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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului Marii Britanii
Tovarășul Nicola^ C -.in- i >< pre

ședintele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România, a primii 
miercuri, 20 noiembrie pe ambasa
dorul extraordinar si plenipotențiar 
al Marii Britanii la București Sir

John Chadwick, m legătură r ■ ple
carea definitivă a acestuia din tara 
noastră.

Primirea s-a desfășurat Intr-a at
mosferă cordială.

Scrisoare deschisă către minerii
de la E.M. Lupeni și E.M. Uricani

Atetfcfi șistul 
in abataje! Numai 

asticl putem realiza 
pianul la cărbune 

cocsliicabil
In luna octombrie, organizațiile de bază din cadrul seclo- 

mlui preparare ca șl comitetul de partid al preparației Lu
peni, prin analizele decadale, au constatat rărninerea în urmă 
la sortul de cărbune special pentru cocs, datorită randamen
tului de recuperare redus, cauzat de conținutul mare de ce
nușă în cărbunele brut, provenit de la minele Lupeni șl Uri
cani.

După cum se știe, directivele C.C. al P.C.R. din ianuarie 
1966. trasează ca sarciDă principală tuturor organelor și or
ganizațiilor dc partid, sindicalo și U.T.C., îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor, creșterea producției și a produc
tivității muncii. In acest sens industriei extractive a cărbu
nelui. îi revine spre rezolvare reducerea conținutului dc ce
nușă prin îndepărtarea sterilului vizibil la frontul de lucru, 
îmbunătățirea tehnologiei de preparare, creșterea randamen
tului de extracție in instalațiile de preparare, depășirea pla
nului de producție la cărbunele cocsificabil ele.

La preparația din Lupeni planul producției de cărbune 
special pentru cocs — principalul sort comercial — a fost 
depășit lunar cu 70—800 tone. In luna octombrie insă, la acest 
sort s-a înregistrat un minus de 5 430 tone, minus care afec
tează realizarea planului anual la acest sortiment principal, 
cu toate câ la sfirșitul lunii septembrie, planul pe 9 luni la 
cărbunele special pentru cocs era depășit cu 1 436 tone.

Această situație se dalorește depășirii de către E. M. Lu
peni și E. M. l'ricani a cenușii în cărbunele brut, depășire 
mai accentuată in ultimele două luni, cînd cenușa în cărbu
nele brut extras la Lupeni și Uricani a fost mai mare cu 2,7 
la sulă, respectiv. 3 la sută, față de norma internă stabilită. 
Acest lucru a făcut ca cenușa în cărbunele brut supus pre
parării să tie de 41.0 la sută, în loc de 38.1 la sută. De men
ționat faptul că depășirea procentului de cenușă admis a fost 
influențată în mare măsură de sterilul cu dimensiunile de 80 
mm care, in această perioadă a fost la cele două exploatări de 
48 la sntă și, respectiv. 60 la sulă.

Pe de altă parte, lipsa de vaqoane in cursul lunii și în spe
cial in ultimele zile ale lunii, au condus la funcționarea dis
continuă a preparației — in medie 12 ore/zi — și in final la 
înregistrare un stoc de peste 6 000 tone cărbune brut care 
nu a mal putut fi spălat in luna respectivă.

Realizarea planului de cărbune special pentru cocs pină 
in bina septembrie inclusiv, deși greutățile întimpinale au 
fost aceleași, s-a făcut pe seama plusului de cărbune pre
lucrat. plus, care acoperea depășirea cenușii in cărbunele 
brut, sau pe seama nerealizăril sortului spălat normal,

FLOREA T1GOIANU 
secretarul comitetului de partid 

al preparației Lupeni 
HALASZ TIBER1U 
SIBIȘAN VICTOR 
KOLANYOȘ ILIE 

secretari ai organizaților de ha»* 
nr. I 2 și 3

(Continuare in puy a 3-a)

Autoritatea v«r m r a
modestiei

In viața de toate zilele, sinlem 
confruntați în legăturile noastre fi
rești, cu oamenii. Fiecare dintre noi 
sîntem înclinați către o identificare 
la cel cu care conlucrăm a trăsătu
rilor sale proeminente, a felului său 
de a fi. Înclinăm spre o recunoaș
tere admirativă a omului modest a 
acelui om care, în relațiile sale de 
comunicativitate cu semenii săi, 
nu-și arogă anumite atribuie de na
tură să-1 separe, să-1 catalizeze.

Anii au făcut din fiecare dintre 
noi un om. un specialist intr-un a- 
numit domeniu, un muncitor des
toinic cu merite recunoscute. în fi
nal ne-a creat o personalitate. îna
inte vreme, personalitatea umană 
era definită prin anumite coordona-

I

OPINII
te 
sirii 
propriu zi: 
om de vază. acel ce avea un 
anumit 
anumit 
iali-un 
lui era 
pozitul

străine de consensul noțiunii 
ct germinative a personalității 

•. Era astfel considerat 
număr 

de hectare, rare deținea un 
număr de cupoane la bănci, 
cuvin! personalitatea omu- 
interprotală funcție de de
material pe care-1 deținea. 

Oriei! erai de înzestrat din puncl 
de vedere intelectual sau psihic, 
mr-it.-le se consacrau 'Momentului 
material, zestrei bănești.

Socialismul, descălușind energiile 
creatoare ale celor mulți, a trans
format radical și valențele evalua
bil ale ființei umane. Măturind cu 
hotărîre factorii care determinau e- 
valuarea meschin egoistă a omului 
în funcție de averea sa, a deschis 
drumul către veridica determinare a 
valorii intrinsece a individului, a 
valorii sale potențiale. Elaborind 
științific parametrii reali ai muncii, 
socialismul prețuiește omul in func
ție de apoi tul acestuia la dezvolta
rea societății, după contribuția sa 
cantitativă si calitativă la proposal 
social.

I

Valeriu J1ANU

(Gonlintraie In pag a 2 a)

în veșmînt nou

in cursul zilei de ieri, temperatura 
maximă a aerului a fost de plus 10 
grade la Petroșani și de plus 4 grade 

la Paring. Minimele au lost de plus 
4 grade și respectiv, plus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea in restabilire. Cer va
riabil. Vini din sud.

propuneri fd- 
celăteni edi-

rrinși in coroana de 
da qala turnul de apă din

Incinta
minei

Setul serviciului administrativ al 
minei Dilja Iov, Klelbel Vilhelm, ne-a 
adresai recent, telelonlc, o Invitație.

— Venl/I să vedeți cum arată a- 
cum curtea minei. Să mai scrieți șl 
frumos despre noi...

Cum lelul In care era .gospodă
rită" incinta noii mine, a constituit, 
nu o dală, linia unor etilici am dat 
cuts Invitat iei șl iată ce am aflat.

fn urmă cu mal bine de o tună, 
la Dilja a Început o susținută actl- 
\ Hale de curățenie și amenajare. 
Pentru impulsionarea acestei acțiuni, 
mina a angajat, temporar, nouă 
pensionari care au muncii, ca in 
anii tinereții IA s-au alăturai, după 
programul de ' lucru, salariat! din 
•indul personalului tehnico-admlnis- 
traliv, grupe de ulecișli.

Incet-lncel, strădania depusă a 
muterlalizal in schimbări îmbucură
toare. Mal inlii au apărut înalte 
stive de scinduri frumos orinduile. 
Apoi a venii rindul fierului vechi ■, 
s-au colectat și predat nu mai puțin 
de 50 tone metal care acum a luat 
deja drumul centrelor siderurgice. 
Două mașini de extracție au last 
acoperite cu scinduri șl carton gu
dronat. Pentru adâpostirea celorlalte 
utilaje s-a construi! un șopron. A 
Început apoi stivui rea lemnului de 
mină, nivelarea porțiunilor de teren 
nealeclale de constructorii de la 
T.C.M.M. lemnul vechi a lost adu
nat. tăiat și vindut iar exploatarea 
o incasa! peste 15 000 Iei. Intre timp, 
in fata modernului corp d clădire 
al administrației, pe aproximativ 
1 500 mp, au apărut spatii verzi șl 
ronduii pentru flori. In prezent, acțiu
nea de infrumuselare s-a mutat din 
incintă desfâșurindu-se in același 
tempo, in jurul pufului auxiliar nr. 1. 

Lăudabilă acțiune au Întreprins 
gospodarii de la Dilja. Demn de a fi 
urmată și de alte exploatări din ba

Francisc VETRO

CENTRUL DE GREUTATE

Tovarășul Ion Gheorqhe Maurer
a primit pe ambasadorul Indoneziei

Președintele Consiliului
al Republicii Socialisto România. Ion 
Gheorglie Maurer, a primit miercuri 
la amiază pe ambasadorul extraordi
nar șl plenipotențiar al Indoneziei,

de Miniștri

Autoservire 
la lămnăria 

minei Ariinoasa
Pină la finele săplăminii 

curente, va fi gata amenaja
rea lămpăriei de la mina A- 
ninoasa. Crearea unor spații 
adecvate și instalarea raftu
rilor pentru măștile de aulo- 
salvare vin să generalizeze 
și la această exploatare pro
cedeul cu autoservire prin 
care se economisește timp 
(citeva minute de fiecare mun
citor care intră in schimb), se 
reduce radical personalul lăm
păriei.

Festivalul 
de muzică ușoară
Simbâtă 23 noiembrie a.c., 

ora 19, fn sala Clubului sindi
catelor din Peirila, va vea ioo 
faza locală a Festivalului de 
muzică ușoară a Văii Jiului. 
In tafa juriului și a publicu
lui vor cinta soliștii Gliltd 
Sabău, luliana Crefu și Erdos 
Carol

„Moldovă — 
mîndră 

grădină"
Orchestra de muzică popu

lară a Filarmonicii de stat din 
lași, prezintă vineri 22 noiem
brie, ora 20, la Gasa de cul
tură a sindicatelor din Petro-

MUNCIi DE PARTID
sectoarele forestiere !
Alegerile în organizațiile de partid

In adunarea 
alegeri a organizației de partid de 
la întreprinderea forestieră s-au ri
dicat probleme multiple atit din do
meniul rezultatelor obținute cit și a 
neajunsurilor existente in activita
tea întreprinderii și a organizației 
de partid. Darea de seamă a eviden
tial faptul că la principalii indica
tori, cum ar fi producția globală, 
producția marfă, producția marfă vin- 
dutâ și încasată. întreprinderea se 
prezintă cu realizări bune, avînd bu
năoară la ultimul indicator e depă-

de dare de seamă și

Hamzah Almohandojo. in vizită pro
tocolară de prezentare

A participat Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

șanl, concert-spcctacolul „Mol
dovă — mlndră grădină*.

îșl vor da concursul: Tra
ian Uilecan, Marcel Budală, 
Ion Grelu șl alții.

Același spectacol va fi dat 
la Glubu] sindicatelor din Pe- 
trila, tot vineri 22 noiembrie, 
Insă la ora 17,30.

Podoabe 
pentru pomul 

de iarnă
O.C.L. Produse industriale 

din Petroșani ne informează 
că, în aceste zile, magazi
nele de specialitate din Va
lea Jiului vor fi aprovizionate 
cu un mare număr de pro
duse - 40 de poziții desti
nate pomului de iarnă. Ast
fel, cele 10 magazine de 
specialitate din raza muni
cipiului vor primi 35 000 glo
buri, 50 000 luminări pentru 
brăduleți, 15 000 steluțe ar
tificiale, 1 000 de exempla
re de... mini-Moș Gerilă- 
precum și o cantitate apre
ciabilă de ghirlande, betea
lă aurie și argintie etc.

Cerc literar 
la Liceul 
Vulcan

malRăspunzîndu-se r dorinței 
multor Iubitori al versului șl 
prozei, la Liceul Vulcan s-a 
înființat, în urmă cu citeva 
zile, un cete literar al elevi
lor. Printre tinerii creatori de 
literatură se numără: Drago- 
mir Violeta, Mirza Lidia, Pu
rice Mihai, Durnea Victor și 
alții.

I. IORDACHE
corespondent

Cu „Ochiul babei“ 
în turneu

loan, Musca Maria, Lomănar loan, 
Moian Ion. Hamz Lucia, Bălănes- 
cu Ana. Daj Viorel. Șoit Mariana, 
Negoi Ionel, Cocolan Maria — 
artiști amatori cu îndelungată ac
tivitate artistică in cadrul Căminu
lui cultural din Cimpa.

Turneul echipei de teatru din 
Cimpa va continua și la alte că
mine culturale din Valea Jiului. In 
cadrul acestui turneu, sîmbătă 23 
noiembrie a.c., se va prezenta 
același spectacol pe scena cămi
nului cultural din liet.

Echipa de teatru o Căminului 
cultural din C:mpa, colectiv artis
tic cu o bogată activitate. între
prinde în această perioadă un 
turneu la căminele culturale din 
Valea Jiului. Duminică 17 noiem
brie 1968. a prezentat, pe scena 
căminului cultural din Iscroni. 
spectacolul cu piesa : „Ochiul 
babei", de Gh. Vasilescu, drama
tizare după cunoscuta creație a 
marelui nostru povestitor Ion Crean
gă 
zat 
Io. 
s-o 
bit.

Au interpretat cu măiestrie și au
tenticitate : M. Pătrășcoiu. Cerna

șire de I 140 000 Ici, iar la prețul de 
cost o economie de 13 000 lei. Sini 
depășite, de asemenea, sarcinile pre
văzute la planul sortimental, existind 
condiții ca și planul pentru export 
să fie depășit în acest an.

Cifrele, in general favorabile, vor
besc cu prisosință despre perseve- 
tenta colectivului întreprinderii, in 
frunte cu organizațiile de bază și 
comitetul de partid, pentru a-și o- 
rienta eforturile spre valorificarea 
rezervelor 
nerii unor 
rîoare. S-ai 
ganizar.i 
a muncii 
crăriior > 
losirea 
dolare 
muncă 
etc.

Cum 
prit și 
mai ales insuficienta preocupării con
ducerii întreprinderii și a conduceri
lor de sectoare pentru asigurarea de

•lorturile spre
interne în vederea obți- 
reali/.ări economice supe- 

u obținut rezultate in or- 
■f a științifică a producției și 

ii extinderea mecanizării lu- 
din parchetele forestiere lo- 

inai din plin a utilajelor din 
îmbunătățirea condițiilor de

la începutul anului a stocurilor de 
masă lemnoasă In faza apropiat, pen
tru sortarea buștenilor și scoaterea 
lemnului de foc din exploatările 
Mierleasa. Sohodol, Cimpu Mielului, 
Valea Morii ele., folosirea utilajelor 
in sectoarele Roșia Lonea și altele. 
S-a mai arătat că 
prinderii a suferit 
mică a planului și 
bațiilor provocate 
cum și din cauza actelor de indisci
plină, a celor I 931 absențe nemo- 
livate, 330 zile învoiri, concedii fără 
plată ele. Participanții la discuții. în
tre care ing. Buliga Ion. Pop Vasile. 
Popescu Anton, s-au referit in cu- 
vintul lor la neajunsurile ce au e- 
xislal in ceea ce privește îngrijirea 
și utilizarea rațională a utilajelor din 
dolare, la lipsa unor piese de schimb 
in exploatării»' forestiere, insuficien-

activitatea intre- 
în realizarea rit- 
din cauza pertur- 
de I.M.T.F., pre-

- Soacra cu trei nurori. Regi- 
de neobosita activista cultura- 
Maria Pătrășcoiu, spectacolul 
bucurat de un succes deose-

Cornel HOGMAN 
președintele Comitetului municipal 

pentru Cultură și artă

Cutremur tie pămînt simțit 
în Capitală

grade. Cutremurul a fost pre
cedat de două preșocuri mai 
slabe, inregistrate de seismo
grafe in ziua de 19 noiembrie. 
Nu au lost produse pagube ma
teriale.

I n cutremur de paminl a lost 
simții in Capitală miercuri la 
ora 03,51. Stațiile secției de 
seismologie a Centrului de 
cercetări geofizice al Acade
miei au stabilit epicentrul a- 
cesluia în zona Vrancei, unde 
a avut o intensitate de 4.5

presupus ? In orice caz, su
gestia nu a avut nici o urma
re concretă. Dar. inspirația 
pentru aceste rinduri a avut 
un alt mobil: In ultima dumi
nica, la ora prin/.ului. m-u a- 
coslal chiar pe podul Maleia 
lin vechi petroșanean. om res

pectabil, rn-a tras 
pină ta marginea 
podului arătindu- 
mi albia piriului.

Vezi ce-i 
Intreba- 

na pe 
de re

proș. Ce era de lapl .acolo", 
jos in albie ? O rampă de 
gunoi I Grafie unei .ingeniozi
tăți" paradoxale a lucrătorilor 
secției de salubritate a I.G.O., 
albia piriului Maleia, a fost 
transformată, de un timp, In
tr-o veritabilă rampă de gunoi. 
Ce e mal simplu declt să a- 
runci toată murdăria adunată 
de pe stradă peste balustrada 
podului ?/ Petele supărătoare 
ale indolentei cetăfeniloi fără 
simt cetățenesc, chiar și fără 
bun simt, care fmpestrlfau in 
zilele însorite caklarimul cu 
ambalajele .Polarului", vor 
supăra de acum înainte privi
rile trecătorilor, vor degrada 
estetica străzii pornind din al
bia Maleii. Halal de asemenea 
.initiative" gospodărești...

a piriului

Pe lingă alte 
cule de diferiți 
Iilor Petroșaniului cu ocazia 
anchetelor Întreprinse in ur
mă cu diva limp pe tema în
nobilării personalității orașu
lui una se referea la o mai 
bună valorificare din puncl de 
v edere urbanistic 
Maleia Era vorba, 
despre o dorință 
lusiilicată, lireas 
cu. a concetățeni
lor noștri de a 
' edea acest pii i 
iaș de munte, care 
intersectează ar

tera principală a urbei noastre, 
in plin centru, mai bine Intre 
linul. Adică să aibă albia 
curăfală. amenajată, pentru a 
oferi un cadru urban cil mai 
adecvat, demn de fizionomia 
unui oraș modern. Unul din 
interlocutorii noștri, cu prile
jul aminlileloi anchete, s-a 
încumetat să sugereze o idee 
șl mai îndrăzneală: ca in al
bia piriului, fn porțiunea din 
dreapta și stingă noului pod. 
să he amenajate mici casca
de — căderi de apă care să 
sporească frumusețea piriului, 
să-1 iranslorme intr-un punct 
de atracție a arterei princi
pale

Care sini opiniile edililor 
noștri fn legătură cu suges
tiile "de mai sus e greu de

era și firesc, adunarea s-a o- 
asupra neajunsurilor criticind

1. D

(Contiriuaie fn pag a 3 a)
(Agerpres)

Reportaj 
pe glob

a fost ancorat

în ma- 
Cassindaigne, 
MarJiliei. Pe 

„Astragale*, 
foraje petro- 
macura. tro-

>lste întuneric, foarte întuneric.
-4 In jur, nici un pic de vege- 

tație. Dar peștii există, ascunși in 
cele mai misterioase unghiuri.

Este luni, 28 octombrie, 
rea strîmtoare de la 
la 20 mile in largul 
mar<
navă de cercetări și> 
Here, echipată cu o 
liuri și brațe mecanice. La bordul 
său se aflau medici și savanți. Pe 4 
ecrane de televiziune, ei urmăresc 
pe cei trei oameni închiși intr-un 
turnuleț suspendat de vas printr-un 
cablu. După cum indică adincimea 
ei se află în slrimloare la 206 m de 
la suprafața marii.

Este deja un record. Dar pentru 
Francois Fallourd, Rene Veyrunes 
și Jacques Dupre, cei trei oameni

Cucerirea adîncurilor
mărilor

iuchiși fn locuința lor ca niște cos- 
monauți in capsulă și îmbrăcați ca 
ateșlia cu combinezoane ermetice, 
experiența nici n-a început. Misiu
nea lor este ca, după exemplul pie
tonilor spațiului să iasă in mare la o 
adinciinc care ou a fost niciodată 
atinsă.

în interior, d'ii cauza creșterii pre
siunii, este toarte < aid : 42°. Sus, pe 
puntea .Astragali'lui" par ine vocea 
oamenilor aflali la mare adinclme, 
complet deformată și de neînțeles. 
Ei nu pot să se exprime dec il prin 
gesturi captate de camerele de televi
ziune. în schimb aud foarte clar 
ordinele care li se dau de la bord. 
Pe fiecare centimetru al pielii lor 
apasă o presiune de 23,500 kg. 
Cu ajutorul a 12 electroni fixați pe

se 
cu

piele se urmăresc iu permanentă 
encefaloqramele.

Ora 16,- s-a dat ordinul să 
deschidă ușa de comunicație
fundul mării. Coborirea continuă. 
Pentru a-și cru|a forțele Veyrunes 
si Fallourd s-au așezat pe o ban
chetă din exteriorul turnulețului. 
Dupre a rămas înăuntru pentru a 
conduce manevra și a interveni în 
caz de pericol. Căci de acum înain
te, din exterior nimeni nu va mai 
putea să vină in ajutorul plonjori- 
lor in necunoscut.

236 m. Asa cum s-a convenit toa
tă lumea reintră în celulă unde, 
din cauza presiunii mari apa nu poale 
pătrunde. Deodată, la ora 17
dă prima alertă. Encefalograma lui 
Fallourd începe să dea semne de 
dezordine. O voce ii ordonă la mi

se

crofon: „închide ochii șl calmea- 
zfi-te*. Dar îi este frig, chiar foarte 
frig. Intr-adevăr 
este suficient încălzit. Pentru cei
lalți
Veyrunes plonjează din nou în ma
re. La 246 m, își întilnește din 
nou tovarășii. 252 m. Proasta dis
poziție a lui Fallourd ii neliniștește 
și pe ceilalți. Ecranul televiziunii îl 
arate masindu-și inima. Se hotă
rî seră să coboare pină la 310m, dar 
Dupre a ridicat un deget, seuui că 
trebuie să 
superioare.

Un sem 
un record 
nu a îno 
adinrime. Stopul nu este clezintere

combinezonul nu

insă, experiența continuă.

se urce spre straturile

Dar in același timp 
mondial. Niciodată omul 

i in apă la peste 206 m

(Continuate In pag. o 4-a)
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CITITORII SESIZEAZĂ,

Clipe de popas pe șoseaua Bânița — Petroșani.

CEI VIZAȚI RĂSPUND

Locatarii blocului turn din Uricani
vor măsuri eficace,

împlinirii a 15 ani de la înființarea cercu- 
lingă Casa de culturâ a sindicatelor din

Cu ocazia
foto de pe _
Mureș, in acest lăcaș de cultură sc va organiza, pen- 
fofoamatori, un concurs și o expoziție de fotografii 

artistice. Expoziția are ca scop sâ stimuleze creația artis
tică a fotoamatorilor, sâ ofere prilejul unui schimb de 
experiență creator, sâ popularizeze pe cei mai talentați 
fotoamalori din țară, sâ contribuie — în ultimă analiză — 
la ridicarea nivelului artistic ol acestei mișcări amatoris- 
ticc

Dupâ cum ni s-a comunicat, fiecare autor poate sâ 
< tpedieze la Casa de culturâ din Tg. Mureș cite 10 foto
grafii olb-negru sau diapozitive. Tematica lucrărilor este 
lăsată la libera alegere a participanților. Dimensiunile 
fotografiilor trebuie să fie intre 18 X 24 cm și 30 X 40 cm.

Potrivit uzanțelor, autorii urmează să noteze pe ver
soul fiecărei fotografii, numele și prenumele, adresa ti
tlul lucrării și cercul foto in care activează. Taxa de par
ticipare este de 25 lei, indiferent de numărul lucrărilor 
trimise. Fotografiile, diapozitivele și taxa de participare 
se vor trimite pe adresa : Casa de cultură a sindicatelor 
Tg. Mureș, str. Cuza Vodă nr. 22. Ultimul termen de ex- 
pedi^'-e este 31 decembrie 1968.

Prin aceste rinduri, adresăm invitația noastră foto- 
amalorilor Văii Jiului de a participa la această amplă CX- 
poxiție-concurs.

^vem convingerea câ această confruntare, care ffa 
oferi fotoamatorilor participanți posibilitatea prezentării 
noilor concepții in arta fotografică (la care nu ne îndoim, 
își vor da concursul și fotoamatorii noștri), va conduce la 
descoperirea de noi talente, va avea ecou in rîndurile 
pasionatilor aparatelor de luat vederi.

Amintim, în sfirșit câ se vor oferi, in afora premiilor, 
și plachete de aur, argint și bronz celor clasați pe pri
mele locuri.

lui 
Tg- 
tru

T 
♦

f

t

I

POPICEFOTBAL

V. T.

j

O situație anormală la ;anfierul

de construcții drumuri forestiere — Cimpa

NICI UN ABONAMENT

In etapa a Xll-a a campionatului 
județean de fotbal, duminică s-a 
disputat la Petrila înlilnirea. dintre 
echipele Preparatorul și fruntașa 
clasamentului, Minerul Teliuc. Din 
cauza terenului greu, meciul nu s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic. Oas
peții au venit la Petrila cu intenția 
de a lua cel puțin un punct, dar re
plica localnicilor a fost promptă și 
jucătorii din Teliuc au fost nevolți 
să înregistreze prima înfrîngere din 
acest tur de campionat. Deși în pri
ma repriză gazdele au avut bune O- 
cazii de gol, ca acelea din minutele 
27, 31, 37 și 39, ratate de Șereanu, 
Costea IIP si Magda, scorul a rămas 
alb.

In partea a doua a meciului, petri-

lenii iniră pe teren deciși să cîștigc. 
Ei își creează multe ocazii bune de 
gol, dar nu înscriu decît unul, In mi
nutul 56, prin Costea III, care preia o 
minge centrată de Halasz II. Oaspe
ții încearcă totul pentru a egala, dar 
apărarea localnicilor este la post. 
Meciul se termină cu victoria la li
mită. dar pe deplin meritată a jucăto
rilor din Petrila, care au luptat din 
răsputeri pentru a învinge pe lide
rul clasamentului.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat Buruian, Lăscăian. Horvath, 
Păducel. A condus cu competentă 
arbitrul Sima din Deva.

Campionatul 
municipal

ina
desfășurare

loan CIUR 11
corespondent

nu răspunsuri formale

căldură 
la bloc

. Apă se 
la ore cind

dă

I.G.L

LA PRESA
!n codrul șantierului I.C.F. 

desfășoară activitatea 350 de 
lariați. răspindiți la toate lucrările 
de construcții forestiere ale Văii 
Jiului.

După programul de lucru, fie
care dintre ei caută să folosească 
intr-un mod plăcut și util timpul 
liber. O plimbare, o carte, o re
vistă. un ziar sînt elemente indis
pensabile ale destinderii, ale im- 
booătirii orizontului spirituol. Cum 
se poate explica atunci că cei a- 
proape 200 lucrători de Io Cimpa 
nu ou fost abonoti la zJnre si 
viste oe luna octombrie și 
pe noiembrie ? Chiar 
brie situația n-a fost 
strălucită : doar 17 
mari și late.

Care este aportul 
de Dartid și U.T.C., al comitetului

•Și
SQ-

re- 
nici 

în septem-
cu mult mai 
obonamente.

A

început
de an

la Școala
minieră

din Petrila

trei

Zilele trecute, 80 de tineri munci
tori petrileni au început cursurile 
de ajuter miner, îar 53 mai „virst- 
niri". cu mai multă experiență în 
ale ortâciei, pe cele de miner. Fie
care e animat de dorința de a pă
trunde tainele meseriei alese, de a 
cunoaște mai mult pentru ca, mai 
departe să împărtășească și altora 
din reea re află ei, acum.

Cursurile de calificare au durata 
de un an și se desfășoară în
clase paralele, cile una pentru fie
care schimb, astfel îneît „elevii" pot 
să oarticipe la ele fără nici o pie
dică. Instruirea practică se execută 
la locul de muncă. Toți cursanțiJ 
primesc gratuit rechizitele necesare.

Predarea materiei prevăzută în 
programa analitică este asigurată de 
cadre competente, printre care a- 
mintim pe inginerii Dimitrie Simo- 
ta, Ion Stoicescu, Ștefan Octavian, 
Paul Rollinger, Gheorghe Șuiei șl 
alții, tehnicienii Ion Udrea, Petru 
OpreaD și Petru Poliopol, toți făcînd 
parte din personalul tehnic al mi
nei, la care se adaugă Edita Bercg- 
szaszy, profesoară la Școala genera
lă nr. 5 Petrila.

Prelegerile, pe înțelesul cursanți- 
Ior, asigură un climat prielnic însu
șirii de către aceștia a unor cunoș
tințe folositoare de exploatări minie
re, electromecanică, tehnică minie
ră, de N.T.S., chiar de matematică 
și limba română.

Eliodor MJHA1LEANU 
corespondent 

E. M, Petrila

sindicatului in oceostă privință ? 
Cum s-a impulsionat abonarea Io 
ziare și reviste, cum au fost lămu
riți muncitorii de importanța cu
noașterii problemelor dezbătute la 
ora actuală, in presa noastră ? 
Poate sta în picioare argumentul 
că salariații sini plasoți la locuri 
de muncă mai îndepărtate și că 
ar fi greu să le parvină ziarele 
și revistele ? Noi credem că nu. 
Atunci ?

Vasile COCHECI

Ș eză
Activitățile In afara clasei, 

atunci cind sini bine organi
zate, sini așteptate cu nerăb
dare de către elevi. Ele rămin 
întipărite In memoria elevi
lor și devin amintiri dragi ale 
copilăriei.

Am asistat de curind la o 
șezătoare, organizată cu elevii 
clasei a lll-a B de către În
vățătoarea Costin Melania. A 
fost o revelație nu numai pen 
tru cei mici, dar și pentru noi 
cei mari.

NLște bunici pitici, niște 
Statu-Palmă-Barbă-Cot, ascul
tau zimbind glumele și ghici- 
torile ce le spuneau pe între
cute llâcăil și Ielele imbujo- 
rale\(de emofie sau de frică 
sâ nu-și uite rolul). Niște bu
nicule, cărora le toi cădeau 
ochelarii de pe nas, trăgeau

Filmul manifestărilor sportive 
ce au avut loc 

celei de-a XX-a aniversara

Gu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de existență a Institutului de mine 
din Petroșani, catedra de sport din 
cadrul institutului a organizat com
petiții sportive ce s-au bucurat de 
apreciere din partea spectatorjlor. 
La întreceri au fost angrenate e- 
chipele pe ani de studii la următoa
rele discipline: fotbal, handbal, bas-

toare
tacticos tirul din caierul de 
lină, ascullind cu luare amin
te pe „nepoata" care citea 
foarte frumos „Bunica" lui 
Delavrancea. Alfi doi ,nepo- 
lei" se lăudau cu partea lor 
din obrazul, din mustața buni
cului, aproape mai mic decit 
ei. Învățătoarea, o „mătușă11 
sfătoasă ii Imbia pe copii in 
grai popular să-și arate talen
tul, să 
ceva.

Cu 
Cost in 
creeze
rate șezători, care a delectat 
pe spectatori cu portui și cu 
graiul românesc, cu veselia șt 
intelepciunea nnoulord.

cinte sau să recile

multă măiestrie :ov. 
Melania a reușii sâ 

atmosfera unei adevă-

Prof. Viorica BORDEA 
director, .Școala generală 

nr. fi — Petroșani

Sarcinile grupei sindicale
Zilele trecute a avut loc aduna

rea de dare de seamă și alegeri In 
grupa sindicală nr. 1 din sectorul JV 
al minei Lupeni. Adunarea a prile
juit dezbateri ample pe marginea 
sarcinilor ce revin grupei sindicale 
în mobilizarea muncitorilor mineri 
la îmbunătățirea calității producției 
prin alegerea șistului vizibil, la res
pectarea N.T.S., la folosirea din plin 
a timpului de lucru și menținerea 
ordine! la fiecare loc de muncă.

Parlicipanții la discuții au mal ce
rul ca muncilojilor care lucrează in 
curenți de aer să li se asigure hni- 
ne de protecție adecvate timpului 
friguros, iar grupa sindicală să per
severeze pentru abonarea tuturor sa- 
lariaților la publicații de presă, a- 
cestea constituind un mijloc valoros 
de educare și culturalizare a mun
citorilor.

losii TOMUȘ 
corespondent

și volei. N-au fost admiși spor
tivi de performanță din Institut. Gu 
toate acestea, - meciurile au fost viu 
disputate, au plăcut cele mai intere
sante jocuri au ’fost cele din finale
le pe ramuri de sport.

La fotbal, finala s-a disputat intre 
reprezentativele anilor I șt V, în
vingătoare în întîlnirile preliminai ii. 
Meciul a fost de o bună factură teh
nică și „bobocii" au trebuie să pă
răsească terenul învinși. Scor 3—1 
pentru anul V.

Si la handbal.-finala a opus lot 
reprezentativele anilor 1 și V. Ga șl 
la fotbal, și la handbal, superiorita
tea vîrstei și a experienței 
spus cuvîntul. Flandbaliștil din 
V au învins cu 24—14.

Finalele la baschet și volei 
desfășurat în sala de sport a 
tulului. La baschet și-au disputat în- 
ttletatea reprezentativele anilor I șl 
II. A cistigat detașat echipa anului 
li cu scorul de 57—17. La volei re
prezentativa anului V a întrecut re
prezentativa anului II cu 3—0.

Deci „Cupa a XX-a aniversare a 
I.M.P." a fost atribuită echipelor a- 
nului V 'la fotbal, handbal și volei 
și echipei anulhi II la baschet.

Campionalu) municipal de popice 
pe echipe — ediția 1968—1969 — 
rezervat seniorilor, a început în ur
mă cu două săptămîni. La competiție 
participă un număr de 6 echipe șl 
anume: Minerul Vulcan, Utilajul 
Petroșani, Viscoza și Preparatorul, 
ambele .din Lupeni, Jiul Petrila cu 
două echipe.

In prima etapă s-au desfășurat nu
mai două partide : Jiul I — Jiul II 
Petrila, terminat cu victoria celei de 
a doua 
la 4 669 
ni re s-a 
Vulcan - Viscoza Lupeni și s-a în
cheiat cu scorul de 4473 p.d. la 4111 
p.d. pentru prima formație, 
amînat meciul dintre Utilajul Petro
șani și Preparatorul Lupeni.

In cea de a doua etapă (9—10 no
iembrie a.c.), cea mai disputată par
tidă 
trila 
care 
Văii 
Și 
ma 
Balog Iosif (Minerul). In final, 
toria a revenit petrilenilor cu 1744 
p d. la 4 741 p. d. 
lajul Petroșani a întrecut categoric 
pe Jiul II Petrila cu 4 739 p. d. la 
4 407 p. d.

formații: 4 691 p. d, 
p. d. A doua întîl- 
dispulat între Minerul

Locatarii blocului turn din orașul 
Uricani au sesizat redacția că nu nu 
în apartamente apă șl 
măsura cerințelor, că 
funcționează liftul.

In scrisoare se arată : 
de două ori pe zi însă
sînlem la serviciu. Cind sosim acasă 
trebuie să o căfăm cu gălețile, lu
cru foarte anevoios în condițiile blo
cului turn. Multi dintre locatari sînt 
angajați ai unor întreprinderi din 
Cimpu lui Neag. Valea de Pești sau 
în alte localități mai îndepărtate din 
bazinul carbonifer, astfel că nu a- 
vem posibilitate de a face baie de
cît sîmbătă seara. Or tocmai atunci 
nu esle apă caldă. Caloriferele nu 
funcționează; sînt montate numai 
de formă. Locatarii de la etajele I șl 
Ii, neavînd nevoie de lift, l-au de
fectat pe motiv că el ar influența 
funcționarea televizoarelor.

Toate acestea au fost aduse la cu
noștința Consiliului popular al ora
șului Uricani, la salariatul I.G.L. care 
se ocupă cu întreținerea liftului, dar 
fără nici un

Sesizarea
la locatarii din Uricani a fost trimi
să conducerii I.G.L. Petroșani care, 
în răspunsul, pe rare îl redăm în 
întregime, ne comunică următoarele:

.in urina controlului efectuat la 
fața locului de către organele în 
drept, conform declarațiilor dale de 
Costea Alexandru, Dănălache Con
stantin și Siminiuov Ilarie s-a consta
tat că blocul turn din Uricani a a- 
vut căldură suficientă.

In ce privește apa caldă, este ne
satisfăcătoare datorită faptului 
șantierul de construcții lucrează 
o conductă de aducție și debilul 
este suficient. Pentru rezolvarea

rezultal".
primită la redacție de

că 
la 

nu 
a-

ceslel probleme conducerea 
Petroșani, in colaborare cu sectorul 
I.G.L. Lupeni, au stabilit un program 
de distribuire o apei calde pe zile șl 
ramificații de blocuri.

In ce privește ascensorul vă (acera 
cunoscut că, conform . declarației 
președintelui de bloc, acest ascensor 
nu funcționează datorită faptului efi 
locatarii au defectai liftul crezînd că 
televizoarele vor funcționa mai clar. 
Repararea liftului e problematică, 
datorită faptului că inventarul 
cenzorului a fost desrrfmpb'f al 
către locatari".

Răspunsul nu satisface ’’•iu 
puns nu rezultă să se fi luat vreo 
măsură concretă care să ducă la so
luționarea nemulțumirilor din blocul 
turn de ia Uricani. Pentru acest mo
tiv, locatarii respectivi întreabă dacă 
nu s-ar putea stabili un 
orar de deservire cu 
și caldă) rare să corespundă 
telor celor 120 familii din bloc, 
mai așteaptă locatarii răspuns de 
I.G.L. Petroșani la următoarele 
trebări : 1) S-a stat de vorbă cu lo- 
cotarii de la etajele 9 și 10. di 
xemplu cu conducătorul auto 
Liviu de la etajul 
căldurii ? 2) Dacă liftul l-au defectat 
locatarii blocului, asta înseamnă că 
nu se mai poate repune în funcțiu
ne: nu va mai funcționa?

La aceste întrebări așteaptă u< «>.• 
tirziat răspuns lo< ilarii blocului turn 
din orașul Uricani. O dată cu răs
punsul așteaptă și comunicarea mă
surilor luate de către conducerea 
întreprinderii de gospodărie locati- 
vă din Petroșani, pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de vlalT

as- 
de

■Cs-

asemenea 
apă (potabilă 

cerln- 
Sl 
la 

in-

le e-
Lazăr

9, în problema

O. IOSIF

A fost Explicația onor erori

și-au 
anul

Emilian NEAGOE
Nicolae f.OBONT

sludenti

a fost aceea dintre Jiul I Pe- 
și Minerul Vulcan, formalii în 
activează jucători valoroși 

Jiului
TOrok
Ștefan,

ca : 
Mihai 
Bloc

Târok
(Jiul).

Constantin

i al 
Ioan 
Coz-

Și 
vie-

Uti-

Stoicii BALO1
activist C.M.E.F.S.,

Petroșani

In articolul Intitulat „Dacă Iu nune 
vrei, le vrem noi " apărut în numă
rul 5 872 al ziarului .Steagul roșu" 
se menționa numele lui Amza Au
rel, cu referire la faptul că acesta, 
in calitate de gestionar la I.C.R.Nf. 
Petroșani, a comis fraude care au 
prejudiciat grav avutul obștesc.

La redacție a sosit o scrisoare din 
partea lui Amza Aurel, merceolog la 
C.î ,F. Petroșani, în care se arată, 
că deși dumnealui a fost gestionar 
la I.C.R.M., în mod greșit s-a făcut 
referire la numele său, deoarece nu 
a comis asemenea fapte.

Au uitat cheile în ușă
In seara zilei de 12 noiem

brie. trecind prin fața magazi- 
nulul de confecții pentru fe
mei din Petroșani, muncitorul 
Bălleanu Constantin de la 
T.C.1MLM. a observat că respon
sabilul și vin2ătoril au închis 
ușa magazinului dar au făcui 
această treabă doar pe jumă
tate: AU UITAT CHEIIF ÎN_. 
UȘA. Tinărul muncilor a vrut 
să sesizeze organele de pază 
contractuală, dar in apropiere 
nu se alia nici un paznic. Ho-

a-

lărit, s-a postat In fața ușii 
magazinului unde a așteptat 
pfnă la sosirea organelor de 
miliție.

Remarcăm fapta cinstită a 
muncitorului Bălleanu, care,
părînd in acest fel avutul ob
ștesc a dovedit o adevărată 
vigilență, calitate ce lipsește cu 
desăvîrșire vînzătorilor șt res
ponsabilului acestui magazin.

Gir. BOZII 
corespondent

Față de scrisoarea lui Amza Aurel 
ne vedem obligați a da cuvenita pre
cizare. Intr-adevăr, situația din șus- 
<T i ■' ' '/ ol se referea la Amza Ni
colae care, nu este altul derît fra
tele Iui Aurel.

Dar... există totuși un „dar" care 
justifică eroarea. Dacă Amza Nico
lae a atentat la integritatea avutului 
obștesc înfruplîndu-se din acesta ca 
din propriul său avut, fratele său 
Aurel a risipit acest avut. Indignatul 
merceolog al C.L.F., fost gestionar 
la I.G.R.M. a suferit și el rigorile 
legii in .aceeași perioadă cu fratele 
său însă pentru o altă infracțiune șl 
anume aceea de neglijență în servi
ciu. E adevărat, dumnealui n-a furat 
dar a dat dovadă de nepricepere, 
ceea ce a costat avutul obștesc su
ma de 32 737 lei.

Dacă Amza Aurel a dorit preci
zări, le are acum. Eroarea respectivă 
o regretăm numai pentru faptul ~ă 
nu am spus aceste lucruri de la 
bun început. Și pentru că sfnlem la 
precizări, să mai facem una. Există 
di' "ozitiuni legale care interzic an
gajarea în comerț a persoanelor 
care au comis infracțiuni în activi
tatea comercială. Cei care l-au an
gajat pe Amza Aurel merceolog la 
C.L.F. să facă „Comerț cu legume- 
frucle" nu cunosc asemenea dispozi- 
tnini. sau nu-1 cunosc pe Ani2a Au
rel ? Dacă nu l-au cunoscut, să-l cu
noască I

Horia NELEGA

rUrmarq 'lin pag 1)

Fie inginer, medic, profesor, eco
nomist, strungar ș.a.m.d, societatea 
iti pretinde un anume cuantum la 
prosperarea socială. A te achita de 
acest cuantum a devenit o obligație 
firească, naturală. Societatea noas
tră a creat în același timp șl unită
țile de măsură pentru deosebirea 
particularului de general, pentru 
scoaterea in relief a meritelor deo
sebite pe care un anume om îl are 
față de alții, pornind tocmai de la 
premisa obiectivă după caro. în des
fășurarea eforturilor pe plan social, 
membrii societății se individualizea
ză, se personifică. Dacă o anume 
formațiune de muncă se distinge 
pentru merite deosebite, ea trebuie 
extrasă din general și exemplificată 
pentru ca exemplul oi să fie urmat 
și de celelalte formațiuni dinlr-un 

'.anumit
lementele caro compun diferitele or
ganisme economice a factorului dis
tinctiv, constituie însăși premisa 
pentru promovarea factorului pro
gresiv înaintat.

Inlîlnim însă adeseori. îndeosebi 
in domeniul cazurilor individuale, a- 
nnmili oameni care cred că eviden
țierea lor de către societate ar re
zulta din anumite însușiri, pe care 
chinurile le-ar aparține in mod deo
sebit. Aceștia trăiesc chiar cu im
presia (falsă bineînțeles) că meritele 
pe care le dețin sînt efecte ale na
turii lor cu lotul deosebite și că prin 
aceasta semenii lor le sînt tributari. 
Poporul i-a denumii înfumurați, în
crezut!.

Antipodul lor îi constituie oame
nii modești, acea categorie umană 
fntr-adevăr valoroasă care, cu toată 
vastitatea cuno.ș ființelor și capacită
ții lor, știu tal atît de firesc să vor
bească cu omul simplu cit și cu o- 
mul de cultură. Ei știu să folosească 
același vocabular competent, sobru, 
plin de franchețe atît cu subordona
ții cît și cu superiorii lor.

In relațiile zilnice ale omului, iic 
în uzină, instituție, acesta are de a

recum cinic, șl anume; problema 
ridicată de dv., va fi analizată la 
nivel de... sau. chestiunea ridicată 
de dv. nu este deocamdată în vede
rile noastre ș.a.ra.d. Deși problema 
ridicată de „acel dv.' către care se 
adresează s-ai putea să oprească ri
sipirea a milioane de lei. dacă ea 
nu a ajuns totuși la nivelul de..., ea 
nu este luată în seamă. (Cîte oare 
din conținutele emisiunilor .Reflec
tor" nu ar fi avut loc, dacă astfel

AUTORITATEA
colectiv. Desprinderea din e-

MODESTIEI
face atît cu subordonații cît șl cu 
superiorii lui. Cît do apăsător este 
simțamintul pe care-1 trăiești atunci 
cind adresindu-te superiorului aces
ta iii trinlește ușa în nas pe mo
tivul că nu are timp să discute cu 
line banalitățile cu care chipurile te 
• rozinți în fața lui. Acești oameni 

-au creat chiar un bagaj seman
tic în susținerea atitudinii lor. Re
plica înlr-un asemenea dialog nu 
constă in a-ți spune că „vorbești 
prostii", așa cum este firesc să ne 
așteptăm, cl puțin mai elegant, ea-

de selzări mărunte, .fără nivel", ar 
fi fost luate în seamă?].

De multe ori, înfumuratul, pășind 
pe coridoarele culărei instituții uită 
să-și salute colegii, iar colegelor 
pentru care orice regulă de manieră 
ii obligă să trimită primul salut, el 
așteaptă să primească salutul.

Cu muncitorul simplu, înfumura
tul procedează într-un mod după pă
rerea sa original. Pendulîndu-sc in 
fotoliu, el caută să-i sugereze că 
discuția pe rare acesta vrea s-o în
ceapă e depășita, că a maț auzit

de cazul acesta și că în preocupă
rile sale stă și această problemă 
dcr...

Dacă acest gen de oameni, din pă
cate încă existent, ne conturbă e- 
xistența noastră progresivă, el este 
compensat și din fericire acoperit 
de acei ce, In deplinătatea funcționa
lă a calităților lor, în exercitarea 
multiplelor atribute cu care statul 
l-a investit, își manifestă — în ad
mirația generală — funcțiile lor.

Partidul nostru șl statul a creat 
de-a lungul celor peste două decenii 
oameni minunați, cu multiple, virtuale 
și veridice forțe intelectuale și de 
muncă efectivă. Lipsiți de mărginirea 
proprie primilor descriși, acești oa
meni plini de o sinceră afectivitate 
fată de semeni. îi ascultă, se sfătu
iesc cu ei, le împărtășesc părerile 
și în final din intelepciunea colecti
vă, rezultă marile lor fapte, revo
luționarele noastre înfăptuiri.

Dintoldeauna modestia a fost n- 
panv-i ij oamenilor înaintați. Mărit 
oameni pe care i-a dat omenirea 
s-au caracterizat pe lingă înalta lor 
ținută științifică, socială, prin mo
destia lor.

Personalitatea umană deține rigu
roase gradații în aprecierea sa. In
tuiția generală a societății, luncțio- 
nînd ca un seism extrem de precis, 
stabilește valoarea omului după 
strictele sale calități efective și este 
insensibilă la insinuări, la aparențe 
înșelătoare. Tndlfereflt de maniera în 
care caută cineva să pozeze, seismul 
social este necruțător si imposibil 
de înșelat. Modestia omului valoros 
își are autoritatea sa ineludabllă.
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Momunle din lupta poporului român 
din Transilvania și Banat 
pentru unitate națională

Condițiile Istorice in care a 
lost nhbqat sâ trăiască poporul 
român din cele trei provincii 
x r»-” Inie '^parate nu a putut 
împiedica năzuințele și aspira
țiile de unire.

Indilerent că trăiau in Mol
dova. Țara Românească sau 
Transilvania. românii erau ron- 
știenți de originea lor comu
nă, de necesitatea menținerii 
unor legături permanente eco
nomice si culturale, de nece
sitatea luptei pentru unire. 
Procesul de formare a statu
lui național a fost, secole de-a 
rindul, frinat de dominația tur
cească In Moldova șl Țara Ro
mânească, iar în Transilvania 
si Banat de dominația auslro- 
nngară. Aspirațiile pentru u- 
nlre an așadar rădăcini adinei 
In istoria zbuciumată a po
porului român, iar conștiința 
originii comune a preocupat în 
eqală măsură masele populare 
din toate provinciile. Obligați 
să ducă o viată politică apar
te. românii din Moldova ca șl 
cei din Transilvania si Țara 
Românească erau conșlienți că 
vorbesc aceeași limbă, au a- 
celeasi tradiții și obiceiuri. 
Toate acestea au făcut ca. 
de-a lungul secolelor, să între
țină permanente contacte eco
nomice si nil turale.

Unirea principalelor române 
— la 24 ianuarie 1859 a dat 
un mare imbold luplei poporu
lui român din Transilvania și 
Banat pentru iniăpluirea aspi
rațiilor seculare. La două zile 
după înfăptuirea unirii princi
patelor. Prezidiul locotenentei 
cezaro-crălești din Viena a dat 
dispoziție Comitatului Arad 
penlru a interzice pătrunde

rea ziarelor si revistelor româ
nești In tmprrin.

la 30 Iulie 1859 comanda
mentul provincial al Banatu
lui 1st exprimă teama pentru 
Influența pe care o exercită 
evenimentele din Principalele 
Unite asupra populației româ

conta* lele intre cel care vor
beau aceeași limbă. In 1889 
guvernul român acordă scuti
re* de taxe vamale a cărbu
nilor Importați din Valea Jiu
lui. Iar prlnfr-un raport al Ca
merei de muncă din Arad se 
cerea, încă de atunci, construi

Semicentenarul Unirii
Transilvaniei cu Romania

nești din Transilvania șl Banat, 
semnalindu-se mai multe ma
nifeste ale domnitorului Cuza 
pentru unirea tuturor români
lor intr-un singur stal.

In I860 esle semnalată pre
zența lui Tudor Moldovan, ca
re cutreiera șalele șl provin
ciile locuite de români șl-l în
demna la înfrățire. O notă in
formativă a Comandamentului 
bănățean arăta ..Aceeași origi
ne, limbă și religie face ca o 
parte a populației austriece să 
fie receptivă la ideile de u- 
nire propagate în Principatele 
Române. In astfel de condiții 
este de cea mai mare Impor
tanță de a reduce la minimum 
posibil contactele intre supușii 
austrieci și locuitorii principa
telor".

Revistele și ziarele românești 
care apăreau In Transilvania 
au fost suprimate. In 1864 a 
fost Interzisă apariția gazetei 
„Albina", fapt ce produce vii 
nemulțumiri in rindul poporu
lui român de aici.

Dar toate aceste măsuri lua
te nu puteau totuși împiedica

rea liniei ferate de la Petro
șani la Tg. Jiu.

După cum rezultă dintr-un 
raport al Căpllănatului minier, 
în anul I888, aproape jumătate 
din producția loială a minelor 
din Valea Jiului era expor
tată in România, respectiv din 
producția loială de 60 472 q au 
fosl exportate în România 
28C00 q.

In același timp contactele 
culturale permanente care e- 
xlstau intre locuitorii Văii 
Jiului și cei din Oltenia, men
țin mereu trează ideea unită
ții naționale.

Presa din Transilvania și Ba
nat a menținut tot timpul trea
ză conștiința unității naționale. 
Ziare ca „Luminătorul", „Con
trola". „Banatul" ele. au fost 
editate tocmai cu scopul de a 
propaga ideea originii comu
ne. In coloanele lor găsim in
teresante articole, pagini de is
torie românească la rubrica 
sugestiv intitulată — „Povestea 
neamului".

Neobositul luptător pentru 
cauza națională — Valeriu Bra-

nlsre- scrie Inlr un număr *1 
ziarului „Rândul" nrmă’oatola: 
„Dară treci prlnlr-un sal ro- i 
mârir,r șj întrebi băiatul ru
men care se joacă rn pietri
cele înainte* porții CE EȘTI 
TU? — ne va răspunde ru 
mindrie - Român I

F Cuviincios ca și Renanul 
să se cnnoasră pa sine, fcă-șl 
cnnoastă neamurile, să-sl J «tir 
obirsl* ș| să-si in|el< an,i ‘ros- I ;
Ini'

Clnd In 1905 t orni ^Carmen" •'
din Bucuroșii dă r mal multe 
concede In Translh anla sl Ba
nat. Valerin Brafei’ce s«r’*; I
„Nc-am fntilnit dor cu dor, 
ne-am imbrăllsal m {dragoste 
frățească sl am înlcles tainele 
sufletelor noastre, caro sini a- I
celeașl și dincolo Și dincoace 
de Carpați precum în aceleași 
accente 1st revarsă românul I
durere* și bucuria, încrederea 
șl speranța Inlr-urt viilor mai !
bun... Un fior sfini de inșufle- I
țlre curată ne-a cutremurai ini
mile, căci ne-am convins că I
ar'a noastră națională din a- {
celeașl fîntinl crislaline cnrne |
sl spre aceeași liniă tinde. 
Am simțit că aceleași vibrațhini 
sufletești se încheagă tn me- '
lodlile seculare ale ponorului 
nostru". Sini cuvinte emoțio
nante ale inlilnlrilor reprezen
tanților poporului român care >
deși trăia în provincii istorice !
deosebite, avea aceleași idea
luri, aceleași năzuințe și mal .
ales aceleași speranțe...

Prin lupta unită a poporului J
speranțele, dorința Iui seculară 
— „VREM SA NE UNIM CU 
ȚARA" — exprimată alîl de 
sugestiv. In 1848 pe Cimpia Li
bertății, aveau să se realizeze 
prin mărețul aci al Unirii. în
făptuit la 1 decembrie 1918 la 
Alba Iulia.

P. MUNTEANU

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Răspunsuri șt... răspunsuri

r Ca urmare a pubneerii articolului 
„Ce sînt și ce trebuie să fie servi
cii de organizare științifică j 
producției și a muncii' în ziarul 
nostru din II octombrie 1968 la re
dacție s-au primit o serie de răs
punsuri din partea întreprinderilor 
care au fost citate. Conducerile 
unităților respective arată ce mă
suri au fost sau vor f! întreprinse 
în direcția îmbogățirii conținutului 
acțiunii de organizare a producție! 
și a muncii pe baze științifice. Se 
fac totodată unele aprecieri legate 
de conținutul șl utilitatea articolului 
în orientarea corectă a cadrelor 
care se ocupă de această activitate.

Astfel în răspunsul primit din 
partea rondurerii C.C.V.J. se ara
tă ■ .unele neajunsuri relevate în 
conținutul articolului se manifestă 
și In cadrul compartimentelor noas
tre de organizare a producției și a 
muncii șf ne vom îndrepta ’.oală 
atentia spre rezolvarea lor. Activi
tatea noilor compartimente va fi în
drumată spre abordarea și rezolvarea 
problemelor majore ale unităților 
C.C.V.J., astfel ca acestea să devină

un sprijin real, pentru conducerea 
unității*.

Acest răspuns reflectă o orientare 
de bun augur pentru activitatea vii
toare a compartimentelor respective 
șt așteptăm traducerea ei în viață, 
mai ales că în ultima parte a răs
punsului se arată că posturile va
cante se vor completa, odată cu re
organizarea combinatului, cu cadre 
pregătite șl cu experiență. Un lucru 
însă nu e clar. Cînd va începe șl 
clnd se va termina această reorga
nizare ?

Răspunsul primit de la F.F.A. „Vis- 
coza'' Lupeni menționează : . conside
răm justă observația făcută privind 
orientarea colectivului nostru spre 
rezolvarea măririi capacității de pro
ducție pe calea investițiilor. Desigur 
colectivul nostru evită pe cît posi
bil asemenea situații'.

Să sperăm că în viitor vor fi 
evitate integral astfel de situații.

întreprinderea forestieră Petro
șani, care a fost criticată pentru 
gruparea termenelor de încheiere a 
studiilor de organizare științifică

la finele trimestrului și finele anu
lui, răspunde cu un aer de oboseală 
că... acest lucru se datorește antre
nării personalului din serviciul de 
organizare științifică a producției șl 
a muncii In acțiunea de stabilire a 
proceselor tehnologice la parchete
le anului 1969*. Ori, este binecu
noscut că atit procesul de producție 
cît $1 acțiunea de organizare a aces
tui proces au un caracter perma
nent, eșalonat fn timp și nu pot fi 
abordate separat. Rezultă că este 
vorba de o justificare fără un suport 
real.

In ansamblu, putem constata că 
dezbaterea publică a problemei or
ganizării științifice a producției șl 
a muncii este de natură să ducă la 
clarificarea orientării ce trebuie să 
existe In întreprinderi în această 
direcție. Așteptăm ca și alte unități 
economice din cadrul municipiului 
nostru s8 ne scrie din experiența pe 
care au acumulat-o pînă în prezent 
șl perspectivele de viitor ce se 
conturează fn acest domeniu alîl de 
important.

Alegeți șistul in abataje I 
Numai astfel putem realiza 

planul la cărbune cocsificabil
(Urmare din pag. 1>

In catul fn care se va menține *1 
In continuare actuala stare de lu
cruri privind calitatea cărbunelui, 
pentru realizarea planului de căr
bune special, este necesară o depă
șire a planului de cărbune brut de 
către E. M. lupeni șl F. M. Uricanf 
rn 6 500 tone lunar.

in concluzie orqanizațille de bară 
nr. 1, 2, 3 spălare, precum șl comi
tetul de partid al preparațlci Lupeni, 
prin scrisoarea de (ață cer ajutorul

organizațiilor de partid, tuturor mi
nerilor de la E. M. Lupeni șl E. M. 
Uri'ani penlru realizarea unei cali
tăți superioare * cărbunelnl brnt șl 
respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice.

In acest scop chemăm colectivele 
sectoarelor productive de la cele două 
exploalârl să-șl sporească exigența 
față de calitatea cărbunelui brut, 
pentru ca preparați* noastră să poa
tă realiza Integral, ritmic șl la un 
nalt nivel calitativ planul de cărbn- 
”e special prnlrn cocs siderurgic.

TRIBUNA SCOLI!

Problematica prcdârll 
matematicii in liceu

Evoluția tulburătoare a științelor 
matematice în vremurilor noastre, 
apariția unor științe noi ca Logica 
matematică, Biologia matematică, 
Psihologie matematică și allele a- 
rată că domeniul do aplicare al 
științelor s-a lărgit considerații.

Nu se poate pretinde din partea 
liceului să-și transforme mereu pro
gramele și să introducă in ele ulti
mele descoperiri a>e științei, Iar 
nici trecerea nepăsătoare a progra
melor analitice din școli, pe lingă 
dezvoltarea impetuoasă a științei nu 
poate fl posibilă.

Schimbarea și reînnoirea progra
melor școlare ridică în fata profe
sorilor probleme noi, atit de natu
ră melodică cît și de natură pui 
științifică. Numai printr-c pregăti
re permanentă, printr-un studiu pro
fund al tuturor noutăților apărute

fn publicațiile de specialitate, pu
tem ajunge să atacăm adevăratele 
probleme.

In ilara necesității traducerii în- 
tr un limbaj cil mai inteligibil a 
problemelor de un înalt grad de 
abstractizare, in lata profesorului de 
liceu se ridica și probleme generate 
de lipsa de concordanță dintre pre
tențiile programei și conținutul ma
nualelor și de caracterul bipermo- 
dern al actualelor manuale, pe de 
altă parte,

în unele manuale, cum sînt cele 
de algebră superioară din clasele 
a XJ-a și a Xll-a, de departe este 
vizibilă tendința autorilor de a în
locui misiunea manualelor, de a des
cuia mințile elevilor cu tendința de 
a confunda calitățile de autor de 
manuale cu cele de om de știință 
și de aici tendința de a transforma

CARIERA DE CALCAR BANIȚA.
Din garnitura trasă pe linia de decovil a parapetului, pre

țioasa încărcătură e deversată, treptat, fn vagoane pentru a fi 
cit mai urgent expediată beneficiarilor.

ir ar ne’de în tratate.
L'psa de probleme in manuale, 

împreună cu absenta culegerilor de 
probleme potrivite materiei ce o 
predăm, ne obligă la formarea de 
probleme. Această necesitate are 
av .'itaiul că ne cere aprofundarea 
celor predate si generează, fn ace
lași timp, spiritul creator în munca 
noastră individuală.

Aceasta fiind problematica genera
lă a predării matematicii, profeso
rului de liceu îi revine misiunea 
de a completa lipsurile probleme
lor din manual printr-un studiu des
fășurat cu regularitate șl pasiune. 
Orice altă atitudine fată de predarea 
matematicii în liceu, cînd materia 
ne ridică în fată probleme pe care 
facultatea nu le-a ridicat, va face 
ca apariția noastră !a catedră să fie 
lipsită de autenticitate, va duce la 
pierderea subită a oricărei autori- 
tăîi

Chiar dacă e greu (și este), ele
vului do liceu îi trebuie prezentate 
problemele în așa manieră Incit el 
să simtă, în egală măsură, atit lo
gica lor it și necesitatea însușirii 
lor.

Prof. Ion BUTULESCU
Liceul Petroșani

CTS5

NOTE
Bariere...

Lingă halta C.F.R. din drep
tul cartierului Aeroport — Pe
troșani există o trecere peste 
calea Serată. Această trecere 
este ocrotită de o barieră, ac
ționată chiar de personalul 
haltei. Bariera respectivă este 
insă inchisă (blocată complet) 
iar circulația mașinilor către 
mina Livezcni se face peste 
o trecere liberă, instalată puțin 
mai aproape de incinta unită
ții. dar care nn-i păzită de nici 
o barieră !

PARADOXAL : pe la barie
rele legale nu se poate trece 
— însă se circulă peste linie, 
acolo unde traversarea nu-i 
păzită de bariere ! Nu-i deloc 
bine a$a !

M. S.

Să fie asta 
politețe ? !

îmi plac teribil oamenii po
liticos’!. Cită stimă $i conside
rare merită asemenea oameni I 
De pildă, vezi înlr-un au
tobuz. aglomerat cum un băr
bat tinăr cedează locul unei 
femei trecute de 45 ani. Nu 
trebuie să te miri, cj să-l ad
miri.

Ne mai miră acum doar 
pseudopolitețea...

Zilele trecute, in autobuzul 
ce efectuează cursa Petrila —

Aeroport s-a urcat _ prin față 
— o ttnără, frumoasă, zglobie, 
surlzătoare. Șoferul — ru o- 
chil pe ea. Probabil c-o cu
noștea, pentru că mai înain
te repezise alte femei care în
cercaseră urcarea prin fală! 
Au început să discute. Gene
ralități. bineînțeles. El a fn- 
trebat-o unde stă și ea l-a 
spus. Cind să se apropie de 
casa domnișoarei, el a înlre- 
bal-o dacă vrea s-o conducă, 
cu autobuzul, chiar pînă-n fa
ta casei. Locuia pe strada pe 
care trecea autobuzul. Fa. ru
șinoasă, l-a zis : „Vai, as vrea, 
dar oare se poate?*. El (tare 
pe poziții): „Cum să nu. Dar 
ce sini eu aici" ?...

Șoferul a stopat mașina pe 
trotuar (doar nu era să o- 
prească in stradă, să fie ne
voită duduita să sară șanțul). 
Fata a coborît dar privirea-! 
a rămas insă Dironită clipe în 
șir tot la cel de la volan Te
ribil băiat! Tar el, șoferul, re
greta că... cauciucurile mași
nii sini murdare si n-o poale 
conduce pJnă pe preșurile din 
Interior !

Nu că ar fi făcut orice pen
tru ea, dar așa e el — poli
ticos I

Să fie asta politețea?

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

N.T.S.-ul 
permite ?

Pe la sllrșltu] acestei luni, 
constructorii șantierului Petro
șani vor prezenta la recepție

noul bloc B 1 d cu 10 etaje și 
66 apartamente. Lucrările slnt 
terminate. Dar mai există un 
„dar"’.

Există aici o problemă ca- 
re-și așteaptă Încă rezolvarea : 
calea de acces la noul bloc. 
Se preconizează ca circulația 
viitorilor locatari să se facă 
pe lingă un alt bloc alăturat, 
B 1 e care se află încă In 
construcție și unde lucrează 
o macara mare „Bocșa". Dis
tanta de la peretele glisant al 
blocului B 1 e și plnă la pro
iectata... cărare de acces, dea- 
bia este de 4—5 m — deci in 
raza brațului macaralei. Ori, 
sus Ia noul bloc se lucrează; 
mai trebuie turnat beton la 
două olanșee, de executat aco
perișul blocului, se colrează șl 
decolrcază balcoanele.

Deci circulația viitorilor io- 
catari (bărbați, femei, copil, 
care merg și vin de la servi
ciu, piață, scoală) intr-o zonă 
fn care se lucrează este deo
sebit de riscantă. Chior 
N.T.S.-ul inter7.lce intrarea 
constructorilor Intr-o aseme
nea zonă In care, se lucrează 
la Înălțime — cu toate că ei 
lac cu regularitate instructaj 
N.T.S. I SI alunei cum se va 
permite circulația liberă a lo
catar Hor respectivi prin acel 
loc ?

Trebuie neapărat căutată 
o altă soluție pentru calea de 
acces la noul bloc, o cale care 
să nu prezinte pericol de ac
cidentare pentru pietoni.

NOTE

(Urmare din pag. 1)

ta preocupare a conducerilor sectoa
relor pentru calificarea cadrelor ne
cesare minuiril utilajelor. Tov. Gor- 
boi Mihai, președintele comitetului 
sindicatului, mal9tn.il de parchet Mo- 
șoiu și ing. Giurgiu Sabin s-au ocu
pat de neajunsurile existente în pri
vința condițiilor de viată în parchete 
și sectoare forestiere. S-a cerut ca 
organizațiile de pârtie', de sindicat 
ți conducerea tehnico-administrativă 
să acorde mai multă atenție asigu
rării ordinei și curățeniei în caba
nele forestiere, aprovizionării optime 
cu alimente a muncitorilor. Ar fi ne
cesar ca pe lingă cabanele fores
tiere să se amenajeze băi pentru 
muncitori. Lucrările conferinței au 
mai sesizat că în munca politică și 
de culturalizare a salarlalilor exis
tă încă mult formalism. La Cîmpu 
lui Neag, de exemplu, lipsesc aparate 
de radio, mult timp muncitorii au 
fosl nevoiți să stea în întuneric de
oarece în cabane a lipsit petrolul 
pentru lămpi și felinare. Lipsa acțiu
nilor de culturalizare suferă și prin 
faptul că membrii comitetului de 
partid, cadrele din conducerea între
prinderii se deplasează rareori in 
mijlocul muncitorilor în exploatările 
forestiere și astfel o scamă de ac
țiuni educative rămin simple preve
deri în planurile de muncă. Neîn
doios, există în activitatea întreprin
derii și alte neajunsuri. Despre una 
singură și deloc neglijabilă s-a vor
bit însă mai puțin in adunare, res
pectiv, a vorbit un singur partici
pant la discuții dar și acesta din a- 
fara întreprinderii, reprezentantul fi
lialei Băncii naționale. E vorba că 
?! în prezent I. F. Petroșani lucrează 
cu pierderi planificate, deci nu este 
rentabilă, că activitatea ei economi- 
co-financiaTă este grevată de o sea
mă de cheltuieli neeconomlcoase ca
re se ridică în primele 10 luni din 
acest an la aproape 700 000 lei — 
cheltuieli provenite din cauza trans
portului, a penalizărilor, refuzurilor 
de masă lemnoasă, precum și a fluc
tuației de efective.

S-a menționat de către adunarea 
generală că neajunsurile in activita
tea economico-financlară a întreprin
derii sînt generate de deficiențele de 
natură tehnică și organizatorică în 
exploatarea masei lemnoase, în va
lorificarea acesteia. De aici și con
cluzia că activitatea organizațiilor 
de partid, a vechiului comitet nu s-a 
axat în suficientă măsură pe pro
blemele sectoarelor productive. Adu-

Centrul de greutate 
al muncii de partid — 

în sectoarele forestiere !
nările generale alo organizațiilor de 
bază nu au dezbătut întotdeauna 
problemele cele mai arzătoare ale 
colectivelor din sectoarele forestie
re,- nu s-a muncit cu destulă stă
ruință pentru întărirea organizațiilor 
de bază, a influentei lor politico-edu
cative în rindul muncitorilor din 
parchete, pentru culturalizarea tutu
ror salarialilor. Aceste neajunsuri își 
au cauza și in activitatea vechiului 
comitet de partid, îndeosebi in ceea 
ce privește respectarea principiului 
muncii colective, îndrumarea organi
zațiilor de bază. Adunarea generală 
a cerut noului comitet de partid să 
mute centrul de greutate al activi
tății sale jos, în sectoarele fores
tiere unde se hotărăște soarta pro
ducției, nivelul activității economico- 
linanclare a întreprinderii.

Despre însemnătatea acestui dezi
derat a vorbit în încheierea lucră- 
’!1or adunării generale și tov. Ghlnea 
Ioau șeful secției organizatorice a co- 
> .-.Jetului municipal de parLId. Accen- 
tuînd sarcinile de răspundere ce re

țin colectivului întreprinderii în pri
vința realizării ritmice a sarcinilor 
de plan la toate sortimentele, a pla
nului dc export, a rentabilizării în
treprinderii, vorbitorul a cerut nou
lui comitet de partid să urmărească 
îndeaproape folosirea utilajelor. întă
rirea asistentei tehnice la locurile 
de muncă din partea comitetului de 
direcție și a cadrelor tehnico-ingi- 
nereșli, întărirea disciplinei. îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viată alo muncitorilor forestieri. Pen
tru cuprinde/ea multiplelor probleme 
ce-i. stau în fată — a spus în în
cheiere vorbitorul — comitetul de 
narlid are datoria să persevereze 
in vederea ridicării muncii de partid, 
a activității politico-educative in ca
drul exploatărilor forestiere la un 
nivel calitativ superior, să asigure 
ca fiecare organizație de bază, fle
care comunist să militeze activ pen
tru mobilizarea colectivelor de mun
citori forestieri la obținerea unor re
zultate economice cil mai substan
țiale.

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DÎLJA

anunță
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

• MAISTRU PENTRU ATELIER

© MAISTRU ELECTROMECANIC DE MINA

© MAISTRU PENTRU TRANSPORT

© MAISTRU MINIER PRINCIPAL

© MAISTRU DE 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.

©

©

©

O
9
•

©
©

VINERI 22 ?;oiFMBRIE

PROGRAMUL I :

5 00 Buletin de știri; 5.05— 
6,00 Program muzical de dimi
neață,. 5,30 Buletin-' de știri; 
6.00 Buletin de știri,- 6,05- -8,00 
Muzică și actualități; 6,30 Bu
letin de știri; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier? 8,00 Su
marul presei; 8,08 Jocuri popu
lare; 8,30 Moment poetic; 8,35 
La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 Lo 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Matineu literar, 10.00 Tine
ret, mindria tării — program 
de cintecc; 10,10 Curs de lim
ba spaniolă; 1030 Muzică popu
lară.- 11,00 Buletin de știri. 11,05 
Ansambluri corale de amatori;
11.15 Ora specialistului; II,«35 
Muzică ușoară,- 11,45 Sfatul 
medicului; 12.00 Muzică ușoa
ră,- 12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 13,20 Avanpre
mieră cotidiană; 13,30 Soliști 
șj orchestre de muzică ușoară,
14.15 Dumbrava minunată (e- 
misiune pentru copii; 14 50 Al
bum folcloric, 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier,- 15,05 
Formația Jerry Mengo; 1.5,15 
Lectură in premieră; 15,35 Lo- 
xiconul muzical al interpreli- 
lor români litera C (emisiu
nea a Vil-a),- 16,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Recunoașteți inter- 
prelii — muzică ușoară; 16.30 
Tribuna radio; 17,00 Din creația 
compozitorului Ion Vasilescu;
17.15 Pentru patrie; 17.4.5 Mu
zică ușoară cu Gaby Novac? 
18,00 Buletin de știri; 18,02 Re
vista economică; 18.20 Muzică 
populară și ușoară; 19,00 Ra- 
diogwela de seară.- 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Buletin de știri.- 20.05 
Cadran literaT. Ivan Turghe- 
niev; 20,25 Melodii nemuritoa
re,- 20.55 Noapte bună, copii,- 
21,00 Muzică; 21,05 Emisiune 
literară; 21.25 Formalii ro
mânești de jazz,- 22.00 P.adio- 
jurnal. Buletin melcovo.-.-jic. 
Sport; 22,20 Cintece populare? 
22,40 Moment poetic,- 22,45 In
terferențe lirice,- 23,45 Lieduri; 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Muzică populară,- 7.10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri),- 7,30 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 7,37 Cîntă 
fanfara reprezentativă a Arma
tei; 8.10 Din albumul muzicii 
de estradă; 8,30 Buletin de 
știri,- 9,10 Cintece populare; 
9,30 Muzică ușoară; 10.00 Bule
tin de știri; 10.30 Teatru rad:o- 
fonic: Ciclul Radiodifuziunea 
în sprijinul școlii. „Despot Vo
dă". Dramă în versuri d«- _Va* 
sile Alecsandri; 12,00 Bu’viin 
de știri. Buletin meteorologic; 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 
12,15 Concert de prinz? 13,00 
Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 13,30 Revista reviste
lor științifice,- î3,40 Pagini ce
lebre din opere; 14.00 Radio
jurnal. Buletin meteo-riuirr? 
14,10 Orchestra de muzică 
populară „Doina Olteniei din 
Craiova,- 14,30 Cintă Doina 
Badea și Trini Lopez,• 15.40
Drag mi-e cîntecul și jocul? 
16,00 Recital de operă Arta 
Florescu,- 16,15 Pe teme medi
cale,- 16,25 Almanahul melodi
ilor; 17,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 17,15 Mu
zică corală pe discuri; 18.00 
Muzică ușoară de Noru De- 
metriad. Mișu tancu și Gelu 
Solomonescu; 18.50 Muzi
că; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Concert folcloric,- 19,30 
Curs de iimba spaniolă,- 19,50 
Seară de operă; 22.15 Aspecte 
de la recitalul cu public Car
men Saeculare' ; 22,30 Piese de 
estradă; 23.06 Radiojurnal? 
23.07 Muzica in lume,- 0,10 lu
crări concertante? 0.55 .00
Buletin de știri. Buletin meteo- 
rutier.

JOI 2! NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba germană.
10.30 Telecronica economică.
11,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Tv. pentru specialiști.
17.30 Curs de limba rusă.
18,00 Penlru elevi. Consultații 

la limba română (clasa a 
Xll-a).

18.30 Sc-îmă: Campionatul bal
canic.

19,00 Studioul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletin meteorologic.
20,00 Roman-loileton : Forsyte 

Saga (IV).
20.50 Baschet masculin: Dina

mo București — E.K.W. 
Viena. Transmisiune de la 
Sala sporturilor Floreasca.

21,20 Teleglob.
21,40 Ecran literar. Revista Tv.
22.10 Itinerar plastic.
22.30 Parada vedetelor.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23.10 Închiderea emisiunii.

mal9tn.il
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Declarația participanților la ședința pregătitoare
a Consfătuirii internaționale

a partidelor comuniste și muncitorești
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — par- 

licipanțil la ședința Comisiei pregă
titoare a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste șl muncito
rești. care are loc la Budapesta, au 
adoptat la 20 noiembrie următoarea 
declarație : „Noi. reprezentanți al 67 
dc partide comuniste și muncitorești, 
întruniți la Budapesta. condamnăm 
cu minie și indignare exterminarea 
singeroasă pe caro o înfăptuiește 
reacțiunea indonezian,! împotriva co
muniștilor șl ailor democrați — 
luptători curajoși împotriva imperia
lismului, luptători pentru libertatea 
Si independenta patriei lor.

Această îngrozitoare și singeroasă 
teroare durează de trei ani. Zeci dc 
mii de oameni au fosl uciși și tortu
rați. sute de mii suferă șl mor in

închisori șl in lagăre de concentrare. 
Tovarășul Aldlt, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Indonezia, șl alțl fruntași ai Parti
dului Comunist din Indonezia au fosl 
uciși fără anchetă și fără hotărirca 
vreunui tribunal. Forțele reacționare 
sl-au minjll recent mîinile, comițind 
un noii aci dc cruzime — executa
rea tovarășilor Njono și Sudisman.

Conducătorii Indoneziei, în pofida 
prolestelor opiniei publice interna
ționale. intensifică valul do teroare, 
continuă linia de exterminare fizică 
a comuniștilor șl altor persoane ai 
concepții democratice din țara lor.

Noi înfierăm din nou aceste fără
delegi I Să fie oprite vărsările de 
singe ! Nu mai pot fi admise alte 
jertfe. Ne exprimăm solidaritatea

neclintită cn comuniștii și cu alțl 
democrat! din Indonezia. Exprlruind 
xolnța popoarelor din țările noaslre, 
noi cerem să se pună capăl terorii 
si să fie eliberați deținuți! politici ! 

Crimele reacționarilor indonezieni 
nu vor rămine ncpedepsilc. El nu 
vor reuși să subjuge poporul indo
nezian Iubitor do libertate, să in- 
fringă voința lui do a lupta împo
triva imperialismului !

Să răsune mai puternic în întrea
ga lume protestul impotrlva fărăde
legilor comise de reacționari".

★
Farlicipanții la ședința Comisiei 

au adoptai, de asemenea, un ape 
prin care cer anularea sentinței d< 
condamnare la moarte, pronunțată de 
tribunalul mililar din Alena împotri
va Ini Alekos Panagulis.

C E C
ză

MALI —• —
După lovitura de stat

în țară domnește calmul

STARE DE URGENȚA
ÎN SIERRA LEONE

20 (Agerpres). — După 
slat din Mali, în urma

Ample acțiuni
greviste
în Italia

R D. GERMA
NA : Hotelul Inter
național diu Jena, 
pus la dispoziția 
celor care vi zi tea- 

orașul. ,.

Greva
salarlați 

Italia,

SFSiliNFA
ADUNĂRII GENERALE

A O N. U.

MGEltlA

Forțele biafreze 
opun o rezistență 

sporită

BAMAKO 
lovitura de 
căreia regimul președintelui Modibo 
Keita a fost răsturnat, calmul dom
nește atil în capitala țării, Bamako 
cît și in restul tării, anunță agen
țiile de presă. Pe străzile din Ba
mako mai staționează unități Me ar
matei dar instituțiile și magazinele 
s-au redes’chis, viata revenind la nor
mal. S-a anunțat că președintele Mo
dibo Keita ar fi fost arestat marți 
dimineața în momentul sosirii sale 
In capitală dintr-o călătorie în țară. 
De asemenea, toți membrii guvernu
lui sau ai Comitetului apărării revo
luției au fost arestați sau li s-au im
pus domiciliu fortat. Totodată, au

ofițerii care s-au opus 
militare care a efectuat 
stat.

(Agerpres). — In 
decretată miercuri 
ca urmare a unor 

semnalate într-o

A

încheierea dezbaterilor privind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze

fost arestați 
noii mișcări 
lovitura de

Intr-un comunicat a fost anunțată
lista Comitetului militar al eliberă
rii naționale" format din 14 mem
bri. Comitetul este condus de loco
tenentul Moussa Traore. Autoritățile 
militare au anunțat că vor orga
niza alegeri, vor proceda la schimba
rea aparatului politic și administra
tiv și va menține relațiile cu „ță
rile prietene".

După primele aprecieri ale obser
vatorilor politici, una din cauzele lo
viturii de stat o constituie situația 
precară a economiei țării.

FREETOWN 20 
Sierra Leone a fost 
starea de urgență, 
incidente violente
serie de regiuni ale țării. Mai multe 
persoane au fost ucise.

Intr-un discurs radiodifuzat, primul 
ministru. Siaka Stevens, a legat tul
burările de unele manevre electorale 
ale partizanilor fostului premier Al
bert Margai. La 26 noiembrie, în 
Sierra Leone urmează să se desfă
șoare alegeri parlamentare parțiale. 
Siaka Stevens a anunțat amînarea 
alegerilor și organizarea, cu partici
parea armatei și poliției, a unor largi 

51operațiuni de restabilire a legii 
ordinii.

® —

Vietnamul <le sud

NEW YORK
cu, transmite:

Grave tulburări la Londonderry Atacuri coordonate
• 18 persoane au fost rănite in ciocnirile

dintre demonstranți și politie

de patrioți în zona
Da Nangului

20. — Trimisul specia! Agerpres, Nicolae lones- 
In Adunarea Generala a O.N.U. s-au Încheiat 

marii hoaplea dezbaterile In legătură cu problema restabilirii 
drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze in Organlza- 

> lia Națiunilor Unite, in cadrul cărora au luat cuvintul reprezen
tanții a 58 de state.

LONDONDERRY 20 (Agerpres). — 
Marti seara în orașul Londonderry, 
capitala comitatului cu același nume 
din Irlanda de nord, au avut loc noi 
tulburări. 18 persoane au fost rănito 
in timpul ciocnirilor dintre manifes
tant» pentru drepturi civile și poli
tice și forțele polițienești. Agenția 
Associated Press apreciază că aceste 
tulburări sînt cele mai grave după 
cele de la 5 octombrie. Puternice u- 
nităti de politie au fost mobilizate 
pentru menținerea ordinii in timpul 
nopții.

Ciocnirile s-au produs după mitin
gul la care cei 3 000 de participant 
au protestat împotriva politicii de 
discriminare religioasă, aplicată de 
Gonsiliul municipal al orașului Lon
donderry împotriva comunității cato
lice. Comitetul de acțiune catolic, 
care a organizat această adunare, a 
arătat că romano-catolicii. care for
mează majoritatea în districtul Lon
donderry, dar sint în minoritate în 
Irlanda de nord, sînt supuși unor 
discriminări în ce privește drepturile 
electorale, condițiile de muncă și de 
locuit.

SAIGON 20 (Agerpres). — Ope
rațiile militare au continuat in 
Vietnamul de sud. In noaptea de 
marți spre miercuri patrioții au de
clanșat o serie de atacuri coordonate 
in regiunea Da Nangului, unde tru
pele americono-saigoneze 
sub presiunea atacurilor 
F.N.E. Timp de două ore, relatează 
agențiile de presă, patrioții au bom
bardat în șase rînduri consecutiv pu
ternica bază militară aeriană de la 
marginea orașului. Este cel mai pu- 

militare 
trei

se afla 
unităților

CALEIDOSCOP
La capătul a trei săptămini 

de luptă dificilă, minerii au 
reușit să salveze mina de aur 
de la West Driefonteln, una 
din cele mai bogate exploa
tări de metal prețios din lume, 
stăvilind infiltrarea apei care 
inundase galeriile. Totul de
pinde acum de rapiditatea cu 
care vor fi pompate inafară 
cele 3 500 de milioane de me
tri cubi de apă ce s-au acu
mulat in galeriile izolate. Deși 
ritmul evacuării va atinge 
68 000 de metri cubi pe zi, 
vor trebui să treacă mai bine 
de trei luni pînă cînd mina 
va fi repusă complet în func
țiune.

♦
In ciuda eforturilor depuse 

de autorități pentru a pune ca
păt răpirilor organizate de ban
dele din Sardinia, marți s-a a- 
nunțat dispariția unui om de 
aiacc-ri, Antonio Mannalzu, se
cretarul Comitetului regional 
al Partidului democrat-creștln. 
Cu o săptăminâ in urmă, ban
dele din Sardinia au pus in 
libertate pe antreprenorul de 
construcții 
pă 32 de 
sa, contra 
lloane fire

Giuseppe Ticca, du- 
zlle de la răpirea 
sumei de 
italiene.

♦
Potrivii aprecierilor

„Financial Times", costul vieții 
în '
în 
in 
în

ziarului

Marea Britanie a crescut 
ultimii 4 ani cu 8 la sută, 
timp ce salariile au sporit 
medie cu 6—7 la sulă.

♦
In Iakuția (Siberia răsăritea

nă) a fosl descoperii un dia-

mani de 236 de carate (47,2 
grame). Cel mai mare diamanl 
— de 166 de carate — a fost 
descoperit tot in Iakuția la în
ceputul acestui an.

♦
Foslul ,,vrăjitor imperial" al 

Ku-Klux-Klan-ului, Samuel Bo
wers, a fost arestat la Haltier- 
sburg (statul Mississippi) sub 
acuzația de a fi asasinat un 
militant al populației de culoa
re. Este vorba de Vernon Dah
mer, care a încetat din viață 
la 10 ianuarie 1966 în urma 
unui atac întreprins asupra lo
cuinței sale de un grup de 13 
rasiști albi, in rîndurile cărora 
figura și Bowers. Fostul „vrăji
tor Imperial'' a făcut parte și 
din grupul celor șapte rasiști 
acuzați de asasinarea in 1964 a 
trei militanți pentru drepturile 
civile, in apropiere de Phila
delphia (statul Mississippi).

♦
Ziarul indonezian „Barita 

Yudha" aduce noi amănunte In 
problema dispariției, în urmă 
cu cinci ani, a fiului guverna
torului statului New York, 
Michael Rockefeller, pe cînd 
se afla intr-o expediție antro
pologică în Noua Guinee flria- 
nul de vest). Ziarul publică de
clarația unei oficialități indo
neziene care a aflat amănunte, 
neconfirmate oficia), din partea 
unui șei de trib din regiunea 
Agata — locul unde Michael 
Rockefeller a fost declarat dis
părut. Potrivit relatărilor șefu
lui de trib, Michael Rocke
feller ar li fost ucis și apoi 
mincat de canibali.

ternic atac asupra bazei 
de la Da Nang din ultimele 
luni, scrie agenția U.P.l.

De asemenea, corespondenții 
presă semnalează noi misiuni 
bombardierelor americane B-12, care 
au atacat marți o serie de locali
tăți din regiunile Binh Duong șl 
Phuoc Long, situate la nord și nord- 
est de Saigon.

Cucerirea
(Urmare din pag 1)

de 
ale

re-sat. Este vorba de exploatarea 
surselor naturale ale vestitului pla
tou continental, ceea ce înseamnă 
27 milioane km2 a căror adîncime 
nu depășește 300 m. O suprafață 
aprua. e egală cu aceea a Africii și 
de 50 de ori mai mare decît aceea 
a Franței. O sursă de energie pen
tru lume, pentru secolele urmă
toare.

Pînă în 
re numai 
Grecia și 
Persic sau Japonia. în anii 1940— 
1950 a apărut masca și primele bu
telii cu aer comprimat 
azot).

Dar la adîncimea de 
plonjorii se înăbușeau 
minute de stat sub apă, iar la 
m, riscau să facă o criză de epilep
sie.

în 1962, o descoperire importantă 
a împins mai jos limitele plonjării. 
In anul acela elvețianul Keller a uti
lizat extraordinarele proprietăți ale 
unui nou amestec respiratoriu, heliu 
cu oxigen, pe care l-a numit heliox. 
Gu ajutorul helioxulul devin posi
bile și plonjările sub 100 de metri. 
Experiențele lui Keller, efectuate do 
către laboratoarele americane au 

scurt timp scafandrilor 
să plonjeze în mod cu- 
m încă din 1963, la 150 
și la 180 m din 1967. 
nenorociri, cite riscuri I

anul 1940 coborau sub ma- 
pescuitorii de bureți din 
cei de perle din Golful

(oxigen plus

60 de metri 
după 20 de

100

permis la 
californieni 
rent la 120 
m din 1965

Dar cîte
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Dezbaterile aii constituit o reflec
tare a celor două tendințe care se 
manifestă in prezent în Organizația 
Națiunilor Unite în legătură cu pro
blema restabirii drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze : pe de o parte in
tensificarea cerințelor de revenire 
la legalitate și respectarea principiu
lui universalității, iar pe de alta, 
menținerea opoziției S.U.A. și a a- 
liaților lor față de soluționarea po
zitivă a acestei probleme.

Luind cuvintul în ședința de marii 
seara pentru a explica votul dele
gației române, ambasadorul Ghcor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., a 
subliniat că .interesele majore ale 
Organizației Națiunilor Unite cer să 
se pună capăt Injustiției și discrimi
nării la adresa .marelui popor chinez. 
Este imperios necesar ca locul care 
revine Chinei în această organiza
ție și în toate organismele ei să fie 
restituit fără întîrziere reprezentan
ților legitimi ai acestui stat, guver
nului Reoublicii Populare Chineze".

Au mai luat cuvintul în cadrul 
explicațiilor de vot reprezentanții 
Cambodqiei. Marii Britanii, Alba
niei, Ghanei. Belgiei S.U. \ Tapo- 
niei și ai altor țări.

Apoi au fosl puse la vot proiec
tele de lezolulie prezentate spre 
aprobare Adunării Generale. Proiec
tul de rezoluție procedural, initial 
de S.U.A. și alte cîteva state, prin 
care se pretinde o majoritate de 
două treimi pentru soluționarea pro
blemei reprezentării R.P. Chineze a 
fost adoptat cu 73 de voturi pentru 
47 împotrivă (printre care și Româ
nia) și 5 abțineri.

Proiectul de rezoluție prin care 
se cere restabilirea drepturilor legi-

Pentru *a lucra*70 minute la 190 m 
adîncime, chiar cu heliox, erau ne
cesare apioape 10 ore de descom- 
presiune intr-un cheson. încercare 
care comporta un cortegiu de 'mici 
necazuri posibile : apariția unei bu
le de aer într-o încheietură ce tre
buie imediat înlăturată pefttru a opri 
durerea, sute de mici bile argin
tate, din heliu, pe care microscopul 
le descoperă în singe și care ar 
putea li mortale in caz de întoar
cere prea rapidă la suprafață.

Pentru ce atitea sacrificii ? Răs
punsul îl dă un singur cuvînt: pe
trolul. Și americanii, experți în 

această materie, prevăd că în 1970, 
40 la șută din producția mondială 
de petrol va proveni din mare.

Căci, nici cea 
rachetă automată 
ochiul omului.

Numai el poate 
le picioare ale insulelor artificiale să 
nu se așeze pe un cablu, o stincă, 
o epavă. Numai el poate măsura 
echilibrul platformelor de foraj, 
ghidarea și descoperirea resurselor. 
Oamenii au ochi, o inteligență, o 
putere de hotărîre și analiză, chiar 
dacă, aflîndu-se la adîncime, se 
simt foarte fragili și izolați. Așa s-a 
născut 
nicieni 
atinge 
treagă.

Dar
piratori.ii — helioxul pare să 
limite foarte, precise.

mai perfecționată 
nu poate înlocui

veghea ca lungi-

o nouă specialitate do teh- 
sub mare al cărei efectiv 
de-abia 500 în lumea in-

chiar și acest compus res-
aibă

time ale R.P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite a întrunit 44 de 
voturi pentru (printre care șl Ro
mânia', 58 împotrivă și 23 abțineri. 
Astfel, proiectul de rezoluție nu a 
fost adoptat.

LAGOS 20 (Agerpres). — După ce 
mult timp au păstrat tăcere în le
gătură cu situația militară, oficiali
tățile federale admit că forțele bia- 
freze opun in prezent o rezistență 
sporită, transmite din Lagos agenția 
Reuter. In capitala nigeriană sînt 
dezmințite însă știrile referitoare la 
cucerirea de blafrezi a unor poziții 
deținute de trupele federale.

In același timp, un comunicat 
difuzat la Umuahla anunță că forțele 
biafreze- au respins un contraatac 
lansat de federali în sectorul Aba- 
Owerri. Potrivit comunicatului, for
țele biafreze dețin un control ferm 
în toate zonele recent cucerite.

ROMA 20 (Agerpres). - 
celor pesle un milion de 
al serviciilor publice din 
caro a paralizat marți pînă la miezul
nopții traficul feroviar, comunica
țiile poștale, instituțiile etc, 
urmată — după cum relatează 
țiile de presă occidentale 
serie do alte acțiuni greviste 
ferite ramuri de producție, 
nizarea grevelor in diferite s 
re se încadrează in lupta desfășu
rată de oamenii muncii pentru ooți- 
nerca revendicărilor lor cu caracter 
economic. Se așteaptă ca salariații 
telefoanelor să înceteze lucrul la 
miezul nopții de mien uri spre joi, 
lucrătorii rafinăriilor de zahăr să 
înceapă acțiunea grevistă in cursul 
zilei do vineri, salariații bursei din 
Milano să blocheze activitatea tot în 
cursul zilei de vineri ele.

In condițiile grevei generale de 
24 de ore, demisia guvernului a fost 
interpretată ca o mărturie a dificul
tăților de a face lață situației.

Demisia guvernului democral-creș- 
tin, prezidat de Giovanni Leone, pre
vestește o criză guvernamentală în
delungată, deoarece conducerea par
tidului guvernamental intenționează 
să refacă coaliția de centru-stînga, 
astfel incit să aibă asigurată o ma
joritate parlamentară sigură. In de
clarația de explicare a motivelor 
demisiei, G. Leone a precizat că a 
condus timp de cinci luni .un gu
vern de tranziție”, iar acum .este 
nevoie de un guvern cu un program 
acceptat și sprijinit ferm și holarit 
de o majoritate".

va fi 
i agen

de o 
in di- 
Orga- 

'<■■ tb i•

Puternică explozie 
la o mină 

de cărbune 
din S. U. A.

NEW YORK. — O puternică ex
plozie s-a produs miercuri Ia o mi
nă de cărbune din Farmington (Vir
ginia occidentală). Explozia a provo
cat surparea unor galerii în timpul 
lucrului. 70 de mineri sint dați dis
păruți. Numai șapte mineri au putut 
ii readuși la suprafață.

Adunarea Ge-
O.N.U. a ales marți opt

• NEW YORK, 
nerală 
țări, care timp de trei ani vor face 
parte din Consiliul Economic și So
cial (E.C.O.S.O.C.). Acestea sint: 
Marea Britanie, Jamaica, Norvegia. 
Pakistan, Sudan, Uruguay, Uniunea 
Sovietică șl Iugoslavia. In ce pri
vește desemnarea celei de-a 9-a țări 
membră a E.C.O.S.O.C., Indonezia și 
Ceylonul nu au Întrunit majoritatea 
de două treimi necesară.

intre 
dinii 
obo-

„La limita a 300 in, ne aflăm in 
prezența unor fenomene necunos
cute analoage cu cele ale spațiului, 
spune Henri Delauze, care a condus 
experiențele de la Marsilia, recons
tituind colaborări fictive in chesoa- 
ne ermetice. Encefalogramele au 
scos in evidență prezența unor un
de foarle ascuțite numite theta. La 
această adîncime, plonjorii au pre
zentat toate caracteristicile stării de 
narcoză cu tulburări, contracții mus
culare. necontrolate, febrilitate, gre
țuri, lipsă de coordonare 
creier și gesturi, dureri dc 
sau de urechi, senzație de
scală, moleșeală. Aceste simptome 
sini specifice omului. Dacă maimu
țele respiră heliox nu prezintă nici 
un sindrom nervos chiar pină la 
adîncimea de 500 m.

Pentru a învinge bariera de 300 
m, este necesar să se utilizeze un 
nou amestec respiratoriu pe bază de 
hidrogen. La această măsură au 
procedat ultimii plonjori pentru a 
reuși să depășească 274 m. .Poale 
că intr-o zi vom depăși 800 m", a 
adăugat Henri Delauze.

Cucerirea oceanelor, care are 10 
ani de existentă, nu se află decît 
la începuturile sale. în anii care 
vor urma, oamenii vor plonja din 
ce în ce mai adine. Și nu numai 
pentru a găsi pclrol ? se știe deja 
că vor descoperi acolo rezerve ne
cunoscute de hrană, minereuri și e- 
nergie, in special vestitul deuteriu 
sau hidrogen greu, viitorul aliment 
al centralelor lermo-nucleare.

© VARȘOVIA. — Sala Teatrului dramatic din Varșovia 
a găzduit In seara zilei de 19 noiembrie primul spectacol cu 
piesa .Opinia publică” de Aurel Baranga. prezentată de 
Teatrul de Comedie din București, in cadrul turneului pe 
care 11 'întreprinde in Polonia. Au lost prezenli L. Motyka. 
ministrul culturii și artelor, personalități ale vieții culturale 
și artistice din Varșovia, actori și regizori ai teatrelor din 
Capitală, critici teatrali, un numeros public. A lost de iată 
T. Petrescu, ambasadorul României la Varșovia. La spectacol 
a luat parte și autorul piesei. Aurel Baranga.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes, actorii 
fiind aplaudați la scenă deschisă. !n final, minute in șir. ar
tiștii au lost rechemați la rampă Actorilor bucureșleni le-au 
fost oierite Hori.

ATENTAT NEREUȘIT ?
WASHINGTON. — Biroul federal 

de investigație (F.B.I.) a anunțat a- 
restarea lui Lawrence Havelock sub 
acuzația de a fi provocat marți o ex
plozie și un incendiu la bordul unui 
avion de pasageri cu care călătorea 
senatorul Cliiîord Hansen. Nici unul 
din cei 63 de pasageri și 7 membri 
ai echipajului avionului nu au avut 
de suferit de pe urma acestei explo
zii care s-a produs cu 12 minute îna
inte ca aparatul — un Boeing-707 — 
să aterizeze pe aeroportul din Den
ver. Incendiul a putut îi stins de e- 
chipajul avionului în timpul zboru
lui. F.B.I.-ui nu a dai alle amănunte 
cu privire la ancheta care a dus la 
arestarea lui Havelock, aflat și el

© CANBERRA. — Primul ministru 
australian John Gorlon a declarai 
in parlament că Australia își va 
menține prezența aeriană, navală și 
terestră in Malayezla și Singapore, 
cel puțin piuă in 1971. Se preconi
zează ca in această zonă să rămînă 
două escadrile de avioane de luptă 
Mirage, două nave de război și un 
batalion auslralo-neozeelandez.

Marea Britanie a holărit. după cum 
se șlte, retragerea pină în 1971 a for
țelor sale dislocate in prezent la est 
de Suez.

Incidente
MADRID. — In noaptea de marți 

spre miercuri la Madrid s-au înregis
trat incidente intre manifestanți șl po
liție. Aceste Incidente au avut Ioc 
cu prilejul comemorării creatorului 
Falangei spaniole, Primo de Rivera, 
șl reileclă nemulțumirea care se în
registrează în diferite pături sociale 
din Spania, inclusiv in atitudinea u- 
nor grupuri din rîndurile Falangei, 
întregul traseu al demonstrației din 
Madrid pină la „Valea eroilor", unde 
este înmormintat fostul dictator, pe 
o distanță de 30 km, a fost supra
vegheat de unități ale armatei șl po
liției, care au Intervenit împotriva 
manifestanților.

După incidențele asemănătoare de 
la 28 octombrie, acum este pentru

printre pasagerii acestui avion. Acu
zatul poate fi condamnat la o pedeap
să de 20 de ani Închisoare și tOOOO 
dolari amendă.

Premiile Lasker
pe anul 1968
NEW YORK. — Anul acesta 

Premiile Lasker pentru medi
cina. cea mai mare distincție 
americană In domeniul cerce
tărilor științifice. au lost atri
buite următorilor savanti : 
prof. Marshall W. Nirenberg, 
directorul laboratorului de ge- 
nelică biochimică al Institutu
lui national al cordului, și lui 
Gobind Khorana, medic indian, 
titular al catedrei de biochi
mie de la Universitatea de 
Wisconsin. Cel de-al doilea 
premiu a fost decernat proi. 
Windle pentru cercetări in 
domeniul embrionului și Pen
tru tratamentul leziunilor ce
rebrale la noii născut i. Fr? 
miul al treilea a lost acorda! 
proi. Gibonn pentru inventa
rea și punerea la punct a ma
șinii inimă-plămin la care lu 
crează din anul 1931.

iI

la Madrid
a doua oară cînd au loc ciocniri 
intre membrii Falangei, unica organi
zație politică autorizată in Spania, 
șl poliție.

PRONOEXPRES

I

La tragerea concursului nr. 47 Pro- 
noexpres din 20 noiembrie 1968 au 
fost extrase din urnă umătoarele nu
mere :

Extragerea I : 44 4 11 2 -15 33.
Fond de premii: 368 630 lei.
Extragerea a 11-a: 22 19 44 35 

38 33 37.
Fond de premii : 292 540 lei.
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