publicat 
afirmă voința convenției 
jini ideea creării unui 
pornindu-se de la bază 
largă dezbatere deschisă
acest sens a fost constituita o dele
gație pentru a angaja negocieri cu 
S.F.I.O. și alte organizații interesate 
in crearea noului partid.

Delegația va prezenta un ansam
blu de propuneri, care vor fi puse 
la punct miercuri de către Biroul 
politic al convenției.

la Paris re
de a spri- 

nou partid, 
și printr-o 
tuturor. In

Iniin 'jî^ii în Iugoslavia
ralizală, deoarece podurile au fost 
avariate. La Zenița sînt amenințate 
vechile cartiere ale orașului. Aici, ni
velul apelor riului Bosna a fost cu 
80 cin peste nivelul normal. Auto
ritățile au luat măsuri pentru înlătu
rarea consecințelor inundațiilor.

BELGRAD. — Agenția Taniug a- 
nunță ca in urma Dinilor abundente 
care au căzut neîntrerupt timp de 24 
de ore, in unele localități din Bosnia 
și Herțegovina apele s-au revărsat 
pro.diH' •fi inundații. Circulația pe 
drumul Zenița—Sarajevo a fost pa-

Ubb mievesarat doeusneBit 
ai Organizației HSondiale 

a Sănătății

0 CAIRO. — Un puternic incen
diu a izbucnii duminică in localita
tea egipteană Beni Mansur (la apro
ximativ 100 kilometri de Cairo). 120 
de case au fost mistuite de flăcări. 
13 persoane, dintre care doi pom
pieri, au fost grav rănit».

NEW YORK 18 (Agerpres). — Or- 
ganizuii.i Mondială a Sănătății a dat 
publicității un dorument din care re
zultă că zilnic se înregistrează pe 
glob peste 1 000 de cazuri de sinu
cideri. aproape o jumătate de milion 
pe an.

Recent la Tirgul-Expoziție 
Internațională de alimentație 
.Lefa-68u, care a avut loc la 
Hamburg, atenția specialiștilor 
și a gurmanzilor a fost atrasă 
de un „dietetician electronic", 
pus la punct de Societatea in
ternațională de medicina a 
viitorului, din Viena. Această 
nouă mașină imprimă cu vi
teza de 600 rinduri pe minut 
meniul ideal al fiecărui cetă
țean cu condiția ca acesta să-i 
furnizeze cileva dale: virstă, 
talia, greutatea, tensiunea, 
profesia, modul de viață cil și 
eventuale prescripții medi
cale de regim alimentai.

de iAcer care: Toți cel patru c- 
cupdAți ai amaratului, trei bra- 

A Irancez, și-auzilierfi șt un 
pierrfiit viata.

0

clusiv a gripei asiatice, cate \ a 
ii pus in vlhzarc in R.F. a 
Germaniei peste cileva săplă- 

anunțat in Bundestag 
von Manger-Koenig,

în primele nouă luni ale 
anului in curs, fn urma acci
dentelor de automobil in S.U.A.

mini, a
Ludwiq 
secretar de stat la Ministerul 
Sănătății. El a precizat că epi
demia de gripă de provenien
ță asiatică
R.F.G.. dai se 
tea manifesta

nu a atins încă 
crede că s-ar pu- 
In curl nd.

sanitare din sta-

și-ain pierdut viața 40180 
soane, cu 5 la sută mai 
decil in aceeași perioadă 
nului trecut.

• !•
Savanfii 'veșl-germanl

pus (a punct un nou vaccin 
eficace impbtri\a gripei, In-

__________

per
muți 
a a-

au

—

Autorilățile 
tul Sao Paulo au anunțat că 
105 de copii au Încetat din via
ță din cauza deshidratării In 
ultimele 40 de zile, 46 de de
cese fiind Înregistrate fn pri
mele II zile ale lunii noiem
brie. Stalul Sao Paulo a lost 
lovii de un val de 
a atins, timp de 
mini, temperaturi 
grade la umbră.

In general sinuciderile sini mal 
frecvente printre bărbați decît prin
tre femei și predomină în rindul al- 
coolteilor. divorlatilor. șomerilor, co
piilor proveniti din căsnicii destră
mate, celibatarilor, bălrinilor. studen
ților și bolnavilor mintali. La bătrîni, 
starea sănătății, moartea unei per
soane apropiate, pierderea ocupației 
și izolarea socială mai ales după 
pensionare, precum și reducerea brus
că a mijloacelor de existență, con
stituie motivări ale acestui aci.

In contrast cu bătrînii. studenții 
recurg la sinucideri cînd sînl afectați 
de diferite probleme personale, îndeo
sebi de ordin erotic și conflicte fa
miliale.

Publicația recomandă ca asistența 
medicală să fie asigurată de spe
cialiști psihiatri, fie in cadrul unor 
centre speciale, fie prin rețeaua me
dicală existentă, pentru a-i determina 
pe sinucigași să renunțe la inten
ția do a se sinucide și la repetarea 
actului in

@ OTTAWA. - La spitalul 
St. Michel din Toronto (Cana
da) a fost efectuată o nouă o- 
perație de transplantare a Ini
mii. Charles Perrin Johnston, 
in virstă de 54 de ani, a pri
mit inima unui student, dece
dat intr-un accident. Rinichii a- 
celuiași donator au fost trans
plantați altor două persoane. 
Este cea de-a 13-a operație de 
transplantare a inimii efectua
tă plnă in prezent în Canada.

Starea post-operalorie a pa 
deniilor este considerată de 
medicii de la acest spital ca 
satisfăcătoare.

caz de tentativă eșuată.

6 NEW YORK. - Ziarul „New 
York Times" anunță că ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bunker, 
discută in prezent cu președintele 
Nguyen Van Thieu termenii unui a- 
cord în baza căruia administrația de 
la Saigon ar urma să-și trimită repre
zentanții la convorbirile de la Paris. 
Administrația saigonoză a refuzat, 
după cum se știe, să participe la a- 
ceste convorbiri.

căldură care 
două săplă- 
pină la 45

@ PARIS. — In localitatea Epinay. de lingă Paris, au 
început manifestările din cadrul „săplăminii românești". In 
cursul acestei săptămini e-le prezentată o expoziție de uită 
populară românească, sini proiectate tilme dnciimo'cm au 
loc spectacole de teatru și conferințe.

Cu ocazia deschiderii expoziției de urlă populară, in sa
loanele primăriei din l-.pinav, atașatul cultural al ambasadei 
române din Paris a ținut o conierință despre aniversarea 
.semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.
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