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La Uzina de reparat
utilaj minier

SE ÎNCHID ROBI
NETELE DE IROSIRE

A METALULUI
lng. Gh. OLARII', 

director al Uzinei de reparat 
utilaj minier, Petroșani

in depozitul final al sectorului I.F. Lupeni, mecanizarea iși spune din plin cuvintul.

Intllnirca tovarășului
Nftolac ccaușcscu

ui conducerea
Uniunii compozitorilor

Joi, 21 noiembrie, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Paul Nlcules- 
cu-MIzll s-au Intilnlt cu conducerea 
Uniunii Compozitorilor.

La intilnlre au participat membrii 
Biroului Uniunii Compozitorilor, al 
biroului organizației P.C.R. a compo-

e

zllorllor din București, secretarii bi
rourilor secțiilor de creație, precum 
șl al filialelor șl cenaclurilor din tară 
ale Uniunii Compozitorilor.

In cadrul Intllnlril au fost exami
nate probleme privind adunarea ge
nerală a compozitorilor, care va a- 
vea loc în zilele de 11—12 decembrie 
1968.

DUPĂ DOUA DECADE, C.C.V.J. ARE 8 130 TONE DE 
CĂRBUNE EXTRASE IN PLUS

Șl IN ACEASTĂ LUNA, MINERII DIN LUPENI SINT 
FRUNTAȘI CU 5 149 TONE DE CĂRBUNE PRODUSE 
PESTE PLAN.

EXPLOATĂRILE DIN VESTUL BAZINULUI 
MULT DEFICITARE

SINT INCA
LA CALITATEA CĂRBUNELUI BRUT

Gospodărirea și folosirea rațională 
a metalului constituie o sarcină pa
triotică de mare importanță impusă 
de lărgirea, de diversificarea produc
ției. creșterea continuă a volumului 
construcțiilor, satisfacerea nevoilor 
mereu crescinde ale producției de 
bunuri metalice. Aceasta și explică 
de ce în economia țării noastre se 
pune un accent deosebit pe utiliza
rea economicoasă a metalului va
lorificarea superioară a acestuia, 
cunoscînd resursele interne limitate.

In construcțiile de mașini, circa 60 
la sulă din cheltuielile de producție 
le însumează cele cuprinse la capi
tolul materiale, situație care se men
ține și in condițiile de producție ale 
Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Iată de ce. pentru uzina 
noastră, acțiunea de economisire a 
materialelor, și în special gospodă
rirea rațională a metalelor, consti
tuie o cale sigură de creștere a vo
lumului de producție, a reducerii 
prețului de cost.

După cum este cunoscut, urmărirea 
economiei de metal se face pe baza 
normelor de consum, pe repere sau 
pe produse. întocmirea normelor de 
consum fundamentate din punct de 
vedere tehnic este în general
labilă și posibilă in condițiile pro
ducției de serie sau de masă, 
ceastă chestiune 
în condițiile

ca-

A- 
dificilă 
de la 

produc-

este însă 
de fabricație 

U.R.l .M.P. unde predomină 
ția de unicate, de serie mică, acti
vitatea de reparații și servicii pres
tate. De aceea, normarea consumului 
de metal îmbracă la uzina noastră 
forme deosebite. Avind în vedere 
multitudinea de produse, normarea 
reprezintă o cale sigură de a sta

bili necesarul de metal. în special 
pentru produsele rele mai reprezen
tative.

Pentru evidențierea consumului de 
metal au fost introduse evidente în- 
cepînd de la faza de verificare a do
cumentației, la serviciul constructor 
șef. pregătirea tehnologică și pînă 
la execuția propriu-zisă.

Dintre măsurile pe care s-a axat 
colectivul uzinei noastre in acțiunea 
de economisire a metalelor se nu
mără modificări aduse documenta
țiilor de execuție provenite din ex
terior; refacerea parțială a documen
tațiilor U.R.U.M.P. la produsele de 
serie; aplicarea de tratamente ter
mice unor piese în scopul măririi du
ratei de serviciu in exploatare; apli
carea judicioasă a planurilor de croi
re a tablelor; refolosirea unor de
șeuri; îmbunătățirea proceselor teh
nologice; intensificarea acțiunilor de 
control tehnic.

Acțiunea de economisire a mate
rialelor, prin masurile luate in ca
drul uzinei noastre, s-a soldat in 
cursul anului 1967 printr-o economie 
de 211 tone metal. Din totalul de me
tal economisit in cursul anului 1967. 
o cantitate de 179 tone reprezintă e- 
conomie de metal provenită din pro
file laminate. După nouă 
anul 1968 s-a realizat o 
de 144 tone de metal, din 
tone provin din materiale

Dacă analizăm problema economiei 
de metal sub aspectul rebuturilor 
din anul 1967, comparativ cu 9 luni 
ale anului 1968, se poale observa 
o îmbunătățire continuă a situației 
alît în sectorul turnătorie cîl și în 
cel de prelucrări, care se prezintă 
după cum urmează:

luni din 
economie 
care 104 
laminate.

Clasificarea produselor

Produse din

Produse din fontă

Produse din neferoase

Produse uzinate mecanic

Media procentuală 
a rebuturilor

1967 1968 (9 luni)

5.28% 4,79%

2.26% 2.11%
1.65% 1.43%

0,17% 0.14%

Semicentenarul Unirii
Transilvaniei cu România

Sînt rezultate care oglindesc preo
cuparea colectivului pentru realizări 
calitative superioare. Dată fiind în
semnătatea acestei sarcini, colectivul 
uzinei își propune să aplice in vi

itor forme mai variate de reducere a 
consumurilor de metal o perseve
rentă urmărire, in toate fazele, a pro
cesului tehnologic.

La Muzeul județean din Deva 3 
avut loc ieri deschiderea festivă a 
expoziției „50 de ani de Ia Unirea 
Transilvaniei cu România" organizată 
de Arhivele Statului din Deva, Mu
zeul județean și Comitetul pentru 
cultură și artă al județului Hunedoa
ra in cadrul manifestărilor închinate 
sărbătorii de la 1 decembrie. Expo
ziția aduce, prin documente de va
loare, mărturii ale ideii unității de 
neam, ale legăturilor economice, poli
tice și culturale dintre români, ale 
luptelor încununate de marele act 
înscris la Alba lulia acum o jumă
tate de veac

Documentele vorbesc. Răsfoiesc 
file emotioriănle ale aspirației po
porului român pentru unitatea sta
tală. De la letopisețul cronicarului 
Grigore Ureche in care „Rumânii 
cîți se afla locuitori la Țara Ungu
rească și la Ardeal și Ia Maramureș 
de la un loc sînt cu moldovenii șl 
toți de la Rim se trag", pînă la cre- 
denționalele și împuternicirile cu ca
re hunedorenii își trimit delegații la 
adunarea de la Alba lulia de acum 
50 de ani,- documentele expuse re
levă drumul parcurs de poporul nos
tru în lupta sa pentru unire.

Filele poartă patina vremii. Ele cu
prind secole, de luptă, 
vizitatorilor vor zăbovi 
supra lor. Sint file în 
„Noului testament de la 
ale cărui rînduri răzbate ideea u- 
nității de neam. Fotocopii: Sigiliul lui 
Mihai Viteazul cu stemele celor trei 
țări românești; scrisoarea autografă 
în care domnul Mihai își exprimă do
rința de a uni cele trei țări surori; 
in rînduri emoționante răzbat vorbele 
lui Bălcescu : „Acum românul s-a în
frățit cu românul și toți una și a- 
ceeași patrie, una și aceeași ci rinul re 
națională au...".

Alte fotocopii, alte mărturii : lucrări 
ale corifeilor Școlii ardelene, cei ca- 
re-și concentrează preocupările in 

“jurul unor probleme cardinale ale 
originii și continuității neîntrerupte 
a poporului român pe teritoriul ce-1

ocupă; articolul lui, G. Baritiu „Ce 
voiesc românii transilvăneni" în care 
se propagă ideea prtgălirii unei adu
nări naționale la Blaj; versuri, pate- 
licile rînduri scrisb cu pana sufle
tului de A. Mureșeanul ace) „răsu
net" ce se adresează poporului „Des- 
teapta-te române din somnul cel de 
moarte"...

Documente. File.'în original. Foto
copii. Mărturii de ța 1859 cînd au dat 
„mină cu mină cei cu inima româ
nă"; scrisoarea lei Alecu Golescu 
adresată lui Avram lancu prin care-l

asigură de sprijinul tuturor români
lor; portretul lui Moș Nicolae Her- 
lea din Vinerea — inflăcăratul luptă
tor memorandist; tabele cu Consiliul 
și Gărzile naționale române înfiin
țate în toamna anului 1918; raportul 
vicecomitelui de Hunedoara făcut 
cu ocazia ședinței comitetului admi
nistrativ în care se descriu eveni
mentele revoluționare din toamna a-

Lucia UCU

(Continuare fn pag a 3-a)

Ne apropiem de sfirșilul penulti
mei luni a trimestrului IV, respec
tiv, a anului 1968. Realizările do 
pînă acum ne îndreptățesc să cre
dem că planul trimestrial și anual 
va fi îndeplinit și 
timp se depun 
pentru asigurarea 
nivelul sarcinilor 
1969.

Ca in fiecare lună 
F.M. Lupeni se află 
în fruntea întrecerii. Bilanțul prime
lor două decade clin noiembrie, re
flectă convingător, prin cele 5149 
tone extrase peste plan, strădaniile 
care se depun aici de către întregul 
colectiv. Dacă și calitatea cărbune
lui brut s-ar încadra în normele pre
scrise, succesul minerilor din Lu
peni ar fi deplin.

Îd ultimele două luni, realizările 
E.M. Vulcan, au urcat încă o treap
tă. Prin eforturile depuse de sec
toarele III, IV și V, planul a fost 
depășit, după două decade, cu 3 533 
tone, iar indicele productivității 
muncii a fost depășit cu 20 kg/post. 
Rămîne, ca si sectoarele I si II să 
se integreze în ritmul necesar înde
plinirii sarcinilor, pentru ca mina 
Vulcan să-și poată elaia adevăra
tele carate ale posibilităților.

Pe aceeași linie se înscriu și rea-

depășil. Ih același 
eforturi sustinulo 
liniei de front la 
de plan pe anul

din acest an, 
în continuare

lizSrile minelor. Petrila și Lonea care 
au extras peste plan 504 și, respec
tiv, 104 tone, răminînd insă în urmă 
cu productivitatea muncii.

La’ mina Paroșeni continuă redre
sarea, planul fiind depășit cu 145 
tone. Deci și aici se poate.

E.M. Dilja încă nu și-a găsit ca
dența. 1 a această ’ mină mai sînt 
încă multe de făcut în special pe 
linia disciplinei și a respectării cu 
strictețe a N.T.S.

în această lună, realizările minei 
Aninoasa au oscilat între plus și mi
nus. Astfel, după ce în ziua de 16, 
a fost recuperat minusul de pînă 
atunci, la finele decadei a Il-a ani- 
nosenii sînt sub plan cu 111 tone. 
Din cele patru sectoare ale minei, 
doar sectorul I și-a îndeplinit planul. 
Și aici, ca și la Uricani (unde res
tanta este de 466 tone) se cer apli
cate de urgenlă măsuri eficace care 
să asigure realizarea ritmică a pla
nului.

în concluzie, fată de situația rea
lizărilor de pînă acum, se impune 
mai multă preocupare fată de sec
toarele rămase în urmă, aceasta cu 
atit mai mull cu cît îndeplinirea sar
cinilor anului viitor de rare ne mai 
desparte d?ar puțin timp rer o mal 
bună organizare a procesului de 
producție.

SARBATOAREA N EDUMERIRI

Omul între oameni

I amenii au lins întotdeauna să-și iacă vraja mai plină 
de bucurii și satisfacții, mai fericita. Acestui ideal 

ii consacrăm strădaniile, puterea și pasiunea noastră. $i, 
cum e firesc, pe măsura strădaniilor, gustăm tot mai din 
plin din roadele împlinirii visurilor, idealului nostru Dar 
odată cu marile transformări in condițiile vieții noastre ma
teriale. ne de âvirșim pe noi înșine, ne perfecjlonăm relațiile 
ce ne leagă in cadrul colectivității umane ca ființe sociale. 
Rațiunea, dreptatea, corectitudinea, omenia — spiritul acestor 
deziderate dorim să ne caracterizeze viata, relațiile inter- 
individuale și. lot ceea ce e străin, contrar acestor valori, 
ne repugnă. Ne contrariază neomenia, grosolănia, sulletele 
sterpe. Dar, poate dintre toate carențele caractereologlce ale 
semenilor noștri, mai mult ne supără ipocrizia, fățărnicia, 
omul prefăcut, „talerul cu două fete" — cum i se spune In 
popor.

La redacție 
care un tată exasperat, descria fapta 
ușuratică, nedemnă a fiicei lui: Du
pă ce 20 de ani a stat sub ocrotirea 
părinților, fără să fie nevoită să mun
cească pentru a-și asigura existenta 
— o singură grijă avea: să învețe, 
să-și ia bacalaureatul — a devenit o 
șireată, ajungind pînă acolo incit să 
fie surprinsă în „flagrant delict' de 
propriu) ei tată". Și urmează descrie
rea ,,flagrantului delict - Auto 
scrisorii și-a surprins fiica cu un ti-

a sosit o scrisoare în năr în propriul lui apartament, în- 
Ir-o seară cînd a înscenat o plecare 
la serviciu și s-a ascuns într-o ca
meră. Apoi lamentările: Părintele, 
care avusese deplină încredere in 
cinstea fiicei sale. — mindria și nă
dejdea lui — se simte profund jignit 
și cere ca ingratitudinea ei să fie 
adusă la cunoștința opiniei publice 
pentru ca să-i judece comportarea, 
, mulțumirea' pe care a adus-o pă
rinților. Scrisoarea adute vorba șî 
despre „odorul" tinerei fete „un in-

și privirile 
îndelung a- 
original ale 
Bălgrad" în

fără mijloc
Circulafia călătorilor și in 

special a navetiștilor la halta 
Lunca Jiului se iace pe dru
mul amenajat special in acest 
scop. Aces! drum pornește de 
la marginea cartierului Car- 
pali din Petroșani si avind 
prima porjiune betonată pină 
la cele două rinduri de scări 
continuă cu o fișie de zgură pi
nă la halta amintită. Zilnic, pe 
acesl drum circulă zeci de 
persoane nu numai cu scopul

Kela ?
divid necunoscut de către părinții 
fetei, care deșiț?) a fost avertizat, 
refuză să facă formalitățile pentru 
oficierea căsătoriei".

Zilele trecute am făcut o vizită 
tatălui mihnit. Cu acest prilej am 
aflat mai multe despre . fiica ingra
tă". „Fata a crescut mai mult sin
gură; eu sînt plecat din 1951 de a- 
casă, ne relata autorul scrisorii. De 
cîtiva ani lucrez la mină; nevastă- 
mea e acasă la tară, lucrează In co
operativa agricolă. Ce să fac cu ea 
aici ? Am adus-o de un an pe fiica 
mea, Nela, să-mi facă de mincare 
și să se pregătească pentru a-și lua 
bacalaureatul. L-a luat. Dar după 
două zile mi-a făcut și „bucuria" de 
care știți... Am dat-o afară. In casa 
mea nu mai are ce căuta. Nu mai 
vreau să știu de ea. Să fie sănă
toasă- ■

Am pășit cu un sentiment de je
nă pragul apartamentului tinde „sta 
ascunsă fiica ingrată', așteptindu-ne 
că, probabil vom fi nevoi țt să sus-

ca să ajungă la tren cl și in 
micul cartier din preajma hal
tei. Multă vreme această por
țiune de drum nu a avu! ilu 
minajie. Printr-o inlimplare 
ier ic dă, cu aru in urmă, tăcea 
na\ e!â la Petroșani un ingi
ner salariat al l.J.E.H. (altă 
coincidentă lericitâ) lor mai la 
sec/ia relele. Bijbiind prin 
bezna dimineților de toamnă 
și iarnă, a lua! o holărire cate 
a lost salutată de 'Toii acei ce 
folo'-esc acesl drum 4 plantat 
(cu contribuția secției ne care 
o conducea) cițiva sil/pl șl. o 
bună -perioadă de ti mo lot 
sectorul de drum s-a scăldat 
In lumina becurilor.

Azi binefăcătorul nu se mal 
alia in Valea Jiului. Becurile 
au căzut victima prdsililnr 
Duștilor din împrejurimi si. 
pe deasupra, in această i ară 
s-a produs un neajuns și mai 
mare. Exact la ■ mijlocul 
iilor, din cauza\ ploilor,
produs o crăpătură care in a- 
ceste zile a ajuns la dimen
siuni îngrijorătoare ' Dislocin- 
duse șl cileva plăci de be
ton. datorită diferenței de ni
vel S-a format o adevărată 
prăpastie. Vai de acela care 
pe iniuneric sl in grabă să nu 
piardă tronul uită acest .a mă 
nuni" Circulați# ne nnrtiun°a 
de scări am'nlilă a 'devenit 
imposibilă nerilm peroane In 
virată șl copii, iar pentru cel 
cu condiție fizică moi bună, 
numai cu anumite r'^^stinte 
din domeniul acrobației.

Apropo de inninerul nomo- 
n'l in rindurile de mai sus. Ce 
păcat că nimeni dintre edilii 
orașului nostru nu face navetă 
prin halta lunca Jiului.

seu-
s-a

T. K \RPATIAN

(Continuare In png. a 2-a)

MAJORATULUI

majo-

Vasile OROS,
secretar al Comitetului municipal 

U.T.C. — Petroșani

A devenit o tra
diție ca în pragul 
fiecărui nou an să 
sărbătorim 
râtul.

împlinind virsla de 18 ani, un nu
măr însemnat de băieți și fete sint 
pregătiți să-și semneze prezenta pe 
magistralele maturității. In localită
țile municipiului 
nouă promoție grupează 
1 700 tineri. Pe 
vom întilni făcind primii pași 
muncă, in univeisul profesiunii 
și-au ales-o; pe alții in sălile 
curs ale Institutului de mine sau 
pragul bacalaureatului. Toți sînt ani
mali de aceleași preocupări — de 
a se pregăti captinuu — de aceeași 
holărire tenace de a-și lace un rost 
în viată, de a se afirma.

Sărbătoarea majoratului, acest 
momenl unic, nu este un simplu gest 
de „bun îăinas" adresat adolescen
tei. Ea constituie o trecere solemnă 
intr-o nouă etapă a vieții, în care 
libertățile, drepturile, răspunderile 
și îndatoririle se multiplică. Sub 
semnul încrederii depline și respec
tului societății față de omul tinăr, 
proaspeții majori devin egali în drep
turi in toate domeniile vieții econo
mice, politice, juridice .și sociale. 
Dreptul la muncă, la odihnă, la în
vățătură și continuă perfecționare — 
iată principalele cooidonate pe baza 
cărora ei vor putea sta netemători 
in fala vieții. De asemenea, avind 
dreptul de a participa activ la viata 
politică a tării, ei vor constitui de
tașamentul cel mai tinăr care se va

nostru,

unii dintre

această 
aproape 

ei ii 
in 
ce 
de 
in

prezenta in primă
vara anului viitor 
in fata urnelor de 
vot pentru a ale
ge deputății în or
ganele administra

ției de stat. împlinirea vîrstei de 
18 ani apropie posibilitatea realiză
rii irisului fiecăruia de a fi primit in 
rindurile comuniștilor.

Toate aceste drepturi merg insă 
mină-n mină cu o scamă de îndato
riri și răspunderi superioare. t 
joratul este pentru fiecare tinăr 
angajare 
vieții un rost, un sens înalt, in pas 
cu epoca măreață pe care o trăim. 
Maturitatea presupune o participare 
entuziastă și responsabilă la întrea
ga creație materială și spirituală a 
poporului, o intensificare a efortu
rilor la învățătură, pentru desăvir- 
șirea continuă a pregătirii. Noilor 
cetățeni majori, societatea le cere o 
înaltă răspundere morală, 
civic dezvoltat in muncă și 
liile cu cei ce-i înconjoară, 
lie.

Evenimentul sărbătoririi 
tului este emoționant. Pentru 
promoție de cetățeni, el va fi înso
ții de îmbrățișările și urările 
drum bun în viată din partea 
rintilor, colegilor, prietenilor și to
varășilor de muncă. La acestea 
vor adăuga o seamă de manifestări 
pe care organizațiile U.T.C. le de
dică celor mai tineri cetățeni majori 
ai țării.

In a doua jumătate a lunii de-

Un gestionar
năpăstuit

sau ■ ■■

altceva ?
Ma-

- o 
in fata societății de a da

un simt 
in reta
in fami-

majora- 
,i noua

de
PI

se

Printr-o scrisoare trimisă re
dacției la sfirșilul lunii tre
cute, tovarășul Doboș Emilian. 
care de altfel se numără prin
tre corespondenții ziarului nos
tru, sesiza redacția asupra mo
dului cum a fost năpăstuit ges
tionarul magazinului I.A.S. nr. 
9 din Petrila, Tudor Constan
tin, de către Maximciuc Vio
rica, cadru sanitar care acti 
vează pe tărîmul igienei publi
ce, printr-un proces verbal de 
contravenție soldat cu amendă.

Pe scurt, după cum relatea 
ză autorul scrisorii, lucrurile 
s-au petrecut în felul următor

In ziua de 21 septembrie, 
tov. Maximciuc Viorica a in 
trai în unitate să cumpere ro
șii. Gestionarul Tudor Constan 
tin n-a reușit s-o servească 
peste rînd și atunci tov. Ma
ximciuc Viorica și-a 
minte de funcția pe 
are, s-a dus acasă și

(Continuare in pag.
(Continuate in pag. a 3-a)
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Prolog
Pe Lotru, unde se durează 

o nouă cetate a luminii, unde 
constructorii tși unesc efor
turile pentru străpungerea ga- 
lerilloi, pe verticalele schele
lor sau pe coordonatele noi
lor drumuri de acces, se lu
crează intens, se construiește 
cea mai more hidrocentrală de 
pe riutile interioare din (aia 
noastră.

Marea cascadă ar Iii ic iată 
care va pune in mișcare tur
binele generatoarelor iși va 
trage puterea din viitorul lac 
tie acumulare ce se amena-

pe apa Lotrului
jcazd la Vidra, la o altitudine 
de 1300 m., lafă de nivelul 
mării. Un adevărat lac alpin 
creai de mina omului, in care 
iși vor învălui apele, Lotrul și 
cele peste 80 de riuri și ciule
le captate din aval și amon
te de baraj.

Sus, la baraj unde pînă mal 
ieri se măsura adincimen a- 
pei, azi se măsoară cantitatea 
de beton și argilă. Alături, 
călărali pe stinci. constructo
rii barajului 
curea prin 
iar sub ei

iși urmează cursul pe un nou 
făgaș pe care va curge plnă 
la terminarea lucrărilor.

Bazinul Lotrului se înfăți
șează ca un adevărat labirint 
subteran. O rețea de tuneluri, 
lungă de 150 km. străbate a- 
dineurile munților pe o supra
față de 210 kmp.

80 de riuri, liecare in parte 
stai Uit de cile un mic baraj, 
iși \ or strămuta in subteran

efectuează clero- 
hidromecanizare. 

lotrul, imblinzit.

T. SCARLAT

(Continuare In pag a 3-a)

*
I

ț
I 
î4



2 VINTRI 22 NOIEMBRIE 1968
STEAGUL ROȘU

,1Fapte

făcut I, 
«1 prl- 
bradul

ișl mută, 
lăcașul

curînd. frunzele ru 
s-au adunat tăcute In 
li acoperite de zăpn

fn prlbe- 
după su- 

Măceșui și-o

PROGRAMULiarna
TELEVIZIUNII

al violentei pentru săptamina
viitoare

DUMINICA 24 NOIEMBRIE

21,00

NOTA

Cu viteza melcului

21,10
21.30

23.05
23.15

Campionatul 
Transmisiune

„Hlro- 
mea" 
Alain 

Pesnois cu Emmonuelle
Riva si Eiji Okada. 
Telejurnalul de noapte. 
Inchidereci emisiunii.

David MANIU 
procuror șef

il Procuraturii locale Petroșani

unor oameni responsabili

Prețul nestăpînirii de sine
...In areea zl de sfîrșit de Mărțișor, 

setea dionisiacă de viată n începu
tului de primăvară a cuprins și pe 
Budriș Remus. Poale de aceea. îm
preună cu Drtgoi Viorel șl Zbora 
ștefan au intrat, spre seară, să be.> 
© țuică la cramă. Numai că setea 
Ju« Budri? era mult mai mare deci: 
a celorlalți, care, după ce și-au bău1 
paharul dc țuică, au plecat la lucru, 
fără tovarășul lot de muncă, indife
renți. deși știau că acesta va absenta 
nrmol'val.

Rău. a început din acest moment. 
Căci dacă prietenii lui Budriș ar fi 
fost prieteni adevărați si nu l-ar fi 
lăsat să râurind acesta nu și-ar fi 
găsit noi prieteni — pe Birta Daniel 
și Serban Catinca —. ncchibzuinla 
lut nu i-ar fi amestecat paharele de 
țuică cu cele de vin și nid dra
cul nu i-ar h luat mai lîrziu min
țile peulni a se inlîmpla ceea ce a 
urmat : o bătaie cu urmări neobiș
nuit de graxe. In atmosfera cramei, 
jocul hazardului devenea tot mai ca
pricios pe măsură ce sîngele in vi
ne. inccat de vin. se apropia de 
punctul său de Fierbere Pretextul 
s-a ivit curînd. In timp re Birta Oa

se mișca de unul singur, în rit- 
dans țigănesc, grupul de 
ecină Konicska Tibe-

Ola?7 Arpad, Dozsa Andrei și 
a Petru — sosit de curînd, f5-

mul un' 
la masa
JIU
Va

cea glume răutăcioase șl provoca
toare la adresa dansatorului". A- 
tnnci. Budriș — înfierbîntat de vin 
și. poate, și de Catinca Serban — 
a început să-și agite ..creasta ' de co
cos bătăio«: . dacă se ia cineva de 
noi il lai cu cutitul". Si ca să se 
vadă că nu glumește, a scos cutitul 
•i l-a pus pe masă, în fala Cotincăi.

Intr-o asemenea atmosferă încinsă
- la propriu și la figurat - glasul 

rațiunii amuțea repede grăbind mo-, 
montul exploziv. Și, astfel, după pu
țin timn a începui bătaia. Provo
carea a venit de la grupul lui Vargn 
Petru.
mus.
.niel i-a tras o 
pad. iaî Varga 
solidaritate, l-a 
cap pe Birta 
lanț” continuă ■ 
plîntă cutitul în 
Petru, după care, aruncîndu-1. o ia 
la fugă, urmărit de prietenii vic
timei căzută jos. la ieșirea din local.

După o scurtă urmărire. Budriș 
Rcmus este prins, dus la sediul mi
liției și, de curînd, judecat.

Cineva îl lovise pe Budriș 
>. Riposta n-a intirzial: Birta 

lui Olasz 
in semn 

cu sticla 
Reacția 

ș Remus

Re- 
Da- 
Ar
de 
în 
.în 

îm-

palmă
Petru
lovit

Daniel.
Budri;
spatele lui Varga 
aruncîndu-1, 

urmărit de prietenii

w.Pe „timpul de luptă”, 1n acel 
cras lîrziu de noapte, după ce cor
pul singcrînd al lut Varga Petru a 
fost transportat la spital, mai rămă
sese doar gîtul do sticlă spartă ce 
rinjea sinistru la cutitul încă roș 
de sîngo. prefigurînd parcă drama
tismul unui bilanț trist de noapte 
veselă. L’n bilanț zguduitor, do sin
ge și lacrimi: o scoatere definitivă 
din producție cu invaliditate pe via
tă. în cazul victimei Varga Petru; 
o perioadă lungi de detontfe în ca
zul agresorului Budriș Rcmus; obli
garea acestuia in favoarea victimei, 
la despăgubiri în valoare de 40 000 
leb pierderea — pentru părinții lui 
Budriș - a întreținerii pe caro a- 
cesta le-o dădea.- cheltuieli de pro
ces cu martorii, ș. a. Dar lacrimile 
și suferințele părinților, rudelor, prie
tenilor ? Dar amintirea nopții de 
qroază pentru cei care au fost mar- 

Scump preț plătit unei 
în care nechibzuinta 
de sine și violenta 
ale celorlalți a fost 
qlasul rațiunii 1

avertisment dat celor ce

lorii ei ? 
nopți albe 
stăpinirea 
Budriș șl 
tare dccil

Drastic
— responsabili fiind, săvîrșesc (apte 
..iresponsabile' — întotdeauna pă
gubitoare - din simpla incapacitate 
de a înțelege un adevăr elementar: 
înțelepciunea — indiferent de vîrstă
— este conștiința limitelor.

ne
tul 

mal

I

I 
I

I 
I 
i }I 
i

O brumă argintie a acope
rit verdele .palid al ierbii.

Frunzele ^ruginii 
sub adierea \ Intulul, 
<le Zo o zl la alta.

Pomii sini gol. Stau
•Inafl. Nu îndrăznesc

unde 
semeț din

ruși
cârcă In sus, 

tronează, prlvlndu-l 
mantia lui verde.

Scaieții au pornit 
gie. rostogollndu-se 
llarea vlntulul. 
ascuțit lepll si-și păstrează cu 
strășnicie boabele roșii presă- 
mie răzleț pe crengile Ie
rnase.

Din laqll gol. boabele de /Ir 
nr căzut una clic una. ca ia

■ r imite. Sint lacrimile toamnei 
>c care an dc on fagul Ic îm

prăștie mărinimos Rămine a- 
doi cenușiu șl trist, pină cind

primăvara, mei
■a îmbrăca din nou fn veș- 
mlnlelc de Irunze și muguri.

Ba ploud. ba răzbate din 
iou printre nori soarele. Oare 
-e se fnllmplă l

Sus la munte, In consiliu, 
mesteacănul, rămas la negii Jr. 
doar cu haina Iul albă o In 
drăznll să foșnească un zvon 
cum că. r* aproape. Iarna »/-« 
trimis solia. imbrăclnd eres 
iele In nea,

Sus. semel $1 calm din Urc. 
un brod băirtn. dar ager la 
vedere, urn ește In dreapta și 
fn sti ma. VIntui suflă din nou 
rece. In 
ginii, ce 
văl, vor 
dă.

rolul va II alb șl rece. \ Inc 
iarna.,.

lacob IMLING

Radioteleviziunii, echi
pele de dansuri din 
Seceani și Bencec din 
județul Timiș.
Lira. „Plaiul Mioriței"
— versuri în lectura 
autorilor.
Avanpremieră.
Telecinemateca : 
șima dragostea
— un film de

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Glmnoslica 
de înviorare.

8,40 Pentru copii și școlari. 
Film seriol : „Wilhelm 
Tell’.
La șase pași de o ex
cursie - emisiune-con-, 
curs.

Î0,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiști. 
12,00 De strajă Patriei.
12.30 Telex TV.
12,35 închiderea emisiunii 

de d imineață.
17.30 Scrimă : ~

balcanic, 
directă.

18,00 Selecți uni 
zicale și distractive.

18.40 Dn-umente de piatră: 
„Alba, poartă de isto
rie".

19,00 Handbal masculin : 
România — Cehoslova
cia.

19.30 Telejurnalul d<
19.40 Continuarea 

siunii do
20.15 Tnncjerr>

’"inetă1' 
Dprian

21.30 Mm artișHn ■ Abraca
dabra" Comedie cu 
Kirn Novak. Jack Lem
mon. James Stewort.

23.15 T'’leiurnalul de noap
te.

23.30 închiderea emisiunii.

.10,00
JOI 28 NOIEMBRIE

Curs de limba germa
nă (reluarea lecției de 
miercuri).
lelecronica economică 
(reluare).
inca.aerea emisiunii de 
dimineață.
Pentru elevi. Consul
tații la chimie (clasa a 
Vlll-a).
TV pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină".
Curs de limbo ruso 
(lecția a 34-a). 
Studioul pionierilor. 
.Festival... laureați... 
aplauze I".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Handbal feminin : 
mânia — Ungaria 
priza a ll-a). 
Roman-foileton : 
syte Saga" (V). 
Dialog la Sibiu - 
portaj filmat.

21,20 Cronica ideilor. 
21.40 întrebări Io care 

răspuns. întrebări 
care nu s-a 
încă. Există viață 
alte planete ?

22.05 T~îealoL emisiune 
de ■“ălătorii geografi
ce. Kuweit.

22 50 Mic.
de Djordje Lebovic.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Restaurantul „Cărbunele* din Lo- 
nea este .in reparație. Nu de azi, do 
Ieri, ci do o lună. Pentru reparația 
restaurantului — reparație capitală 
— Direcția comercială județeană a 
alocat 80 000 lei. Și lucrătorii secto
rului I.G.L. Petrila au începui... a- 
minăiile. Mai întii timplarii și geam
gii. Au venit, au privit la una, Ia 
alta, au făcut o notă și-au plecat. 
De atunci, n-au mai dat pe-acolo, 
deși ușile sînt rupte și trebuie înlo
cuite, geamurile sparte. Electricienii, 
instalatorii și zidarii au venit trei- 
patru zile la începutul lucrărilor apoi 
n-au mai venit nici ei. După o lună 
de la începerea lucrărilor, cili lu
crători credeți că se găsesc la locul 
de muncă? Linul!! Un băiat. Urcat 
pe-o scară, dă cu bidineaua din rînd 
în cînd pe plafon. Spunea că șeful 
de echipă Hideg Victor, a plecat la 
masă. Era ora 9,30 și dumnealui, șe
ful de echipă, plecase să mănînce

de vreo jumătate de oră. După cî- 
teva minute s-a .topit* și singurul 
lucrător. Probabil că s-a plictisit sin
gur...

Aproape în aceeași situație se a- 
flă și clădirea cinematografului „Mi
nerul*. Lucrările începute aici în oc
tombrie ar fi trebuit să fie încheiate 
la 5 noiembrie. La 20 noiembrie 
numai 75 la sulă din volumul 
executase. Tot sectorul LG.L. 
la este reparatorul.

După numărul muncitorilor, 
ritmul în care lucrează, rine știe 
dacă lucrările la cele două obiective 
vor fi isprăvite în primăvară Pen
tru repararea „Cărbunelui* «-au plă
tit 80 000 lei, pentru cinematograf 
21 000 lei. Sectorului LG.L. Pctrila 
pentru tărăgănarea lucrărilor și 
Ini irosirea timpului

10,30

11,00

17,301 seară, 
transmi- 

handbal. 
cmisiune de 

de Stefania

Cînd I se va ex- 
speîăm că nu-1 va

5 din str. 
să admire 
— în pri- 

indignali

Cit pri- 
tov. Do- 
să dea, 
faptelor

tionar în fala inspectorului 
mercial.

Spre deosebire de cele 
latate de autorul sesizării 
mise ziarului, gestionarul

co-

Expoziția cu vinzare din unitatea alimentară nr. 5 Petroșani organizată zilele trecute

CUCE A GREȘIT NE1A?
tineri c3 nu

norii 
vieții 
norii 
lumi-să fie 

dragostei și

Un gestionar năpăstuit
sau,,.

(Urmare din pag I)

18,00

18,30

altceva ?

mit procesul verbal de 
staLare nr. 13 pe moți’ 
chipurile, în local nu se lace 
curățenie, că magaziile- sînt 
murdare, că s-au pus în vîn- 
/are alimente alterate, că de
pendințele sanitare nu cores
pund din punct de vedere sa
nitar"... Si, continua Iov. Do
boș . presupusa igienistă pro
pune amendarea gestionarului 
cu 100 lei pentru înlăturarea 
deficientelor, amendă care s-a 
plătit dar deficientele nu s-au 
înlăturat, deoarece n-avea ce 
să se înlăture

Semnatarul scrisorii susține, 
deci că se ridică împotriva 
unei nedreptăți, a unui abuz 
si chiar așa și-a intitulat scri
soarea : .Pentru că n-a fost 
favorizată". Se impunea deci 

ca sesizarea tov. Doboș să (ie 
trimisă de redacție comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al orașului Petrila 
pentru cercetarea faptelor mă
suri și răspuns redacției.

Răspunsul primit in urma 
sesizării provoacă intr-adevăr 
nedumeriri. „Procesul verbal 
de amendă încheiat contra 
gestionarului Tudor Constan
tin nu depășește cu nimic rea
litatea” — se spune în adresa 
Consiliului popular Petrila, 
semnată de tov. Tănase Emil 
și ZJsulescu Dumitru, vicepre
ședintele respectiv, secretarul 
consiliului popular. Cercetă
rile efectuate de inspectorul 
comercial au arătat că în ziua 
încheierii procesului verbal, șe
ful de unitate nici nu era 
prezent, cum de altfel lipsește 
frecvent din unitate. Cu ser
vitul cumpărătorilor se ocupă 
fiica șefului de unitate și o 
nepoată de-a lui. Nici una nu 
a pulul prezenta la control 
carnetul de vizită medicală, 
iar nepoata nu purta halat. 
Deși zugrăvitul se terminase 
de o săptămînă, geamurile u- 
nitătii erau pline de var. Ane
xele sanitare erau murdare, 
curățenia în magazii lăsa de 
dorit, fapt recunoscut de ges-

or.
COTJ- 

Că.
re- 
tri- 

a 
recunoscut lipsurile constatate 
de Iov. Maximciuc. dar n-a 
fost de acord cu amenda :

— Prima oară trebuia să fiu 
avertizat in mod verbal — 
susține el.

Nu se poate înțelege ce rost 
ar li avut acest avertisment 
verbal deoarece chiar după a- 
plicarea amenzii, cu prilejul 
verificării pe teren a scrisorii 
trimise de Iov. Doboș s-au 
constatat abateri serioase de 
la regulile de comerț. Astfel, 
în frigider s-au găsit 100 bu
căți ouă nepuse în vinzare, 
cu toate că cumpărătorii so
licitau ouă. iar șeful unității 
spunea că nu are. Mai multe 
sortimente de mărfuri erau 
expuse spre vinzare fără e- 
tichete cu preturi. Orarul de 
funcționare nu era afișai la 
loc vizibil. Pentru toate aceste 
abateri — se spune în adresa 
Comitetului executiv al Con
siliului popular al orașului Pe
trila gestionarul trebuia amen
dat din nou.

De altfel, comitetul execu
tiv al Consiliului popular Pe- 
trila se declară nemulțumit de 
activitatea responsabilului a- 
cestei unităti : reclamalii frec
vente pentru atitudine necu
viincioasă fală de cumpără
tori, lipsă de preocupare pen
tru aprovizionarea ritmică a 
magazinului, refuzul recepțio- 
nării unui vagon de cartofi 
într-un moment cînd populația 
reclama lipsa lor, comerciali
zarea preferențială pentru vin 
a unor cantități mari de stru
guri etc.

In fata acestei situații, fo
rurile de resort nu trebuie să 
se mărginească la constatări. 
Sint necesare măsuri, 
vește scopul scrisorii 
boș, aceasta trebuie 
mai ales în lumina 
reale, mult de gîndit autoru
lui ei...

în zbor
săptămînile trec...

...și locatarii blocului 
Vasile Roaită, continuă 
de peste două săptămîni 
mele zile, liniștiți, acum,
— o bucală de tablă pe care scrie : 
.Ascensorul în revizie *

De două săptămîni inima le bate 
mai repede cînd se apropie de in
trarea blocului, în speranța că doar 
doar revizia liftului s-a terminat. 
Dar tăblița stă neclintită la locul ei, 
așteptările lor «e lunqesc spre o da
tă necunoscută. Și ei urcă... urcă 
pină la etajul 8 sail 10 făcînd an
trenamente alpinistice și inimărînr’ 
treptele.

Copii, tineri și adulti. bolnavi sau 
sănătoși, urcă mereu cu speranța 
secretă că în sfîrșit, conducerea 
LG.L. va lua măsuri pentru ca si as
censorul lor să funcționeze. O clă
dire cu 10 etaje și 66 apartamente 
fără ascensor! Este adevărat că as
censorul este o instalație rare se 
defectează. Dar este toi adevărat că 
el se si repară urqcnt O reparație 
revizie care se întinde timp de săp 
tămîni se înlilnește totuși mai rar 
Cei care locuiesc în bloc așteaptă 
ca tabla aceea infamă să fio luată • 
așteaptă ca silitele loi antrenamen
te să se termine. Iar zilele Irer în 
goană...

msskii
Albu Nicolae, in vîrstă de 28 de 

ani ,de loc din Stubieni — Boto
șani, a venit in Valea Jiului pentru 
a se încadra în muncă. Mergind din 
localitate în localitate, avea obiceiul 
să-și rezolve intr-un mod original 
problema cazării : într-un cămin 
muncitoresc. „Aș.a am eu plăcerea: 
să-mi rezolv mai . tqlîi locul de o- 
dihnă și apoi - locul de muncă" — 
lși spunea Albu.

Pentru ce. oare această „pasăre 
călătoare' cerea cazare la mai toate 
dormitoarele comune? Să fi fost 
chiar așa de obosit de muncă, ori 
„plăcerea" aceasta avea anumite 
scopuri ? Se pare că da, deoarece 
Nicolae era urmărit de miliția Ca
ransebeș pentru furturi din dormi
toare. Credea că în Valea Jiului va 
fi mai greu de descoperit.

Dar, ghinionul său : în seara zi
lei de 30 octombrie 1968. a încercat 
cheia de la căminul „23 August” din

Aninoasa, camera 24. unde a găsit 
din abundentă lucruri, care de care 
mai atrăgătoare și pe care 
lăsat în... stare de repaus, 
făcut repede-repede colet. Pentru a 
le „speria", cum zice ei. Dar tînă- 
rul nostru nu a ajuns departe: au 
fost sesizate organele de miliție ca
re l-au arestat, restituindu-se păgu
bașului Ivanov Leonti lucrurile fu
rate, in valoare de 2 400 lei.

Acum credem’că și-a găsit locul: 
un internat mai sigur ca acesta unde 
se află nu mai găsea el. E și nor
mal : poate să se odihnească în voie, 
nu deranjează și nu este deranjat 
pentru că paza este sigură.

Așa și-a găsit Albu Nicolae, loc 
de odihnă și muncă pentru o peri
oadă apreciabilă, 
pira .contractul", 
mai repeta.

LUNI 25 NOIEMBRIE

Pentru noi femeile. 
Actualitateo industria
la.
Curs de limba france
ză (lecția a 35-a). 
Lyceum - emisiune 
pentru tineret. Școli 
ieșene" (film).

19,30 Telejurnalul de ^earâ.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 T-epte spre viitor.

„Drumul" (film).
20,20 Tele-universitatea. Is

toria civilizațiilor. Civi
lizația arabr-

20.50 Film artistic ,Apă cu
rativă" - o pfoducție 
o studiourilor cinema
tografice din R.P. Un
gară.

22,10 Gnna i Emisiu i--' de 
actualitate teatrală.

22,45 Teleiurnolul de noapte.’ 
23,00 închiderea emisiunii.

19,00

19,30
19,45
19,55

20,20

21,10

Ro- 
(re-

For-

re-

s-a 
la 

răspuns 
pe

..Farul'

VINERI 29 NOIEMBRIE

1. DU RECI
cpL de miliție

MARȚI 26 NOIEMBRIE

Pentru elevi. Consul
tații la matematică 
(clasa a Vlll-a). Tema: 
Probleme de geome
trie.
TV pentru specaliștii 
din industrie. Ciclul 
„Cibernetică".
Curs de limba engle
ză (lecția a 35-a).
Pentru copii. Oameni 
și păpuși.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Comedie cu Mickey 
Rooney.
Bucureștiul în șapte 
zile. Reportaj filmat.
Seară de Teatru : 
„Subprefectul" d» Dui- 
liu Zamfirescu.
Actualitatea plastică; 
Prin expoziții.
Program de romanțe. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

MIERCURI 27 NOIEMBRIE '

10,00 Curs de limba rusă 
(reluarea lecției de joi)

10.30 Curs de limba spanio
lă (lecția a 35-a).

11,00 TV pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină".
Conduita terapeutică 
în hipertensiunea ar
terială (reluare).

11.30 închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 Pentru copii : Taine 
dezlegate. „Cu și fără 
aripi".

18.00 Drumuri și popesuri - 
emisiune turistică.

18.20 Buletinul H—-Hoției ru
tiere.

18.30 Curs de limba spanio
lă (reluarea lecției a 
35-o).

19,00 Să ne cunoaștem pa
tria.
Emisiune pentru tine
ret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20.00 Actualitatea - agri

cultură.
20.20 ..Uniți în cuget și sim

țiri" - emisiune de 
c;ntece și versuri.

20,40 Dialoq despre cultu
ră. Divertismentul ci
nematografic.

21,00 Reflector
21,15 Film artistic : ,.Hocus- 

Pocus". Comedie cu 
Heinz Ruhmann.

22.50 Solit" reportaj fil
mat.

23.00 Teleiurnolul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

ținem un dialog penibil, cu o per
soană cinică și „șireată" — cum ne-a 
fost recomandată. Dar, în loc de ci
nism, de frivolitate am găsit since
ritate și amărăciune care au avut 
darul să răstoarne întreaga noastră 
optică asupra cazului In discuție.

Știți, dacă tatăl meu e în stare 
să umble cu scrisori și reclamații, 
eu pot să mă duc și mai departe. 
Am pătimit prea multe din cauza 
lui' Interlocutoarea, în ochii căreia 
citeam atîla seninătate șl resemnare, 
a izbucnit într-un plins amarnic.

„Mă mărit. N-am fugi! de acasă. 
Am fost alungată. Nu mă lin dc- a- 
venturi ci stau cu omul pe care-1 
iubesc și îmi devine sot. Acasă nu 
mai puteam rămîne. Doar cu o con
diția pe ©MP nu cred că există fi
ință pe lumea aceasta s-o accepte 
de bună voie". Cu fata scăldată de

lacrimi, tinăra ne dezvăluia un lucru 
uluitor: „Omul, pe care cu regret 
trebuie să-1 numesc tată, a fost în 
stare să pretindă să-i devin ibovni
că. Am spălat rufele mele cu ale lui 
și cu asta cică l-am... vrăjit și nu 
mai are liniște — imi spunea mereu. 
Șl pentru că m-a întreținui și m-a

Am dorit să ne edificăm în pri
vința căsniciei in curs de înjghe
bare. Cine e băiatul? De ce a fost 
nevoită fata să se intilnească cu el 
în taină, fără știrea tatălui? „II cu
nosc pe Traian din primăvară șl-1 
cunoaște șl tata, doar a venit la noi 
acasă să mă ceară. Dar, l-a gonit.

Inlr-adevăr, ne-am convins. In per
soana lui Traian am găsit un tînăr 
sincer, cu o judecată matură, care 
vrea să-și întemeieze un cămin pe 
fundamentul dragostei, al cinstei și 
rațiunii, care-și iubește aleasa ini
mii și e la fel de convins ca și ea 
că vor fi fericiți și că n-a greșit a-

dat la liceu or trebui să-l satisfac 
poftele. îmi forța ușa de la cameră 
și mă trezeam cu el in multe nopți 
la patul meu. Cind i-am cerut să-mi 
cumpere o haină, mi-a propus să mă 
dezbrac și să mă duc in camera lui. 
Pot să-l numesc tată pe un asemenea 
om ?"

Nu vroia să stea de vorbă cu el. 
Pe stradă întorcea capul cînd îl sa
luta Traian. In decursul lunilor, cit 
am fost prieteni, m-am convins că-i 
un tînăr de treabă, liornic și că ține 
la mine. Sint convinsă că n-am gre
șit alegindu-1 de sot. Vă pute|i con
vinge și dumneavoastră".

legînd-o de soție. Reporterului i s-a 
arătat certificatul medical pentru o- 
ficierea acțiunii de căsătorie, iar 
cind apar, aceste rindiiri, probabil, 
oficierea a și avut loc.

...O tînără pereche, Nela și Tra
ian, au pornit la drum. Privesc su- 
rîzători, cu încredere, înainte în zări,

La primii lor pași, mai poartă în su
flet umbra meschinăriei unui om la 
care pornirile instinctuale, infame 
au fost mai puternice decîl rațiu
nea, decît sentimentul demnității u- 
mane, decît responsabilitatea părin
tească, un ipocrit Intrigant care nu 
poate stîrni decît oprobriu semeni
lor lui. Dar vremea va trece; 
se vor risipi. Fie ca drumul 
lor să nu mai fie umbrit de 
neomeniei, ca pașii lor 
nali mereu de soarele 
demnității umane.

P. S.
Arn promis celor doi

lo vom da în vileag numele întreg 
și nici alte amănunte privind identi
tatea lor. Ne respectăm promisiunea 
pentru a nu însoți primii pași ai a- 
cestei tinere familii dc repulsia fap
telor unor elemente iresponsabile.

I. D.

10,00 Curs de limba france
ză.

10.30 Curs de limba engle
ză.

11,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul 
„Cibernetica". Dialo-' 
gul om-mașină (relua
re).

11.30 închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 Pentru elevi.
Consultații lo limba 
română (clasa a VIII-o) 

18.00 Telecronico economi
că.

18.30 Curs de limba germa-; 
nă (lecția 32-a).
Club XX - emisiune 
pentru tineret.
Telejurnalul de seară.’ 
Buletinul meteorologic.’ 
Handbal femin in : 
mânia - U.R.S.S. 
priza a ll-a). 
Cîntec si ioc Îsî 
concursul : At 
U.T C . Ansamblul de 
cînter.p si jocuri din 
To. Mureș, orchestra 
de muzică populaiă a

Ro
ii c-

dau 
ombiul

SIMBATA 30 NOIEMBRIE

17.30 Lumea copiilor prezin
tă de data aceasta un 
spectacol de varietăți 
cu... animale I

18,00 Mult e dulce și fru
moasă — emisiune de 
limbă română.

18.30 Pentru tineretul școlar: 
„Prinț și cerșetor" (IV). 
Balet după romanul 
lui Mark Twain.

19,00 Hochei pe gheață : 
România - Polonia. 
Transmisiune de la pa
tinoarul „23 August".

19.30 Telejurnalul de seară. 
19.45 *Continuareo transmi

siunii de hochei. 
Tele-enciclopedia. 
Miniaturi folclorice.' 
Film serial : Răzbună
torii.

22.15 Soec.tacol de varietăți.'
23.15 Telejurnalul de noapte. 
23,30 închiderea emisiunii.

20.15
21.15
21,25
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Noul birou al organizației de partid

Au trecut mai multe săplâmini de 
tind in cadrul organizației de partid 
de pe 'antirml nr 1 construcții din 
Vulcan a avut loc adunarea gene- 
TfllJi pentru dare de ' și alegeri 
După - um era si firesc, adunarea 
de alegeri, după re a dezbătut mul
tiplele probleme privind cauzele rfi- 
minerilor in unnfi île rolectivulul 
șantierului în îndeplinirea sarcinilor 

a stabilit sar- de plan pe acest an, 
cini precise si 
multiple noului or
gan ales, sarcini 
ce converg spre a- 
rcocși tintă ; mobi
lizarea colectivului 
Ta îndeplinirea In
tegrală a obiective
lor cuprinse în pla
nul șantierului pe 
1968 Traduse în cifre, 
tivi

Viata
de partid
aceste . obiec- 

Inseamnă: predarea a încă 90 
de apartamente executarea unui vo
tam de lucrări în valoare de 2 900 000 
Iei la complexul comercial și termi
narea unui nou punct comercial.

Cum a acționat biroul nou ales 
p^ntn» a crea premisele necesare în
făptuirii acestor obiective în spiritul 
planului de măsuri elaborat de adu
narea de alegeri ?

— Ne-am axat îndeosebi pe tactori- 
cheie menit» să asigure la toate o- 
btertivele un ritm de muncă susți
nui — condiție indispensabilă înde
plinirii planului de construcții pc a- 
ccst an, ne-a informat tov. Cozma. 
secretarul organizației de bază. Ime
diat dună adunarea de alegeri, bi- 
touI nou ales, conducerea șantieru
lui și reprezentantul Grupului II con
strucții au luat In discuție măsurile 
cele mai stringente privind asigura
rea condițiilor optime de muncă pen
tru realizarea planului pe acest an. 
In urma măsurilor stabilite, șantierul 
nostru a fost dotat cu utilaje de 
strictă necesitate, i s-a completat e- 
ieclivul cu 130 de oameni; s-au luat 
măsuri eficiente și pentru aprovizio
narea locurilor de muncă. Biroul a 
urmărit, de asemenea. întărirea for
mațiilor de lucru, asigurînd ca la 
fiecare loc de muncă-cheie să lucre
ze cite 1—2 membri de partid cu 
experiență. Comuniștii Ursu Constan
tin, Popescu Nicolae. Orvas Sevas
tian. Covrig Dumitru, Colet Matei, 
Draqu Marin. Vass Iosif au primit 
sarcini concrete privind lucrările cele 
nai urgente cum ar fi punctul ter
mic de la complexul comercial, pune-

Sărbătoarea
majoratului

fUrmare din perj. 1)

ermbrie, în fiecare localitate se vor 
organiza adunări, unde, într-un ca
dru festiv, tinerii vor fi declarați 
cetățeni majori. Din partea organiza
țiilor l’.T.C. li se vor adresa tradi- 
tionalete felicitări. O grijă deosebi
ta trebuie acordată in fiecare orga- 

T.C. asigurării unui conli- 
r ■' corespunzător și adecvat activi
tăților și manifestațiilor ce se vor 
desfășura, astfel incit, deși în prag 
•l‘ iarnă, sărbătoarea majoratului să 
sr noată numi pentru fiecare tînăr 
can- împlinește rei 18 ani o „sărbâ- 
to-ir» a primăverii*.

Am dreptul
sau nu ?

PUBLICATE$1 A CELORpfnd 
unor

Jiu- 
lată 

de 
tov.

Karpinecz Ioan, și șeful servi
ciului muncă și salarii, ing. I. 
Manea.

barajului se ren
uri proiect ori- 
avea o înălțime 
o lățime la bază 

artificial

T.A.P.L. ne Infor- 
,.Observațiile criti- 
juste în sensul că 
agregate frigorifice

Am solicitat conducerii Com
binatului carbonifer Valea 
lui, să cerceteze cazul și 
răspunsul primit, semnat 
directorul administrativ,

Prolog
/jp apa 

Lotrului
milenară si '■or curge 
'ii de beton, i 
ti tec lie : hazinui 

rajului. De aici, inirâlite 
loirw apele vor izbucni prin 
tunelul de aduefiune spre 
> entrata electrică st. prăbușin- 
da re peste paletele turbinelor 
de la o inăltime de 800 m 
<r ca mai mare cascadă natu
rală sau artificială din Jară), 
vor aterqa ne qaJeria de fugă, 
regăsind-lingă MaJaia, vechea 
othie a lotrului. 4 pa din rlu- 
rile aflate In aval de Vidra, 
deci sub ni\ elul lacului de a- 
tumulare, va fi ridicată 
fa 150 m. cu ajutorul 
'tatii de pompare ș/ expedia
tă prin conducte subterane In 
căldarea barajului. Numeroși 
afluenți ai Lotrului și Oltului. 
< or li nevnfff să facă cale în
toarsă spre locul lor de obfr- 
sie tn susul muntelui.

Construcția 
Uzează după 
glnal. El va 
de 122 m șl 
de 43r> m. Muntele 
de la Vidra va II zidit din ma- 
terlalr locale șl va rezista a- 
oelor prin proprio Iul greutate

Prin munca șl priceperea 
for, harnicii constructori al 
hidrocentralei vor face să ră
sară pe harta tării, noi conste
lații de lumină. 

tul comcuial. blocurile G 23 și C 24. 
O ’ cuBitent maiștrii comuniști Flli- 
pes» ii Fr Dobner Mihai, Clobescu 
Dumitru șl alții au primit sarcina 

periodic să poarte discuții cu for
mațiile de lucru asupra stadiului de 
realizare a sarcinilor de plan, res
pectarea graficului de execuție, să 
urmărească folo-irca din plin a lim- 
p ilni de lucru, lichidarea tuturor ac
telor de Indisciplină.

In aceeași mfisu- 
Tă s-a ocupat bi
roul organizaliei 
de bază și de asi
gurarea unui ritm 
de 
$î 
ce 
de 
viitor. Sini atacate 
noi și se lucrează

muncă intens 
la obiectivele 
constituie front 
lucru pe anul

electivului, adu- 
noului birou să înlrc- 
eficienle pentru lărgi- 
organizaliei de bază 
în partid a celor mai

deja trei blocuri 
în ritm susținui la complexul comer
cial.

In planul de măsuri elaborat de a- 
dunarra do alegeri s-au fixat însă sar
cini și de altfi natură pentru biroul 
nou ales. In vederea întăririi mun
cii politice, a Influentei organizaliei 
de partid asupr 
narea a cerut 
prindă măsuri 
rea rindurilor 
prin primirea
vrednici constructori de pe șantier, 
îndeosebi din rîndul muncitorilor in
stalatori — sector in care munca de 
primire in partid a fost neglijată 
pînă in ultimul timp. Cu toate aces
tea. biroul nou ales n-a reușit încă 
să îndeplinească sarcinile stabilite 
din planul de măsuri elaborat de a- 
du narea de alegeri. O altă prevedere 
din același document cere biroului 
Sfi aibă în atenție folosirea mai din 
plin a agitației vizuale în cadrul 
muncii politice de mobilizare a co
lectivului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.- ori nici în acest domeniu 
nu s-au făcut încă progrese.

Sînt așadar, probleme de mare 
însemnătate de rezolvarea cărora — 
în lumina hotărîrii adunării generale 
de alegeri — vor depinde intr-o ma
re măsură rezultatele de viitor ale 
colectivului șantierului, eficienta în
tregii munci de partid. Biroul orga
nizației de bază are datoria să mun
cească cu perseverență pentru re
zolvarea lor 1

I. D.

Magazin forestier
bine aprovizionat
Muncitorii care lucrează la 

exploatarea forestieră de pe 
Valea Polaliștei sînt aprovizio
nați cu alimente ptintr-un ma
gazin aflat în apropierea par
chetelor. Aprovizionarea de 
iarnă a unității a fost termi
nată din timp. La dispoziția 
muncitorilor forestieri stau 
3 400 kg. cartofi. 600 kg. cea
pă. 400 kg. fasole uscată, 
brinză, slănină, conserve de 
carne, pește, legume, diferite 
dulciuri si alte produse în 
cantităli mai mult decît sufi
ciente.

După ce am lucrat mai multi 
ani la Exploatarea minieră Pe
trila, în luna seplembrip m-ain 
prezentat la examenul de ad
mitere la Școala tehnică de 
maiștri din Petroșani. Exame
nul a durat 5 zile. Initial, Ja 
mină mi s-au acordat zile de 
învoire pe timpul examenului. 
Aflînd că la alte exploatări 
candidafilor li s-au plătit zi
lele în care s-au prezentat la 
examen, m-am adresat servi
ciului muncă si salarii al mi
nei Petrila pentru a cere lă
muriri. Mi s-a spus că nu se 
plătește nimic. Am cerut re
lații și la contabilitate. Din 
n/'" am fost îndrumat In ser
viciul muncă și salarii unde 
mi s-a spus să aduc o ade
verință de la școală. Cînd 
m-am prezentat cu adeverința, 
răspunsul a fost cel dinainte i- 
nu se plătește nimic 1 Mă a- 
dresez ziarului cu rugămintea 
de a elucida acest caz.

Alexandru FLOREA 
Petrila

Din țările socialiste
Combina
hidraulică

Noi zăcăminte
„KWH-1"

tineret, 
cosmosului", 
de seară, 
meteorologic.

VINERI 22 NOIEMBRIE 
Curs de limba rusă (re
luarea lecției de joi). 
Curs de limba spaniolă. 
Tv. pentru specialiști. Ci
clul ..Medicină", 
închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru copil ; Micii meș
teri mari.

10.00 Curs de limba spaniolă.
18.30 Scrimă : Campionatul Bal

canic.
10.00 La porțile cunoașterii — 

emisiune pentru 
„Fascinația

19.30 Telejurnalul 
19.50 Buletinul

Publicitate.
20.00 Actualitatea 

tură.
20.15 File de 

la Alba
20.30 Studioul

Frank și școala sa.
21,00 Rellector.
21.15 Cărți și autori.
21.30 Film artistic: „33".
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

in aqricul-

Istorie. „Ecouri 
Vuita**.
muzical. Cezar

Intr-una din zilele acestei toam
ne am fost eroul unei întimplări 
ciudate peste măsuță. Trecind prin 
fata unei clădiri am auzit tînguieli 
jalnice și strigăte înfundate de dis
perare. M-am oprit, am privit clădi
rea cu atenție și nedumerire: ea 
era victima I Fără să-mi dau seama 
că mă adresez unei case, unui pro
dus al muncii umane, care nu poa
te grăi, am rostit cîteva întrebări 
după care am tăcut, uluit de cele 
auzite și

— Ce 
pra ta ? 
patetic ? 
ești ?

— Privește-mă și compătimește- 
mă, tu, trecălorule! Dă-mi un ocol, 
dacă vrei, mai multe.- pătrunde în 
măruntaiele mele și apoi, cu 
pe inimă, recunoaște că sînt o 
vă. Ferestrele, acești ochi cu 
priveam altădată cum înroșea 
rele vîrfurile munților, mi-au

stupefiat de ce vedeam, 
nenorocire s-a abătut asu-
De ce te vaieți atit de 
Și la urma urmei, cine

mina 
epa- 
care 
soa- 
fost 

sparte una după alta. Ușile mi-au 
fost ferecate cu lacăte și sîrmă; 
prin ele mai pot pătrunde numai 
cîliva privilegiati... veniți să mă 
consulte. în jurul meu este mai
dan, paragină .- unde este respectul 
pe care mi-l dovedeau oamenii în 
anii treculi ? S-a dus, totul curge, 
totul se mișcă.... chiar și recunoș
tința. Privește-mă și în interior! Te 
vei înfiora, tu. trecălorule! Sobe
le acestea de teracotă, acum dărî- 
mate, dădeau căldură... Atenției 
Fi mai grijuliu, iti vei rupe un 
picior dacă nu te uiți unde calci. 
Da, da. a fost parchet pe jos, acum 
e stricat; era și el curat șl 
treg, în timpuri mai fericite, 
dădeau spectacole aici,- mă 
distrez uneori, cînd uit cine am 
«i r« am aiuns. aolaudînd cu tristele 
jocurile neamului șoricesc. Dacă au 
loc ? Desigur, nu bagi de seamă că 
le-a făcut teren dind scaunele la o 
parte? Pentru ei sînt o gazdă primi
toare, răbdătoare, iar ei se simt 
neslingheriU- Cînd se înJierbîntă șl 
vor să bea apă — pentru că ei nu 
sînt pinditi de dubla-pneumonie I 
— se servesc din această baltă. Pri-

în- 
Se 

mal 
fost

Sesizarea 
este întemeiată

Sesizarea Iov. Florea Ale
xandru, salariat al E.M. Pe
trila, actualmente elev la Scoa
lă tehnică de maiștri din Pe
troșani, este justă. Drepturile 
cuvenite muncitorilor si maiș
trilor în perioada examenului 
de admitere la școala de maiș
tri sînt reglementate în mod 
unitar la toate unitățile 
subordinea combinatului.

Vor fi oare 
înlăturate 

deficientele ?
Răspunzînd la articolul „Este 

în pas cu cerințele Igiena in 
unitățile T.A.P.L. din Petro
șani ?" apărut in ziarul nr. 5 832 
conducerea 
meazâ că: 
ce au fost 
mai multe 
nu funcționează, însă, vă in
formăm că pentru repararea a-

încărcarea cărbunelui

de 
acționare hidraulică.

în R.P. Polona a los! construit 
prototipul unei combine hidraulice 
„KWH-1* folosită In special pentru 
detașarea $1 
în abatajele cu înălțime de 1.6—3,2 
ro. Datorita existentei capului 
înaintare cu 
viteza de înaintare șl poziția orga
nelor de lucru ale mașinii pot fi 
reglate. Schimbarea vitezelor de 
înaintare se face fără trepte, ceea 
ce mărește considerabil economiile 
realizate la consumul do energie de 
propulsare și înlesnește obținerea 
sortimentului de cărbune mai gro
sier.

O aparatură electronică specială 
permite conducerea de lo distantă 
a combinei „KWH-1* și reglarea au
tomată o procesului de extracție, cit 
și schimbarea poziției organelor de 
lucru.

Caracteristicile tehnice: înălțimea 
abatajului de înaintare 1.6,—3,2 mi 
puterea motorului electric — 255
kW, 1 000 V; cuplul motorului hi- 

vești nedumerit cum o împrospă
tează un pirîiaș — cascadă și mă- 
ntrebi pc mine de ce curge din pe
rete ?! N-ai văzut prin sălile de 
cinema niște pătrate vopsite în roșu 
pe caro scrie : In caz. de incendiu, 
spargeti geamul’ ?. Așa a fost și 
aici. Acum este paragină în exte
rior, dezastru în interior. Asta e. 
Mie îmi este indiferent, am devenit 
o ferventă adeptă a stoicilor. Mai 
am, uitasem, niște prieteni: păian
jenii. Prin colturi sînt mai multe 
colonii. îmi pare rău de ei, săracii: 
le o cam frig. S-au împărțit în două 
tabere și discută cu aprindere ace
eași chestiune: igrasie să fie prin 
colțuri și pe plafon, sau altceva ? 
Eu înclin să credj că e altceva... 
Dealtfel, pălăria mt-e spartă — cit 
timp să fie de atunci ? — și plouă 
prin ea... Dar de ce își spun aceste 
lucruri ? Au mai venit și alții ; in 
fata lor mi-am susținut punctul de 
vedere cu tărie. Au venit, au văzut, 
au plecat... Nu, nu mă întreba ni
mic. Pentru că am început confesiu
nile, să le duc cît voi mai putea. 
Tli spuneam că au mai venit și alții. 
Aveau serviete dbldrtYa de hîrtii. La 
mine nu se uitau. Erau prea antre
nați in dispute... îi auzeam vorbind 
de un fond de 300 000 lei (ce s-o fi 
făcut cu elî?) destinat însănătoșirii 
mele. Nu se înțelegeau — cine să 
execute operațiile. Dar e mult timp 
de atunci; memoria mea se înce
țoșează : să fie nouă luni sau zece ? 
Mi-e dor de oameni, de oameni ade- 
vărați. îi găzduiam si mă simțeam 
fericită: eram un club căutat, cu 
cinematograf frecventat de genera
ții diferite. Nu mai aud întrebări de 
acest fel: „Ce film este la cinema 
,6 •'•inust?" din Bărbătcni sau 
..Hai să facem o partidă 
de sah la club!". Supravie
țuiesc pentru că am o voință colo
sală : vreau să știu,,.este ultima do
rința, cui aparțin, cine trebuie să 
mă îngrijească. Nepăsarea celor care 
mă patronează în prezent îmi dă 
dureri insuportabile...*.

T. SPATARU

fantezie,- 
ușoară;

Pc această perioadă acești 
salariati beneficiază de drep
turile cuvenite salariatilor o- 
flali în deplasare, adiță de sa
lariul mediu pe ultimele trei 
luni. în razul cînd sînt mun
citori, și de salariul tarifar de 
încadrare, în cazul că»fac par
te din personalul tehnic admi
nistrativ.

S-a dat dispoziție serviciu
lui organizarea muncii de 16 
E.M. Petrila să plătefjscă tov. 
Florea Alexandru drepturile 
cuvenite. De asemenea, s-a a- 
tras alenlia aceluiași serviciu 
ca să respecte prevederile Ie

cestora noi avem convenție cu 
A.R.U.C.-U1 Petroșani, care, nu 
întotdeauna ne face reparațiile, 
fapt care ne creează greutăți 
în aprovizionarea cu preparate 
a unităților.

Celelalte aspecte (raiale în 
articol privind curățenia în u-, 
nităfi, deservirea consumatori
lor. oferirea produselor etc., 
au făcui obiectul unei'discu
ții ample in ședința din luna 
septembrie a. c. unde șefilor 
de unități li s-a atras aten|ia 
sa înlăture urgent deficientele 
sesizate cunoscînd că e vorba 
de lipsuri care ne aparțin". 

draullc —- 2 500 kgf i debilul pompei 
principale — 850 l/mln; adine Imra 
de lucru — 0,6 in ; viteza de avan
sare 0—0,6 m/min; viteza de tăiere 
O—10 m/sec; forța de tracțiune 
maximă — 16 t.

de minereu
de fier

Geologii ucrainienl au descoperit 
noi zăcăminte de minereu de fier. 
Potrivit calculelor preliminare, noi
le zăcăminte descoperite în bazi
nul Donetului conțin peste 400 mi
lioane tone de minereu de fier. 
Prin aceasta s-a lărgit baza princi
pală de materii prime a siderurgici 
sovietice, căci în Ucraina se extra
ge peste 50 la sută din întreaga 
cantitate de minereu de fier obținut 
in Uniunea Sovietică. Minereul de 
fior din Ucraina se găsește în apro
pierea zăcămintelor de cărbune do 
calitate superioară și a altor materii 
prime necesare pentru fabricarea o- 
lelului.

Paralel cu aceasta, în Ucraina se 
construiesc și se reconstru
iesc o serie de întreprinderi 
miniere. In curind va intra în func
țiune combinatul minier de la 7.apo- 
rojie, regiune unde se extrage mi
nereu care coniine 65 la sulă fier. 
Datorită prezentei unui important 
zăcămint de minereu de fier la 
Kremenciug, in anul 1969 va intra în 
funcțiune un combinat de înnobilare 
a minereului cu capacitatea de 15 
milioane tone de minereu pe an.

pe ierna semi
centenarului Unirii

în cadrul manifestațiilor închinate 
sărbătoririi Unirii Transilvaniei cu 
România, miercuri după amiază a 
avut loc Tin concurs „Cine știe ciș- 
tigă", cu tema -. „Alba lulia — lea
găn al poporului român’.

Concursul s-a desfășurat in loca
litățile Lupeni, Vulcan, Petroșani și 
Petrila in fata unui numeros public 
format din elevii școlilor generale 
și părinți.

Juriile formate din profesori 
Istorie au urmării cu plăcere 1 
punsurile dale de către elevi.

Ciștigători au fost declarați -.

de 
răs-

la
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PROGRAMUL I :

Emi- 
11.00 
măr- 
11.35

6.05—8,00 Muzică și actualități;
6.30 Buletin de știri; 7,00 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 8.08 Jocuri 
populare,- 8,30 Moment poetic,- 8,35 
La microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9.30 Unda veselă; 
10,00 Program de cîntece și versuri;
10.20 Piese instrumentale; 10,30 
siune muzicală de la Moscova,- 
Buletin de știri,- 11,05 Inșir-te 
garite. Emisiune pentru copii;
Muzică; 12.00 Duete și triouri de mu
zică ușoară,- 12,30 Inlilnire cu melo
dia populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Avanpremie
ra cotidiană; 13,30 Soliști și .orches
tre de muzică ușoară; 14.15 Călătorie 
in istoria civilizației; 14,40 Cîntece și 
jocuri populare,- 15,00 Buletin de știri;
15.30 Automobil club; 15,50 Orches
tra de muzică populară a cooperati
vei agricole de producție din Firi- 
teaz, județul Arad; 16,00 Radiojurnal. 
Sport,- 16,15 Soliștii iși prezintă rolul 
preferat Nicolae Florei; 16 30 Opinii, 
dezbateri; 16,45 Muzică de dans,- 17.15 
Memoria pămîntului românesc,- 17,35 
Muzică de estradă; 18.00 Buletin de 
știri; 18,02 Știință, tehnicâ.
18.20 Muzică populară și

PELICULA NEGATIVA
Bușteni

predestinați
putrezirii

doi 
din

Pîna mai acum 
ani, pe dealurile 
partea stingă a liniei 
ferate ce duce spre Boli 
exista o frumoasă pă
dure de fag. Copacilor 
le-au trebuit multe de
cenii să se vadă mari. 
O dată tăiați, urmau să 
se tronsforme in celulo
ză, bușteni de derulaj și 

Aceștia

Furnal gigantic
La uzina constructoare de ma

șini și utilaje grele „Uralmaș* din 
Uniunea Sovietică se construiesc e- 
Icmenlele metalice pentru un nou 
furnal cnr« va produce anual 2 mi
lioane tone de fontă. Acest furnal, 
cu capacitatea de 3 000 m3, va fi, 
după părerea specialiștilor sovietici 
cel mal mare din lume.

în Uniunea SOvht'.că funcționează 
în prezent cîteva furnale cu capa< i- 
tatea de 2 000 m3 șl unul cu capaci
tatea de 2 700 ni3. Ele produc metal 
la un preț cu mult mai scăzut decit 
furnalele mai mici. Anul trecut, la 
unul din furnalele mari s-a obținui 
o producție record: 1600 000 tone 
de fontă.

Specialiștii sovietici consideră că 
una din principalele căi de mărire 
a eficientei producției siderurgice și 
de reducere a investițiilor este 
construcția de agregate din ce în ce 
mai puternice. Printre altele, se pro
iectează furnale cu capacitatea de 
3 200 m3.

Dezvoltarea 
științei mongole

S-au împlinit 47 de ani de la în
ființarea primei instituții mongole 
pentru coordonarea activității știin
țifice. c are pe atunci se numea „Co
mitet științific* și avea zece colabo
ratori. în anul 1061, a fost creată 
Academia de Științe a Republicii 
Populare Mongole. In șapte ani, 
care au trecut de la înființarea a- 
ceslei academii, ea a elaborat 300 de 
lucrări științifice cu largă aplicare 
în producție.

Bălan 
nr. 1 
gene- 
Elena 
gene-

Lupcni — Sabel Sergiu — Școala 
generală nr. 5 și Popa Gheorghe — 
Școala generală nr. 4 ; la Vulcan — 
Pirvu Mihai - Școala generală nr. 
4 și Martina Gabriela — Școala ge
nerală nr. 3; la Petroșani — 
Gheorghe — Școala generală 
și Șereanu Florin — Școala 
rală nr. 4 ; la Petrila — Raica 
și Bota Mariana de la Școala 
rală nr. 1.

Cîsticălorii participă, azi la orele 
18, la faza pe municipiu a concursu
lui, care va avea loc la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani.

19,00 Radiogazeta de scară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20.00 Buletin de știri; 20,02 Cronica 
literară; 20,12 Muzică ușoaFă; 20.55 
Noapte bună, copii; 21.00 Album de 
romanțe; 21.25 Muzică ușoară; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22.20 Muzică de dans; 22.40 
Moment poetic,- 22.45 Muzică ușoară; 
23,00 In ritm de dans.- 24,00 Buletin 
de știri; 0.05—6.90 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Muzică populară; 7,10 Tot îna
inte (Emisiune pentru pionieri); 7.30 
Buletin de știri; 7,37 Cintă fanfara,- 
8,10 Muzică ușoară; 8,30 Buletin de 
știri; 8.35 Din tezaurul folclorului 
nostru muzical; 9.10 Muzică de pro
menadă,- 9,30 Muzică ușoară; 9.45 
Jocuri populare,- 10.00 Buletin de 
știri; 10.05 Recital de violoncel, 
Pierre Fournier,- 10,30 Emisiune muzi
cală pentru școlari; 10.55 Concert 
simfonic popular; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Avanpremieră cotidiană;
12,15 Viata de concert a orașului 
Galați; 12.45 Album de madrigale; 
1.3,00 Emisiune de divertisment mu
zical; 14,00 Radiojurnal; 17.00 Ra
diojurnal. Sport; 17.15 Muzică Instru
mentală; 17 35 Din pilnia gramofo
nului; 1800 Muzică instrumentală;
18.30 Itinerar turistic românesc; 18,50 
Muzică; 18.55 Buletin de știri; 19.00 
Cîntece de nuută și jocuri populare,-
19.30 Odă limbii române,- 20,00 Con
certul orchestrei simfonice a Filar
monicii ..George Enescu"; 22.30 Jazz; 

23,00 Radiojurnal; 2.3,07 Meridiane me
lodii,- 0,07 Carnavalul ritmurilor; 
0,55—1,00 Buletin de știri.

din clișeu și multi alti 
confrați de-ai lor, circa 
1000 mc. riscă să se 
transforme în putregai. 
Aceasta din cauza ..preo
cupării" sectorului fores
tier Roșia din cadrul 
I. F. Petroșani pentru va
lorificarea deplină i ma
sei lemnoase.

Scurt
metraje

i
dc pc lu$â
Bine, nea Titas!

Ozon (i In 
viu pc cmi

Clnd antrenorul 
cui prin culoarul 
jtuliștll .se tndreplau spre ou- 
tobuzul care avea sd-l aducă 
acasă de la Ciul, zeci de qla 
suri, revărsate din piepturi de 
copil sau de maluri, rosteau 
la unison: .Bine, nea Tllus ‘ 
Bine Ozon /'. Era o apreciere 
obiectivă la adresa comportă 
rll echipei Jiu! fn meciul său 
din acea zl cu .U" Ciul

Am subliniat cu plăcere o 
blecltvllatea acestor ---peclalc,rl 
clujeni, slmpallo lor pentru c 
chipa maestrului Ozon

Mini-galeria 
clujeană

La meciul ,U“ Cluj—Jiul,
un singur sector de la Iribu 
na a ll-a a fost plin : acela re 
zerval copiilor. Acțiune tău 
dabilă a C.J.E.F.S. Cluj de < 
repartiza un sector tnlreq qra 
luit celor mal mici iubitori al 
fotbalului — copiii. Si cred că 
milljl dintre ei au mers răgu
șiți luni la scoală de 
.Halde .UT.

Bine ar II ca si copiii 
Petroșani să aibă partea
de tribună rezervată gratuit la 
stadionul Jiul. Ar avea astfel 
Si echipa noastră... aaterle.

alita

din 
lor

Contrariatul
Teaseă

Constantin (Titi) Teașcă, re
cunoscut pentru calitățile sale 
de antrenor, ca și pen'ru de 
feclele sale (tot de antrenor], 
a trecut in timpul meciului 
echinel sale cu Jiul prin mani
festări dintre cele mai con
trariate. Cînd Mustetea a .daf 
autogol, antrenorul clujean a 
devenii pămlntiu; după ce 
Onrea a ratai un penalii, nea 
Titi i-a tăcut cadou altei•• 
cuvinte de loc amabile, căi 
cindu-și fn picioare căciulită 
de schi; aceeași căciulită care 
duoâ inimosul qol al lui Co- 
drea. mea să devină minctr 
de (ol bal.

Dar nea Titi a fost calm si., 
amabil cu ziariștii.

G. DINU

A

Inscripții 
la o expoziție
documentară

(Uimate din pag >)

nului 1918 petrecute în comitat; înfi
ințarea comisiilor naționale locale...

Mărturiile sint emoționante. E poa
te suficient să cităm o singură ho- 
tărire din credintionalele cu care i u- 
nedorenii și-au trimis delegații la A- 
dunarea de la Alba Iulie la 1 de
cembrie 1918: „Obștea poporului ro
mân din comuna Bintint din îndemn 
propriu și fără silă din vreo parte dă 
la iveală dorința fierbinte ce însu
flețește inima fiecărui român și de
clară, că voința sa nestrămutată 
este: „voim să fim alăturați impre- 
nnă cu teritoriile românești din Ar
deal, Banat, Ungaria și Maramureș 
la regatul României..., in această ho- 
tărîre a noastră așternem lot ce au 
dorit strămoșii noștri, tot ce ne în
călzește pe noi cei de față șl tot 
ce va înălța pururea pe fiii si nepoții 
noștri". Semnează președintele Ion 
Vlaicu fratele lui Aurel Vlaicu.

Inscripțiile acestea (fictile pe mar
ginea expoziției documentare de la 
Deva se vor a fi o modestă invita
ție adresată publicului hunedorean 
de a se apleca cu emoție asupra 
unor documente valoroase în care 
aspirația do veacuri â poporului ro
mân pentru unitate națională răzbate 
cu toată puterea.
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Apelul Comitetului Adunării Generale 
a 0. N. U. pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome

" NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres. Nicolae lonescu, transmi
te : Comitetul pentru teritoriile sub 
tutelfi si neautonome al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a cerut tuturor ‘■la
telor, $i în special membrilor pariu
lui N.A.T.O., să înceteze orice sprijin 
acordat Portugaliei $i să ia măsuri 
pentru a preveni recrutarea si an- 
trr- ■" 5 pe teritoriile lor a mercena- 
riloi pentru războiul colonial dus 
de Portugalia.

Acest apel este rupi in- in proiec
tul de rezoluție prezentat de aproape 
50 de state afro-asiatice și adoptat 
de participant!! la lucrările Comite
tului cu 06 de voturi pentru (printre 
care și România), 3 împotrivă (Por
tugalia. Africa de Sud. Brazilia) si 
13 abțineri (Australia. Noua Zeelan- 
dă Yemenul de sud Marea Britanic 
SALA. etc.).

Documentul reafirmă dreptul ina 
lienabil al popoarelor din teritoriile 
aliate sub dominația portugheză la 
autodeterminare, libertate și indepen
dentă precum și caracterul legitim 
al luptei lor pentru cucerirea aces
tui drepL De asemenea, este condam
nai guvernul portughez pentru refu
zul de a îndeplini rezoluțiile Adu-

£3f9f9E9E9f9(93E9E9E9c9E9C9E9C9C99E9i9i9c9t9E9C9(9E9f9(99(9t9(9£3£3C9Sf9f9iS

Universitatea din Rabat 
ocupată de politie

RABAT. — Studenții marocani de 
la o serie de instituții de invătă- 
mînl superioi se află din nou în 
grevă, ca urmare a eșuării dialogu
lui dintre reprezentanții lor și ai 
Ministerului Educației Naționale. In 
urma reluării acestei acțiuni de pro
test importante forțe de poliție au 
ocupat Universitatea din Rabat, au
toritățile avertizind studenții că vor 
adopta împotriva lor sancțiuni severe.

• CASABLANCA. - Pilo
tul arr-iican Max Conrad, 
supranumit .bunicul zburător", 
a sosit miercuri 'tara la Ca- 
sablanca, \ enind de la Paris, 
la bordul unui avion bimotor. 
începi nd de la 1 martie, 
Max Conrad efectuează un 
.' r •iolitai in jurul lumii, 
treci nd prin cei doi poli ai 
globului. Pină in prezent el 
o străbătui o distantă de 
J2OO0 rie mile. După a scurtă 
escală la Casablanca, .bunicul 
zburător" iși va continua dru
mul spre Dakar.

@ SALISBURY. — In orașul rho- 
desian Bulawayo continuă procesul 
unui grup de opt patrioti africani, 
arestați in luna iulie 1968 în virtu
tea legislației excepționale. După 
cum transmite agenția Associated 
Pro- . cei opt africani au refuzat in 
cursul ședinței de miercuri să-și re
cunoască acuzațiile aduse de autori
tăți

® MOSCOVA. — In Uniunea So
vietică a fost lansat joi satelitul ar
tificial al Pămînlului ..Cosmos-254", 
destinat continuării cercetării spațiu
lui cosmic, in conformitate cu pro
gramul anunțat anterior. Noul satelit 
are apogeul la 350 km și perigeul la 
203 km de suprafața Pămintului.

Aparalajul de bord funclionea: 
normal.

& BEIRUT. - Starea de asediu, 
declarată in orașul libanez Tripoli la 
14 noiembrie, în urma tulburărilor 
studențești a fost ridicată joi dimi
neața, transmite de la Beirut cores
pondentul agenției France Presse. De 
asemenea școlile au fost autorizate 
să reînceapă cursurile.

..Farfurii zburătoare" deasupra Angliei
LONDRA — Mai multe zeci de 

obiecte zburătoare luminoase au 
fost semnalate miercuri seara dea
supra Londrei și altor localităfi din 
Marea Britanle. Obiectele neidenti- 
iicale au putut fi urmărite cu o- 
chiul liber de cîteva mii de persoa
ne. Părerile experjilor in legătură 

® GENEVA. — Intr-un buletin recent al Organizației 
Mondiale a Sănătății se arată că sinuciderile reprezintă as
tăzi „o problemă importantă în domeniul sănătății publice". 
Printre principalele cauze ale mortalității, sinuciderile ocupă 
locul al treilea — după bolile cardiace și cancer — în Aus
tria, Canada, Danemarca, Elveția, Finlanda, GermaDla occi
dentală, Suedia și pe locul al patrulea in Anglia, Australia. 
Belgia, Franța, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda. In unele 
țări, se arată în buletin, moartea prin sinucideri a fost înregis
trată și in rindul copiilor sub 15 ani.

nării Generale șl Consiliului do Secu
ritate și pentru colaborarea acestuia 
cu regimurile minoritare rasiste din 
Africa do Sud șl Rhodesia

Proiectul de rezoluție atrage aten
ția Consiliului de Securitate asupra 
situației grave din teritoriile aflate 
sub dominația portugheză șl adre
sează tuturor statelor apelul do a 
acorda sprijin material și moral 
luptei acestor popoare.

Se recomandă, totodată, extinde
rea programelor O.N.U. vizind pre
gătirea de cadre calificate din rin- 
dul locuitorilor teritoriilor respecti
ve, care să poată să-și asume res
ponsabilitățile administrației publice 
și dezvoltării economice și sociale a 
țărilor lor.

In Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare au începui 
dezbaterile in legătură cu stadiul pu
nerii in aplicare a recomandărilor 
formulate in 1966 de călre Comisia 
ad-hoc do experți. însărcinată cu e- 
xaminarea finanțelor O.N.U. și insti
tuțiilor specializate, recomandări care 
privesc o gamă largă de măsuri și 
acțiuni menite să îmbunătățească pro
cesul de coordonare a acțiunilor fi
nanciare.

• VARȘOVIA. — In cea de-a doua zi a turneului pe care 
îl întreprinde în Polonia, Teatrul de Comedie din București 
a prezentat pe scena Teatrului Dramatic din Varșovia piesa 
lui E, lonescu .Ucigaș fără simbrie", în regia lui Lucian 
Giurchescu. Așteptat cu interes de iubitorii de teatru din 
capitala Poloniei, spectacolul a fosl primii cu căldură și răs
plătit cu vii aplauze.

In said au fost prezenti Stanislaw Witold Balicki, director 
general în Ministerul Cultuiii și Altei, ambasadorul României 
la Varșovia, T. Petrescu, un numeros public, adori, regizori, 
scenograii.

Restabilirea garanțiilor
LIMA. — Noul guvern peruviai, 

a hotărit restabilirea garanțiilor 
constituționale, suspendate la 25 au-

MOSCOVA. — Intre portul sovie
tic Nahodka și insula japoneză Hon- 
siu au început lucrările de instalare 
pe fundul mării a unui tronson de 
800 km din cablul telefonic Europa- 
Asia. întregul cablu va avea lungi
mea de 13 000 km și va lega orașele 
Copenhaga și Tokio, via Moscova. 
Cablul se construiește potrivit unui 
acord între Ministerul Telecomunica
țiilor al U.R.S.S. și Societatea de te
lecomunicații din Danemarca.

• WASHINGTON. — Comisia 
pentru Enprgia Atomică a S.U.A. a 
anunțat că la poligonul din Nevada 
a fost efectuată o explozie nuclea
ră subterană. Aceasta este a 29-a ex
plozie nucleară americană efectuată 
de la începutul anului.

© CAIRO. — După cum anunță a- 
genția M.E.N., Banca Centrală a 
R.A.U. a primit recent din partea 
Kuweitului suma de 3 225 000 lire 
sterline reprezenlind cea de-a doua 
rată din acest an a ajutorului pe 
care guvernul kuweilian a consimțit 
să-l ofere Egiptului.
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a NEW YORK. — 21 de 
mineri au putut fi scoși la su
prafață din galeriile prăbușite 
in urma unor explozii la o 
mină de cărbuni din Manning
ton (Virginia occidentală). Alți 
78 de mineri continuă să se 
afle insă în galeriile surpate. 
Nu s-a putut încă stabili nici 
un fel de legătura cu ei. Ope
rațiunile de salvare sint îngreu
nate de ger și de ninsoarea 
abundentă.

cu acest fenomen sînt divizate, a- 
pieciindu-se fie că este vorba de Lin 
fenomen natural, probabil un me
teorit, care s-a slărima! păliun 
zind în atmosfera terestră, fit d( ur. 
satelit artificial al Pămînlului, care 
s-ar fi reîntors în atmosferă.

DUPĂ INCIDENTELE DIN SIERRA LEONE
d Armata și polifia desfășoară operațiuni pentru 

restabilirea ordinii
FREETOWN 21 (Agerpres). — Du

pă cum relatează agențiile de presă, 
la Freetown s-a anunțat că Parlamen
tul statului Sierra Leone se va reuni 
vineri in sesiune extraordinară pen-

constituționale în Peru
gust. Știrea a fost anunțată de pri
mul ministru, generalul Ernesto 
Montagne, după o ședință a cabinetu
lui desfășurată sub conducerea ge
neralului Juan Velasco Alvarado, 
președintele țării. Montagne a anun
țai, de asemenea, că se proiectează 
in. udorea unor personalități civi
le în guvernul format după înlătu
rarea dc- la putere a președintelui 
Fernando Belaunde Terry.

Forțele biafreze 
continuă 

să avanseze
UMUAHIA 21 (Agerpres). — Un 

comunicat difuzat miercuri la Umua- 
hia anunță că forțele biafreze con
tinuă să avanseze în sectoarele su
dice de luptă. în același timp, co
municatul relevă că trupele federale 
și-au sporit presiunea în zonele de 
luptă din nord.

Forțele federale din sectoarele 
sudice sînt conduse de colonelul 
Adekunle, supranumit „scorpionul 
negru". Potrivit agenției United 
Press International, insuccesele fe
derale în această zonă se datorează 
în parte și unor divergențe care ar 
fi apărut recent intre colonelul Ade- 
kunie și unii dintre ofițerii săi.

Sistemul monetar international 
din nou sub spectrul crizei

La sediul Ministerului Economiei 
al R. F. a Germaniei a început mier
curi după-amiază reuniunea ..Clubu
lui celor zece", care grupează prin
cipalele puteri financiare ale lumii 
capitaliste: S.U.A., R. F. a Germa
niei, Anglia, Franța, Italia, Japonia, 
Canada, Belgia, Olanda, Suedia și El
veția în calitate de observator. Cele 
zece țări sînt reprezentate de miniș
trii de finanțe și ai economiei, de 
guvernatorii băncilor, precum și de 
reprezentanți ai Fondului Monetar 
Internațional, ai O.E.C.D. și ai Băn
cii de reglementări internaționale. 
Ce se afla oare la baza întrunirii 
„precipitate" — așa cum o caracteri
zează observatorii politici — a ..Clu
bului celor zece"?

In primul rînd speculațiile inter
naționale recente asupra mărcii vest- 
germane, care au compromis francul, 
obligînd astfel guvernul francez să 

tru a examina situația creată in țară 
în urma incidentelor violente care 
s-au soldat cu numeroase victime. A- 
ceeași problemă' se va afla pe ordi
nea de ’zi a ședinței, Consiliului do 
Miniștri, care va avea loc lot vineri.

După 'cum s-a mai anunțat, inci
dentele din Sierra Leone au fost de
clanșate în ajunul alegerilor parla
mentare parțiale, programate inițial 
pentru dala .de $26 noiembrie. Intr-o 
declarație, primul ministru Siaka 
Stevens a acuzat forțele de opoziție 
de organizarea acestor tulburări in 
scopuri electorale și a hotărit amî- 
narea alegerilor.

Starea de urgență declanșată mier
curi continuă să rămînă în vigoare, 
iar armata și poliția desfășoară ope
rațiuni de amploare pentru restabi
lirea ordinii.

— ® —

Consultări 
pentru formarea 

unui guvern 
provizoriu în Mali
BAMAKO .21 f(Agerpres). — La trei 

zile după .lovn&ra de stat din Mali, 
în urma căreia regimul președintelui 
Modibo Keita a fost răsturnat, pe 
întreg teritoriul țării domnește cal
mul. Cu toate acestea, un comunicat 
difuzat de postul de radio Bamako a 
anunțat că restricțiile de circulație 
continuă să rămînă în vigoare.

Același post de radio a comunicat 
că, in urma ședinței de joi a „Co
mitetului militar al eliberării națio
nale", vicepreședintele acestui orga
nism, căpitanul. loro Diakite, a fost 
însărcinat să inițieze consultări în 
vederea formării unui guvern pro
vizoriu al țârii..

AcfSuni armate în Angola
BRAZZAVILLE 21 (Agerpres). — 

Președintele' Partidului Mișcarea 
populară pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) Agostino Netto, a făcut o 
declarație la Brazzaville in care s-a 
referit la luptă poporului angolez 
împotrivă colonialiștilor portughezi.

După cum a arătat el, in prezent 
în Angola se desfășoară acțiuni ar
mate in 9 din cele 15 provincii. Un 
rol deosebit in coordonarea mișcării 
de eliberare l-a avut transferarea 
cartierului general al M.P.L.A. de la 
Brazzaville intr-o regiune eliberată. 
Aceasta a perfnis consolidarea con
tactelor intre cadrele de conducere 
și popor, aplicarea mai eficientă a 
politicii partidului.

sporească bugetul național pe anul 
în curs, Intr-adevăr, adunarea națio
nală franceză a adoptat, mai devre
me decit era prevăzut, bugetul na
tional pe anul 1969 în care se pre
vede la capitolul cheltuieli suma de 
153 miliarde franci, cu o creștere de 
18,3 la sută fată de anul 1968, De 
asemenea,'cu scopul dc a reduce la 
maximum sarcinile pe care le supor
tă bugetul Franței pentru acoperirea 
deficitelor mai multor întreprinderi 
naționalizate — Societatea Națională 
a Căilor Ferate, regia Autonomă a 
Transporturilor pariziene etc. — de
putății au acceptat in Adunarea Na
țională propunerea primului ministru 
Maurice Couve de Murville privind 
realizarea înainte de 1 februarie 1969 
a unor economii bugetare în valoa
re de 2 miliarde de franci. Se consi
deră c i reducerea deficitului buge
tar a!'Franței prin adoptarea acestei

In Berlinul occidental s-au 
înregistrat recent puternice 
demonstrații de protest orga
nizate de studenții vesl-berli- 
nezi și membrii organiza/lei 
.Opoziția extraparlamentară" 
impolriva măsurilor de sanc
ționare a avocatului Horst 
Mahler, apărătorul unor slu-' 
denii judecați pentru partici
parea la demonstrațiile împo
triva concernului publicitar 
Axel Springier.

IN CLIȘEU : Aspect din 
timpul ciocnirilor violente cu 
politia.

Vietnamul de sud

Aerodromul 
bombardat

SAIGON 21 (Agerpres). — îu 
noaptea de miercuri spre joi, for
țele patriotice sud-vietnameze au 
bombardat cu rachete aerodromul 
militar de la Pleiku, situat în re
giunea platourilor înalte. După cum 
relatează agențiile de presă, citind 
primele informații ale comandamen
tului militar american de la Saigon, 
în urma bombardamentului o .‘erie 
de instalații ale bazei au fost ava
riate. în aceași noapte, patrioții au 
atacat cu mortiere cartierul general 
al primei divizii americane de cava
lerie dizlocale la Phuoc Vinh, la 
aproximativ 50 de kilometri de Sai
gon.

★

SAIGON 21 (Agerpres). — Pierde
rile înregistrate de forțele militare 
ale S.U.A. în luptele desfășurate în 
cursul ultimei săptămini în Vietna
mul de sud se cifrează la 127 mili
tari uciși și 1 031 răniți, a anunțat 
un purtător de cuvînt oficial, ame-

In Angola, a relevat în continua
re Agostino Netto, se află 70 000 de 
soldați ai armatei regulate portughe
ze, precum și unități ale poliției. In 
ciuda acestui efectiv, colonialiștii nu 
reușesc să înăbușe rezistența eroi
că a poporului care s-a ridicat la 
luptă pentru libertate și indepen
dență.

Agostino Netlo și-a exprimat con
vingerea ferma că in ciuda sprijinu
lui acordat guvernului de la Lisabo
na de regimurile rasiste din Preto
ria și Salisbury, precum și de blo
cul N.A.T.O., poporul angolez va ob
ține victoria.

măsuri va constitui un element ho- 
tăritor pentru însănătoșirea econo
miei și finanțelor țării.

In al doilea rind speculațiile asu
pra mărcii an determinat guvernul 
vest-german să hotărască închiderea

Comentariul zilei
băncilor și burselor din întreaga ta
ră incepind de miercuri. Cercurile 
financiare occidentale mizau că prin 
speculațiile asupra mărcii vest-ger- 
mane vor putea să redreseze balan
țele de plăți deficitare ale țărilor lor. 
Speranța aceasta s-a năruit insă, ca 
urmare a hotărî rft guvernului vest- 
german de a nu proceda la o reeva
luare a mărcii. O reevaluare direc-

Semnarea unor acorduri
de cooperare 

intre România și Iordania
AMMAN 21 (Agerpres). — Intre 

19 și 20 noiembrie la Amman au ti
vul loc tratative intre delegația gu
vernamentală română condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior și o delegație guverna
mentala Iordaniană, condusă do mi
nistrul economiei, Halem Zughbv. In 
cadful tratativelor au fost discutate 
problemele privind cooperarea econo
mică și tehnică intre Republica So
cialistă România și Regatul Ilașemit 
al Iordaniei, precum și lărgirea pe 
mai departe a schimburilor do măr
furi dintre cele doua state.

In încheierea tratativelor cele două 
părți au semnat un acord comercial 
de lungă durată, un acord de coope

NOTA DE PROTEST
A GUVERNULUI REVOLUȚIONAR CUBAN

I4AVANA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Prcnsa Latina, 
guvernul revoluționar cuban a înain
tat guvernului Venezuelei. prin inter
mediul ambasadei Elveției la Havana, 
o notă de protest în legătură cu se
chestrarea navei cubane de pescuit 
„Alecrin" avind la bord un echipaj 
de 38 de persoane. Ea a fost atacată 
la 20 noiembrie de două nave de 
război vcnezuelene, în momentul

de la Pleiku 
cu rachete
rican. Potrivit datelor furnizate de 
comandamentul american, de la în
ceputul războiului in Vietnamul de 
sud și-au pierdut viața 29 477 soldați 
americani.

R. P. POLONA: Vedere generală a termocentralei elec

trice „Jaworzno II" din voievodatul Katowice.

lă ar fi avut efecte dezavantajoase 
pentru marca vest-germană și avan
tajoase pentru monedc-1? aliVilor oc
cidentali. ..Actualul sistem monetar 
internațional este bolnav", constata 
recent primul ministru al Franței. 
Maurice Couve de Murville. Dar. do 
fapt constatarea premierului francez 
nu constituie o noutate. Fa nu face 
altceva decit să reamintească necesi
tatea adoptării unei reforme moneta
re internaționale, pentru’ a elibera 
finanțele lumii occidentale de coș
marul crizei. Spectrul devalorizării, 
sub care este pusă in diferite mo
mente alo evoluției vieții economico- 
financiare occidentale o monedă, sau 
alia nu constituie altceva decit simp- 
tomelc unei crize de structură a în
tregului sistem monetar internațional.

Reevaluai ea mărcii vesl-germane 
ar consta intr-o creștere a cantității 
de aur a acesteia. Tocmai de aceea 

rări* economică și tehnică și un a- 
.cord de cooperare in domeniul pe
trolului.

Mlhistrul comerțului exlerioi al 
României a fost primit de primul mi
nistru a. i. al Iordaniei Ahmed Tou- 
kan.

Șeful delegației iordanieni-, II. 
Zughby, ministrul economiei, a ofe
rit lin dejun in onoarea șefului de
legației române, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior. Au par
ticipat membri ai guvernului, oameni 
de afaceri și alte persoane oficiale. 
Din partea romană au participat am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Iordania, dr. lacob lonașcu, 
membri ai delegației.

cind se afla in Marea Caraibilor la 
peste 100 mile distanță de coastele 
Venezuelei, și a fost silită, sub a- 
menințarea armelor, să-și schimbe 
ruta și să se îndrepte spre coastele 
Venezuelei. Guvernul cuban a cerut 
guvernului venezuelean să elibereze 
imediat nava și pe membrii echipa
jului ei.
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Acțiuni de protest 
la Calcutta

CALCUTTA. — In orașul indian 
Calcutta au avut loc joi puternice de
monstrații studențești în semn de 
protest față de vizita pe rare o în
treprinde în india fostul ministru 
al apărării al S.U.A., McNamara. 
Mai multe organizații studențești, 
scrie agenția Reulei care transmite 
știrea, au lansat un apel la grevă 
in semn de protest față de politica 
americană în Vietnam.

la începutul acestei săptămini deți
nătorii de franci, lire și dolari s-au 
grăbit să schimbe aceste monede pe 
mărci vesl-germane. Rezultatul nu a 
fosl însă cel scontat. Si tocmai a- 
cest fapt a alarmat cercurile finan
ciare ale lumii capitaliste din occi
dent, determinînd reuniunea .Clubu
lui celor zece". înainte de deschide
rea reuniunii, purtătorul de cuvint 
al guvernului, vest-german s-a grăbit 
să precizeze în fața corespondenților 
presei că la această întrunire nu 
poate li vorba de o modificare a 
refuzului guvernului R. F. a Germa
niei de a reevalua marca. El a m-ji 
subliniat că actuala criză monetară 
occidentală nu ar putea fi reglemen
tată prin schimbarea cotelor de 
schimb sau de paritate.

Observatorii prezenți in capitala 
vest-germană apreciază că la aceas
tă reuniune ..Clubul celor zece" va 
discuta noile măsuri menite să li
miteze marile fluctuații înregistrate 
în ultima vreme pe pielile financia
re ale țârilor occidentale. Rămîne in
să de văzul în ce măsură va putea 
fi realizat un astfel de obiectiv, dat 
fiind faptul că interesele naționale 
ale diferitelor țări occidentale sint 
divergente.

V. STRAUȚ
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