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CONSTITUIREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN 

HUNEDOARA AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

Ieri, a avut loc la Deva adunarea 
de constituire a Consiliului județean 
Hunedoara al Frontului Unității 
Socialiste.

La adunarea de constituire au 
participat membrii și membrii su- 
pleanti ai biroului Comitetului jude
țean de partid, birourile județene 
ale Organizațiilor de masă și ob
ștești. consiliile județene ale oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară și geimană, reprezentanții 
desemnați în consiliu, în ședințele 
plenare și în adunările oamenilor 
muncii din întreprinderi și coopera
tivele agricole de producție, condu
cători de întreprinderi și instituții, 
oameni de știinlă și cultură și alte 
personalități.

A participai, de asemenea, tova
rășul Neculai Agachi, vicepreședin
te al Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de că
tre tovarășul Gheorghe Vușdea, se
cretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
loachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
provizoriu, membru al Consiliului 
National al Frontului Unității So
cialiste. Relevind importanta deo
sebită a măsurilor stabilite de Ple
narei C.C. al P.C.R., din 24—25 oc
tombrie a.c„ vorbitorul a spus;

Recenta Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a dezbătut o problemă majoră 
în viata politică și socială a tarii, 
fnscriîndu-se ca un moment impor
tant în procesul continuu și multi
lateral de dezvoltare a democrației 
socialiste, de consolidare a unității 
si coeziunii dintre partid guvern 
și popor.

Bazate pe o profundă analiză 
științifică, a proceselor și transfor
mărilor care au avut loc în struc
tura societății noastre în cei aproape 
25 de ani care au trecut de la elibe
rarea tării, principiile si soluțiile 
organizatorice rare și-au găsit ex
presia în exounerea prezentată la 
plenară de către secretarul general 
a] Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectă pregnant spiritul 
creator în rare partidul rezolvă, în 
lumina învățăturii marxist-leniniste 
șl în funcție de condițiile concrete 
si particularitățile tării noastre, pro
blemele legate de mersul înainte al 
României socialiste.

Reliefînd măsurile ce trebuie lua
te, formele și metodele de activitate 
ce se impun pentru a asigura conti
nua rjmentare a unității națiunii 
noastre socialiste, întărirea frăției 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, plenara a holărît 
CTearea Frontului Unității Socialisle 
și a consiliilor naționalităților con
locuitoare.

Unitatea socialistă a poporului 
constituie o realitate incontestabilă 
a prezentului tării noastre manifes
tată în comunitatea de interese a 
tuturor oamenilor muncii, în idea
lurile lor comune, in răspunderea 
crescindă cu care participă la dez
baterea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului.

Frontul Unității Socialiste repre
zintă un larg cadru organizatoric, ce 
corespunde condițiilor specifice tă
rii noastre, o expresie a concepției 
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creatoare, novatoare a Partidului 
Comunist Român privind formele 
și metodele de rezolvare a proble
melor desăvîrșirii construcției socia
lismului, o formă profund democra
tică pentru atragerea maselor la 
conducerea și dezvoltarea economici, 
a vieții sociale, științei și culturii, 
un organ eficient de consultare lar
gă a națiunii în problemele funda
mentale ale politicii interne și inter
naționale a partidului și statului.

Referindu-se la modul cum a fost 
primită do către oamenii muncii din 
județul nostru hotărîrea de o impor
tantă deosebită a plenarei Comite
tului Central din octombrie și la 
sarcinile ce revin consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialisto, vor
bitorul a spus: Oamenii muncii din 
județul Hunedoara, muncitorii, țăra
nii, intelectualii au primit cu deo
sebită satisfacție hotărîrile recentei 
plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mani- 
festîndu-și deplina adeziune fată de 
măsurile adoptate.

Dînd glas simtămintelor care îi 
animă în munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de către partid, 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară și germană și-au exprimat, cu 
prilejul constituirii consiliilor jude
țene ale naționalităților conlocui
toare, hotărîrea de a-și dărui întrea
ga capacitate și energie pentru înăl
țarea României socialiste pe noi 
culmi ■ -ooresiihii și civilizației.

Aceeași adeziune totală fală de 
întreaga nolitică internă și externă 
a partidului nostru, fată de hotărî- 
riie Plenarei C.C. al P.C.R. din 24— 
25 octombrie a.c., a fost exprimată 
si in adunările oamenilor muncii din 
întreprinderi si cooperative agrico
le de producție, precum și în ședin
țele plenare ale Consiliului judeUen 
al U.G.S.R.. comitetul județean U.T.C., 
romitetul județean al femeilor, uniu
nilor județene ale cooperativelor a- 
gricole de producție, cooperativ ci 
meșteșugărești și de consum, a aso
ciațiilor profesionale ale medicilor 
si juriștilor si altor organizații pen
tru desemnarea reprezentanților lor 
în consiliul județean al frnntulu* U- 
nității Socialiste.

Participantii la aceste adiruări 
și-au evorimal atașamentul profund 
fată de politica partidului, hotărîrea 
organizațiilor de partid, obștești șl 
profesionale din care fac parte de a 
contribui activ la acțiunile Initiate 
de Frontul Unilălîl Socialiste, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor trasate de Congresul al IX- 
lea și de Confeiinla Națională a 
partidului.

Constituirea Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, va fi 
urmată de constituirea consiliilor 
Frontului Unității Socialiste la mu
nicipii, orașe și comune.

Aceste organe larg reprezentative 
vor avea un caracter permanent, ele 
vor trebui să desfășoare o activitate 
organizată, să ia în dezbatere, să 
examineze problemele dezvoltării 
multilaterale ale județului, munici
piului, orașelor și comunelor, să ac
ționeze pentru aplicarea măsurilor 
stabilite în acest scop, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidu
lui.

La baza întregii activități a Consi
liului județean Hunedoara al Fron
tului Unității Socialiste, a biroului 
sâu executiv, a consiliilor munici

pale, orășenești și comunale tre
buie să stea sarcinile ce decurg 
pentru organizațiile de partid, de 
masă și obștești, pentru oamenii 
muncii hunedoreni din hotărîrile 
Congresului al XT-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului. In lu
mina acestor sarcini ele trebuie să-și 
îndrepte atenția și să sprijine efec
tiv dezvoltarea industriei județului, 
sporirea producției de cărburii, me
tal, minereuri, energie electrică, 
material lemnos, producția industriei 
ușoare, alimentare și locale, a co
operației meșteșugărești. Sarcini deo
sebite revin consiliilor comunale 
in sprijinirea eforturilor țărănimii, 
a specialiștilor și mecanizatorilor din 
agricultură pentru creșterea conti
nuă a producției vegetale și ani
male, întărirea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole de 
producție. De asemenea, un larg 
cirnp de activitate rodnică oferă 
consiliilor locale ale Frontului U- 
nității Socialiste măsurile privind 
dezvoltarea învățămîntului de toate 
gradele, cele leferitoare Ia educa
rea tineretului, perfectionarea vieții 
sociale.

După cum vedeți, consiliul jude
țean și consiliile municipale, orășe
nești și comunale ale Frontului U- 
nitătii Socialiste nu au numai mi
siunea de a organiza și coordona, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, desfășurarea campaniei elec
torale pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și in 
Consiliile populare, ci un cirnp larg 
de activitate; ele trebuie să participe 
la întreaga viată economică, cultu
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Componența Consiliului județean Hunedoara 

al Frontului Unității Socialiste

TEL EGRA MĂ
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman 
Tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
Parlicipanții la adunarea de constituire a Consiliului județean al 

Frontului Unității Socialiste iși exprimă din adincurile inimilor adeziunea 
deplina față de întreaga politică internă și externă a Partidului Comu
nist Român, iață de documentele și măsurile de o excepțională însem
nătate adoptate de către Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 
a c. privind întărirea continuă a unității și coeziunii națiunii noastre so
cialiste.

Expunerea prezentată la lucrările plenarei de către dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie pentru organizațiile de 
partid, de masă și obștești, pentru toate categoriile sociale , care alcă
tuiesc Frontul Unității Socialiste, un înalt model de analiză științifică a 
realităților statornicite in țara noalră, de rezolvare magistrală a pro
blemelor legale de accelerarea construcției socialiste. Concluziile teore
tice și măsurile practice cuprinse în expunere — expresie a concepției 
generale a Partidului Comunist Român cu privire la edificarea socialis
mului — sini o călăuză vie în întreaga noastră activitate actuală și de 
perspectivă.

Constituirea Frontului Unității Socialiste, a consiliilor naționalități
lor conlocuitoare a creat cadrul politic pentru mobilizarea și mai activă 
a întregului popor muncitor la ridicarea patriei comune. România socia
listă, pe culmi tot mal înalte ale civilizației și progresului social.

Consiliul județean Hunedoara al Frontului Unității Socialiste, con
stituit azi din reprezentanți ai organizațiilor de partid, ai organizațiilor 
de masă, obștești și profesionale, ai oamenilor muncii din întreprinde
rile industriale, cooperativele agricole de producție și din persona
lități dc seama de pe cuprinsul județului nostru — români; maghiari, 
germani, bărbați și femei, tineri și tinere — asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român — pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că se va încadra organic și va milita cu perseve
rență și eforturi sporite pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor1 și 
atnbuțiunilor ce-i revin, va desfășura o activitate susținută pentru întă
rirea continuă a unității moral-politice a națiunii noastre socialiste, in 
scopul înfăptuirii obiectivelor ce decurg din programul măreț al desă
vârșirii construcției socialiste în România, elaborat tie Congresul al 
IX-lea și de Conferința Naționala a Partidului Comunist Român.

ADUNAREA DE CONSTITUIRE l

A CONSILII 1 LI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL FRONTULUI t NlTAfll SOCIALISTE

rală, politică și socială, la înfăptui
rea întregii politici a partidului și 
statului.

Avem convingerea fermă că, în
că de la început, consiliul județean, 
consiliile municipale, orășenești și 
comunale ale Frontului Unității So
cialiste se vor încadra organic in 
sarcinile și atribuțiile ce le revin, 
vor contribui activ la mobilizarea 
oamenilor muncii din județ la înfăp
tuirea neabătută a politicii Parti
dului Comunist — politică ce expri
mă interesele vitale ale întregului 
popor muncitor.

Județul Hunedoara se bucură de 
o atenție deosebită din partea con
ducerii partidului și stalului nostru 
materializată in fondurile importante 
destinate dezvoltării industriei, agri
culturii și înfloririi tuturor localită
ților. El are o puternică bază teh- 
nico-materială, inepuizabile potente 
umane, cadre cu o bogată experien
ță, oameni minunați. Stă, deci, în 
puterea noastră să mobilizăm toate 
forțele, toate resursele pentru a 
răspunde marii griji a partidului prin 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne rcvjn din programul desăvîr
șirii socialismului elaborat de Con
gresul al IX-loa și de Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

în cadrul adunării au luat cuvin
tul Aron Popa, ^recloruț Institutului 
de mine din Petroșani, Elena Borza, 
președinta comitetului județean a1 
femeilor, Soos Andrei, profesor la
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Concurs
„Cine știe, cîștigă"

Duminică dimineața in sala 
Casei de cultură din Petro
șani va avea loc un intere
sant concurs „Cine știe, cîș- 
ligă" avlnd ca temă semicen
tenarul Unirii Transilvaniei cu 
România,

La concurs participă elevii 
liceelor din Petroșani șl Pe
tr ila. Tot cu această ocazie va 
avea loc și un program 
artistic -susjinul de elevii ce
lor două licee.

Retunoasteli 
poetul si poezia ?

în cadrul unei reuniuni șco
lare, la Liceul Lupeni s-a des
fășurat un interesant concurs 
pe tema „Recunoașteți poetul 
și poezia". Concursul a opus 
fală în față cele două clase 
a Xl-a ale școlii.

@ De 24 de ore Jiul 
curge pe albie nouă 

@ Simptomele așieptării 

© Oamenii pun stavilă fu
riei apelor.

de 
fost

cum două zile, am des- 
** cins din l.M.S. la capă

tul podului metalic al Denun- 
Ionilor din apropierea fabricii 
de oxigen Livezeni. Și, în timp 
ce înaintam pe pavajul 
piatră al banchetei, mi-a 
dat să am revelația unei pri
veliști puțin obișnuite, 
dreapta mea, Jiul, întunecat și 
învolburat, în stingă apele cal
me, potolite, ale unui canal 
larg, încăpător, pe care nu-1 
mai zărisem niciodată. Situa
tă pe un promontoriu sui-ge- 
neris, dintre neclintire și miș
care, o draglină tocmai iși de
șerta cupa plină într-o „Ta
lia" nesățioasă. Îndărătnic, 
un buldozer împingea de pe 
fundul albiei, către locul de 
umplere a cupei, pămîntul și 
piatra care aparținuseră dopu
lui despărțitor din aval. O e- 
chipă de muncitori (am aflat, 
ulterior, că era a lui Constan
tin Lavric), lingă piciorul pan
tei, dădea zor la pereul por
țiunii — de taluz și banchetă 
— pe care avusese loc rupe
rea dopului.

In mare, eram pus la curent 
cu ceea ce urma să se fnlîm- 
ple. Nu m-a surprins, deci, fe
bra din jur, încordarea, ne
liniștea care plutea în acel 
punct de lucru. Și, apoi, era 
deajuns să urmăresc mișcările 
oamenilor, chipurile, ochii...

— Acolo va li platforma —

I T I NE RAR
LA SFIRȘIT DE SAPTAMÎNĂ

CULTURAL
® Azi, la ora 20, un co

lectiv de actori ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului" pre
zintă, la Casa de cultură 
din Petroșani, spectacolul cu 
piesa „Hangița" de Carlo 
Gc’doni.

@ Tot azi, la Casa de cul
tură din Petroșani, are loc o 
seară de dans. Antrenul mu
zical va fi susținut de forma
ția de muzică ușoară „Cvin
tetul color".

® Miine, ora 19, de astă 
dată in sala teatrului, acto
rii petroșâneni prezintă spec
tacolul cu piesa „Croitorii 
cei mari din Valahia".

® Estrada din Galați pre
zintă duminică, ora 17 și ora 
20, la Casa de cultură două 
spectacole intitulate ,.Pepsi 
varietăți".

întrevedere la Consiliul de Miniștri 
în vederea semnării 

noului Acord de colaborare 
culturală româno-cehoslovac

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialisto România. Ion 
Gheorghe Maurer, a primit vineri pe 
Miroslav Galuska, ministrul culturii 
Șl informațiilor din R. S. Cehoslova
că, Ștefan Brenclc, împuternicitul

Dovcdlndu-so mal bune cu
noscătoare ale marilor noștri 
poefi Blaga, Eminescu, Baco- 
via, 1. Barbu etc., reprezentan
tele clasei a Xl-a A au cîștl- 
gat detașat. Cele inai multe 
răspunsuri exacte au fost da
te de Valeria Zamfir (clasa a 
Xl-a A) și Florea Rodica (clasa 
a Xl-a B). Participanților li 
s-au acordat premii fn cărți.

Caius-luliu 
Lupeni

Ciorga 
Liceul

seara, 
la Hafeg, o prezentare 
modei. Această trecere 
revistă a modei actuale 
fi lăculă de cele două coope
rative din acest oraș și anu
me : Cooperativa de consum 
orășenească și Cooperativa 
meșteșugărească „Retezatul".

După expunerea modelelor, 
va II prezentai 
artistic la care 
concursul artiști 
de estradă din Deva și artiști 
amatori de la cooperativa ..Re
tezatul" Ha/eg.

un program 
iși vor da 
ai Teatrului

și cu un gest larg unul dintre 
ei, brunet, slăbuț, cu salope
ta descheiată, arăta undeva, 
dincolo de draglină, in spațiul 
actual de curgere al Jiului.

Q ini îndrumai către se- 
diul lotului unde iau 

contact cu inginerul Gheorghe 
Scărlălescu care-mi furnizează 
detalii referitoare la lucrările 
de rectificare și regularizare a 
cursului Jiului de vest în a- 
ceaslă zonă. Mi se spune că 
punerea în funcțiune a unor 
mari unități industriale re vor 
ii amplasate pe cursul infe
rior'al riului reclamă măsuri 
radicale și urgente de reducere 
a gradului de poluare a apelor. 
Complexul de lucrări a inclus

© Ca de obicei, dumini
că, ora 10, la sediul redacției 
„Steagul roșu" are loc șe
dința membrilor cenaclului 
literar „Meșterul Manole". Se 
vor citi creații literare în ver
suri și proză. La ședința de 
cenaclu pot participa toți 
iubitorii de literatură din 
Valea Jiului.

SPORTIV
0 Din lipsa meciurilor de 

divizia A, atenția iubitorilor 
de fotbal va fi polarizată cu 
siguranță de întilnirea dintre 
Minerul Lupeni și Steagul 
roșu Plenița. Disputa fotba
listică are loc, pe stadionul 
Minerul din Lupeni, dumini
că, incepind cu ora 11.

© Duminică, ora 9, sala 
de sport a I.M.P. găzduieșie 
meciul de baschet de divizia

Consiliului national slovac pentru 
probleme de cultură și informații și 
Juray Sedlak, prim-adjunct al minis
trului invățămîntului. membrii dele
gației guvernamentale cehoslovace 
care se află -în tara noastră in ve
derea semnării noului Acord de co
laborare culturală româno-cehoslovac.

t 
I 
I
I

La primire au luat parte Pompiliu 
Macovei. președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură șl Artă, precum 
și Karel Komarek. Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. S. Cehoslova
ce la București.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Ager preș]

înapoierea 
de la Budapesta 

a tovarășului 
Mihai Dalea

Vineri dimineața s-a înapoiat in 
Capitală, venind de la Budapesta, 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
lucrările Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R,. ac
tiviști de partid.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

și cei 1 200 metri ai canalului 
deviator, pe care abia ii vă
zusem gala... să-și primească 
funefia. Drumul national și ca
lea ferată vor fi ferite, defi
nitiv, de valurile nimicitoare. 
Aici nu. va mai exista zonă 
inundabilă, li va lua locul 
platforma pe care se va cons
trui stafia de epurare. Denun- 
toni, punctul de confluentă 
optim al viitoarelor canale co
lectoare de ape uzate indus
triale și menajere din Vale. In 
final, complet purificate, apele 
vor lua iarăși drumul Jiului, 
statornic.

Traian MULLER

(Continuare In pag □ 3-a)

3 dintre Știința Petroșani șî 
Constructorul Hunedoara.
• După baschet are loc 

meciul de volei, tot de divi
zia B, dintre Știința Petro
șani și Electroputere Craiova.
• In campionatul jude

țean de fotbal are loc du
minică- ora 11, partida Mi
nerul Aninoasa — Construc
torul Hunedoara, iar la ora 
14 Constructorul Lupeni — 
Parîngul Lonea.
• Poligonul de tir din Pe

troșani găzduiește duminică, 
incepind cu ora 9, etapa a 
lll-a a campionatului muni
cipal de tir. Participă Ener
gia Paroșeni cu două echi
pe, Utilaiul și Constructorul 
minier.

Duminică, ora 9, au 
loc, pe stadionul Jiul din Pe
troșani, întreceri de atletism 
la care participă e'evi ai șco
lilor generale și liceelor din 
Valea Jiului.
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pentru

Plenara
Comitetului
municipal

cultură și artă

Marin Dumilrlu, inginerul șef. ml- 
’<-o prin geam plopii Inalll șl se
me//, care șl Iremâtau frunza In v Ini.

Adina, secretata iul, o Iotă cu 
pârul blond oxigenat, cu ochii al
baștri, mlădie ca o libelulă, Invlrlea 
un dosar In mllnl. Marin, cu n voce 

ravil, străpunse brusc golul tăcerii.
— Adina, le rog. spiine-ml cc-a 

râulol Mișu aseară la line 1
— Nimici Ml-a adus o caile. 

Doar sinlcm colegi de liceu, răspun
se ea. oatccum contrariată. Apoi, 
surlzâloare, începu să-l repioșeze că 
e gelos, că nu-i destul de atent cu 
ea șl că întotdeauna II face muzi
cuță pentru le miri ce. Marin stătu 
puffn pe nfndiul. Apoi . o imbrătișă 
șl o sărută.

— Sd nu crezi, zise Adina, că 
dacă s-o fntlmplal ce s-a fntimplal 
cu line, acum cu tontă lumea...

— De ce le oprești f o întrebă el.
— Nu știu ce sd-lt mai spun. Al 

trei cecuri cu cile 5000 lei llecaie, 
pentru mașină. Te am rugai sfl scoli 
banii de pe unul și să înaintezi di-

In perioada de iarnă:

REVENIREA
S c h

vor/ul, ca să știm șl noi ce facem...
— Ai dreptate. Insă, vezi tu. Adi

na, dragă, e copilul la mijloc, II sini 
tată, trebuie să-l educ, ^â-l faa un 
rost In viată.

— Copilul, II luăm la noi, doar o 
marc, are 10 ani. Ți-am spus să al 
mal multă încredere In mine. Nu-ml 
place să te văd gelos. MIșu, doar, e 
prietenul nostru. Dacă vorbesc cu 
el, o lac, așa dc ochii lumii.. Plnă 
ne căsătorim. înțelegi ce vreau să 
zic, mal scăpăm de hirtă șl intrigi.

— Ai dreptate.
Seara se așternu lin. Marin căzu 

hint dc oboseală, lără să poală lipi 
geană de geană. jUn tir nevăzut II 
lega, încă, de lamllla sa. Intr-o cli
pă Iși aminti fnlțcaga lui viată. In

timpul războiului, a fost dat dispă
rut. Elena, solia Iul, 11 crezuse mori. 
Era Intr-o Iarnă geroasă. Inllmpla- 
tea a făcut să nimerească acasă In 
permisie, chiar In ziua In care sofia 
fl ridicase parastas. Cil era de sla
bă, de zbuciumul șl durerea pe care 
Ic-a suferit I Iși aminti apoi cum s-a 
întors dc pe front, cum a Intrat la 

cum ea a muncii șl l-a 
ajutnl plnă a ieșit inginer. Și astăzi, 

cauza

lacultalc,

au ajuns să divorțeze, din 
Adinei...

In ziua următoare. Marin se pre
zentă la Adina cu o chitanță. Plă
tise laxa de divorț, l-o întinse. Dar 
ea. In loc sd se bucure, râmase su
părată. Marin căzu pe glndurl.

— Marlnicâ dragă, începu Adina,

te superi, nu le superi, dar eu nu 
mă mai căsătoresc cu line. Din cau
za copilului. Nu vreau să ajung 
să-mi Iacă zile fripte un pici ca ei. 
In casa mea. Așa că, alege, eu sau 
copilul...

In vremea asta In birou pătrunse 
multă lume, care mal de care, să-l 
felicite. Aduseră vestea că fn geam 
la CEC. e pus un afiș pe caro 
scrie că Ing. Marin Dumilrlu a ctș- 
tlgat un Moskvlcf. Auzind această 
veste, lafa obosită a Inginerului în
cepu să se însenineze Adina 11 fe
licită șl ca. Apoi, cu glasul trist șl 
resemnat început să-l spună: că e 
păcat ca o Hrăgosln așa de more 
cum e a lor să fie spulberată In 
negura uitării, pentru nimica țoală...

Dar, undeva fn adtncul sufletului 
ful Marin o luptă scurtă a dat un 
ctștfgător decisiv.

Șl-n aceeași seară. Inginerul Ma
rin Dumilrlu șl-a vizitat familia.

Studenți 
bucureșteni 
pe scenele 
Văii Jiului

R BALSAN

In cadrul unui amplu schimb 
artistic, ce s-a inițiat între centrele 
universitare din țară, in prima 
săptâmină a lunii decembrie, Pe- 
troșaniul va fi vizitat de formațiile 
de estradă ale centrului universitar 
București.

In următoarele rinduri vom nota 
citeva aprecieri la adresa oaspeți
lor, artiști amatori studenți, a câtor 
activitate a fost răsplătită cu nu
meroase premii, culminind cu titlul 
de laureați ai Festivalului de artă 
studențească 1968.

Formația studențească „Mon
dial", binecunoscută telespectato
rilor ca și amatorilor de muzică 
„beat", va da două concerte pen
tru colegii lor de la Institutul de 
mine.

In paralel, ansamblul de estra
dă va prezenta, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Petroșani șl 
la cluburile sindicatelor din Vul
can. Petrila, Lupeni, concert - 
SDer-tacolul „Studio 01", care a- 
duce la rampă pe tinerii soliști 
Puiu Năstase și Melania Chiriaces- 
cu (pentru a-i 
cei „lonsați"). 
Perșa, o dată 
suri populare, 
concertului vo 
mația de jazz 
tinnra formatie tip beat „Pitcgo- 
ro".

Coregrafia este semnată de An- 
done Pîrvu. Conducerea muzicala 
a întregului spectacol aparține 
studentulul-compozitor Sorin Bar
bu, iar regia este semnată do Pe
tre Bokor.

Apreciind Inițiativa Institutului 
de mine din Petro^anF care a in
vitat formația ,,Mondial", dorim 
oaspeților succes deplin.

Muzeul mineritului se conturează

Judelui Hu-

să

JALOANE

de specialitate, 
participînd cu 
IV-a Sesiune de

a efectuat 
brigăzile ști

re unîcîpal

personalul 
lucrări la 
comunicări

de analitică, 
Poporogu, di- 

pri- 
organi-

ACTIVITATE

Frumoasele vacanțe
(C/NFMA „REPUBLICA", PFr/?O$.-1/W)

Nargsla $1 Napoleon
(CINEMA „7 NOIEMBRIE’, PETROȘANI)

DE MASA - VIE, MULTILATERALA
Soptămina trecută- la Casa de cultură din Petroșani, a avut 

loc Plenara Comitetului municipal pentru cultură și artă. Plenara a 
dezbătut cu răspundere și competență multitudinea problemelor pe 
care le ridică activitatea cultural-educativă de masă în perioada lu
nile- de iarnă.

In fața membrilor Comitetului municipal pentru cultură și artă 
si a invitaților au fost prezentate două referate. Primul a avut ca 
obiectiv „Rolul și sarcinile căminelor culturale in etapa actuală" (ra
portor prof. Cornel Hogman, președintele Comitetului municipal 
pentru cultură și artă), iar in al doilea s-a făcut o informare despre 
activitatea muzeului mineritului Petroșani (raportor prof. Ion Popo
rogu, directorul Muzeului mineritului), după care a fost expus un 
p'an de muncă al biroului Comitetului municipal pentru cultură și 
artă pe perioada lunilor de iarnă (prezentat de prof. Petru Stoican, 
dire-1orul Teatrului de stat „Valea Jiului").

In vederea îmbunătățirii continue a conținutului muncii cultu
ra l-artistice, a lărgirii sferei sale de cuprindere asupra unei mase 
toi moi mari de oameni ai muncii, participanții la lucrările plenarei 
s.ou anaaiat să impulsioneze viața cultural-artistică în localitățile 
urde-si desfășoară activitatea, au ridicat probleme și au lansat pro
puneri interesante, variate, constructive.

In cele ce urmează 
care au fost canalizate 
pentru cultură și artă.

Soptămina trecută la Casa

a
obiective
@ Un ciclu de conferințe, 

la căminele culturale, pe tema 
„Pile de istorie".

O consfătuire: „Proble- 
minorilor în atenția pă- 

acliune progra

®
mele 
rinf Hor' 
mată In toate orașele munici
piului.

vom reda citeva din punctele nodale spre 
discuțiile plenarei Comitetului municipal

@ Intflnirl cu poezia — la 
Lupenl, Vulcan și Petroșani — 
(vor recita membri ai cena 
clului literar „Meșterul Ma- 
nole").

I
I
i 
I 
I

Invajă-mă
să scot seînleile apelor, 
să le arunc stele lumii. 
lnvată-mă
să scot casele stîncilor, 
să știu Ia adăpost 
tot aburul nărilor, 
fnvală-mă
să fac să mustească 
buretele ploilor, 
peste toate capelele 
plecate cerului. 
fnva(ă-mă 
să storc 
galbenul pămfntului, 
să-l leș
in zestrea mireselor.
Dar nu uita și învată-mă 
ultima îmbrățișare 
cu timpul 1

enumera numai pe 
pe actorul M}haî 

cu echipa de danJ 
Partea muzicală a 
fi susținută de for- 
.Universitas" si de

CANINUL CULTURAL
aiul snirMual al comnnciii -------------

0 „Balada Unirii’ — spec
tacol al Teatrului de stal care 
va li prezentat In mai multe 
localități.

Se știe că, prin mijloacele sale 
sperifice, căminul cultural contri
buie, după posibilități, la educarea 
multilaterală, — politico-ideologică, 
r-' -momiră, tebnico-profesională, so
cială. morală, estetică — a celor 
re-i pășesc pragul. Căminul cultu
ral este, deci, o inslilulie educativă, 
rare-si realizează telurile pedagogice 
prin intermediul șl cu ajutorul cul- 
lurii. Dar. după cum se știe, nu 
luncliile șl conținutul social-cduca- 
-i- al activităților de la căminul 
cultural determină, In principal, na
tura pedagogică a acestei instituții, 
ci lor mele, metodele șl procedeele 
utilizate In vederea difuzării și va- 
Ir.rilicăriî educative a culturii la 

Acestea trebuie să-și găsească 
oricînd, oriunde, în mod șliînliîic, 
justificarea și să contribuie optim 
Ia finalitatea urmărită. Id cuvîntul 
«-.ii. Iov. Valea Mircea, directorul 
M i/^ulwi județean din Deva, vorbea 
1 '■mai despre calitate ca factor 
determinant în stabilirea eficientei 
acririnilot cultural educative nrganl- 
7a'e la căminele culturale.

Arfh'jialea căminelor culturale ce
re î-i areastă etapă a dezvoltării 
sah ■ lingă entuziasm, competen
tă uă7iiinfă spre un continui rores- 
pnn/ător sub raportul calității, prl- 
cenere fn diversificarea, individuali- 
7ntpa. particularizarea larmelor șl 
procedeelor de lucru, acomodarea 
lor la nevoile sociale concrete, bine 
runo^njle $1 deservite în mod adec
vai.

Noi știm arăta vorbitorul — că 
pentru a deveni centrul spiritual al 
comunei, căminul cultural, trebuie 
să fie un adevărat lăcaș de cultură, 
cam țg inspire respect Sj sg devină 
- prin însăși înfățișarea și amhian 
ta sa nn izvor d? ndijcațln, de 
civilizație.

Inleleqînd aceși? considerente, 
a- -I» realități, consiliile populare 
orășenești și comunale, conducerile 
căminelor culturale s-au preocupa! 
pentru continua îmbunătățire a ba- 
xel matcrialp a așezămintelor cul
turale, pentru organizarea șl desfă
șurarea unor acțiuni atractive, 
rea) Interes pentru masele largi ale 
țărănimii.

Rezolvarea acestor probleme
OTz,:i

rectori al căminelor culturale a unor 
cadre perfecționate, cu studii, a unor 
oameni pasionali de munca cultura
lă. capabili să rezolve fructuos sar
cinile multiple ce revin așezăminte
lor culturale rurale.

G

ca o sarcină 
popularizarea 
statului nos-

Pi

de

dc 
materia) nu numai că asigură 

o bază absolut necesară desfășurării 
nn .r acțiuni '■'ultural-prtiîcative șl 
artistice diferențiale și consistente, 
dar vine să repună inlr-o lumină 
nouă arest*» așezăminte de cultură, 
chemate să coordoneze toate cele
lalte instituții cultural-educative 
ce-și desfășoară activitatea în me
tilul n.ral (biblioteci, cinematografe 
sătești).

Vorbitorii au relevat (aptul că 
alcntia organelor locale de partid 
si de stat a fost îndreptată, în ul
tima perioadă, mai mult ca oricînd, 
înspre încadrarea fn fund ia de di-

Pagină întocmită de 
Viorel TEODOPFSCU

@ In cinstea celei de-a 
XXI-a aniversare a proclamă
rii Republicii, filiala Petroșani 
a U.A.P. va deschide o expo
ziție de pictură la Casa de 
cultură.

Plenara, conslderînd, 
a căminelor culturale, 
hotărîrilor partidului șl 
tru — documente a căror traducere
în viată e chezășia sigură a prospe
rității tării — a indicat conducerilor 
căminelor culturale să organizeze 
asemenea acțiuni, asemenea mani
festări prin care publicul sătesc să 
capete o claritate profundă, o justă 
orientare în multitudinea faptelor șl 
evenimentelor social-politice.

Pentru aceasta, fiecare cămin cul
tural trebuie să răspundă solicitări
lor oamenilor muncii, organizînd, cu 
regularitate expuneri, conferințe, 
simpozioane, călătorii pe hartă, jur
nale vorbite, concursuri cultural-dis- 
tracllve — în genere prin acțiuni 
rare să placă și de care, în momen
tul cînd se trece la planificarea lor, 
să fie oricine sigur că vor avea efi
cientă, rost practic pentru oameni.

9>

căminelor 
cultivarea

O altă problemă care ar trebui să 
stea în centrul atenției 
culturale o constituie 
dragostei do patrie. Valea Jiului, cu
trecutul el istoric îndelung frămîn- 
lat, se înscrie pregnant în existenta 
milenară a poporului român, oferind 
generației de azi dovezi materiale 
incontestabile în acest sens. Cetatea 
Rănitei, turnul do la Crivadia, pasul 
Vilcanulul șl al Merișorulul, istoria 
celor 100 ani de minerit în cel mal 
mare bazin carbonifer al țârii, sini 
numai citeva din elementele sub
stanțiale care ne dau dreptul să ne 
mlndrim cu această glorioasă tradi
ție. Faptele eroice ale trecutului 
devin, după cum se știe, mai vii cu 
ocazia săibăloririi lor, căpătînd noi 
dimensiuni și mărelie în perspec
tiva lor istorică. Căminele culturale 
din Valea Jiului nu se pot m’.ndri 
c-au cultivat inrledjuns spiritul pa
triotic, prin tot ce au avui la fn- 
demină pe plan cullural educallv, 
cu prilejul aniversărilor unor eve
nimente istorice.

în această perioadă, premergătoa
re evenimentului sărbătoririi semi
centenarului Unirii Transilvaniei cu 
România, la căminele culturale în 
întreaga Vale se desfășoară și se 
vor iniția, în continuare, o scrip de 
manifestări culturale — sub diferite 
forme — care să sublinieze însem
nătatea actului Istoric de la 1018.

a tuturor 
pragul căminului 

cultural. Aceasta trebuie să consti
tuie principala menire a activității 
formațiilor artistice de amatori I în
țelegerea unilaterală a rolului aces
tor grupuri de oameni pasionali du
ce la dezmembrare, la rezultate ne
concludente, la micșorarea prestigiu
lui Instituției culturale.

Afirmarea continuă a unor colec
tive artistice presupune, după cum 
s-a arătat în referat, calitate șl re
pertoriu valoros. „Trebuie lichidată 
însă șl practica alergării după cit 
mai multe formalii, cu repertorii 
pretențioase, pentru care nu există 
forfe artistice —- arăta tov. Petru 
Stoican, directorul Teatrului de stat 
pelroșănean.

Nu esle nevoie de spectacole 
prea numeroase dar slabe calilaliv, 
care nu numai că nu contribuie 
educarea estetică a publicului, 
chiar strică gustul deja formal, 
de spectacole închegate, armonioase, 
bine concepute șl îndelung pregăti
te’.

Formațiile artistice de amatori ale 
căminelor noastre culturale valori
fică (și nu prea) obiceiurile și boga
tele tradiții folclorice locale. In a- 
fara Căminului cultural din Cimpa, 
unde există cîleva formalii cu acti
vitate permanent bună, în rest, la 
celelalte asemenea lăcașe de cultură 
sătești, formațiile de amatori apar și 
dispar, dau programe artistice de 
multe ori improvizate, aranjate în 
pripă, nefinisate. Și efectul asupra 
spectatorilor al unor asemenea pro
grame e destul de cunoscut I

liiolică. etică si estetică 
celor ce pășesc

Informarea, destul 
prezentată de prol. I. 
rectorul Muzeului mineritului, 
vind activitatea științifică, 
zatorică, cullural-educativă de masă 
depusă de instituția muzeală pe care 
o conduce, a relevat celor prezeDti 
principalele linii directoare ale con
duitei muzeului pe anul în curs. Se 
știe că, o condiție de bază a desfă
șurării unei abtivităli educative efi
ciente este buna organizare a expo
ziției permanente, forma care stabi
lește contactul cel mai larg cu vizi
tatorii. Pentru a lărgi tematica de 
bază, pentru a asigura o mai rapidă 
și completă informare asupra reali
zărilor științei și tehnicii miniere, 
s-a reînnoit pe parcurs (dar nu în 
prea mare măsură) fondul de bază 
al exponatelor. Pînă la sfîrșilul a- 
cestui an te’Xa amenaja la Muzeul 
mineritului șl o mică expoziție de 
timbre, „Mineritul oglindit în fila
telie". Desfășurînd, în principal, o 
activitate complexă de cercetare 
științifică, de continuă îmbogățire 
și de păstrare a patrimoniului mu
zeal, de organizare a unor activilăti 
cultural-educative interesante, Mu
zeul mineritului din Petroșani începe 
să se contureze deja ca un centru 
științific, cu o experiență mică dar 
cu o bogată documentație pentru 
cercetători. In vederea dezvoltării 
fondului muzeal au fost depistate și 
colecționate o serie de utilaje mi
niere, documente în fotocopii. Tot 
pe linia cercetărilor științifice, refe
rentul a subliniat faptul că în de
cembrie va Ieși de sub tipar un stu
diu monografic despre Valea Jiului, 
alte lucrări referitoare la Istoria 
Văii Jiului au fost selecționate do

revistele 
muzeului 
cea de-a 
a muzeelor din R.S. România și la
Sesiunea muzeelor din 
nedoara.

Colectivul muzeului 
multe ieșiri în teren cu 
inlifice ale Comitetului
pentru cultură și artă : la punctele 
forestiere, cămine culturale, cluburi 
ale sindicatelor. De asemenea, mu
zeul a folosit, cu multă eficientă, 
așa-zisa „caravană muzeistică", care 
s-a deplasat pînă acum în șase lo
calități ale Văii Jiului, făcînd cunos
cut, locuitorilor, trecutul Istoric, 
evenimentele importante 
păreînlul natal.

In plenară s-a arătat 
nea, că este necesară o 
colaborare a muzeului cu școlile de 
toate gradele, cu organizațiile de 
tineret. Muzeul trebuie solicitat 
elaboreze leme de conferințe, acți
uni interesante care să stirnească 
tinerilor interesul pentru cunoaște
rea istoriei Văii liului mai mult de 
cît pînă acum.

In informarea prezentată s-a afir
mat astfel că, dacă în urma audie
rii unor cicluri de conferințe pentru 
tineret, s-ar organiza concursuri cu 
caracter enciclopedic, fără a se re
peta manualul școlar, atracția ulte
rioară pentru asemenea manifestări 
ar spori. Și pe bună dreptate. S-ar 
putea astfel trece în curînd și la 
constituirea în școli a unor cercuri 
de „prieteni al muzeului", în care, 
ca și la muzeu, să se încerce JJi- 
rea în sufletul omului, de la o vîrs- 
tă fragedă, a dragostei pentru ade
văr, frumos, natură, om.

ac aseme- 
mai strin'ă

Formațiile artistice dc amatori 
care funcționează pe lingă căminele 
culturale urmăresr, prin însăși exis
tenta Iar, nu doar depistarea și pro
movarea talentelor, cum pe alocuri 
se înțelege greșit, ci educarea pa-

IAȚENCO

la 
dar

ci

Concursul bienal al formațiilor ar
tistice de amatori, aflat la a lX-a 
ediție, va începe în curînd. Pînă la 
startul oficial în această competiție 
aitistică de mare anvergură, organi
zată în cinstea aniversării — anul 
viitor — o 25 de ani de la Elibera
rea patriei de sub jugul fascist, for
mațiile artistice de la căminele cul
turalo trebuie reactivitate, comple
tate. Este necesară, de asemenea, 
după cum spunea și prof. Victor Bă- 
dău, inspector școlar județean, cu
prinderea in formațiile de amatori a 
unei mai mari pârli a intelectuali- 
tălil satului, categorie de oameni 
capabilă să dea un spor de... inte- 
leclualizare acestei activități, să con
tribuie la tmbngălirea calității pro
gramelor șl 
fiilor.

Vorbitorii 
luirea unor
Ini, opereiă, grupuri vocale, coruri 
— acolo undo, bineînțeles, există 
toate condițiile ca aceste formații, 
n.d.ifă înființate să nu fie apoi, după 
eventuala eliminare din concurs, di
zolvate automat.

a conținutului reperfo-

au mai cerut șl consli- 
formatli noi — de tea-

Coproducție romârio-maghia- 
ră, iilmul „Frumoasele vacan
te’ înscrie pe generic nume 
cunoscute ale ecranelor din 
cele două lari: llinca Tamo- 
roveanu, Florin Piersic, ('eorge 
Demeltu. Ion Dichiseanu, Sz
tankay Istvan. Ottilia Rorhalh, 
Li ska Zsuzsa, Ernyei Beta.

„fn timpul unei vacante pe
trecute ia Balaton împreună 
cu un grup de colege, Oana 
tace cunoștință cu Pali și Pe 
ter, doi tineri maghiari, care 
se îndrăgostesc de ea. Oana 
le acceptă compania, deși 
nu-și poale uita prietenul din

farâ, cu care se certase îna
inte de a piesa, lnlr-o zi pri
mește însă o telegramă. .«-e 
o cheamă urgent în Roind'' a, 
pentru a ii trimisă la specia
lizare fn străinătate. ImpiP'id 
cu piielena ei, Piri, care s'ie 
și românește, Oana pleacă ia 
Budapesta.

Pe urma lor vin șl cer doi 
băieți. Se înlilnesc și toii pa
tru continuă călătoria snre 
București.

Apoi drumurile lor se în
dreaptă spre litoralul româ
nesc unde Oana-și regăsește 
prietenul..

In încheierea lucrărilor plenarei, tov. Clement Negruț. 
secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., a 
făcut recomandări prețioase membrilor Comitetului muni
cipal pentru cultură și aită, tuturor celor ce răspund de 
activitatea cultural-artistică de masă din municipiu. „Co
mitetul municipal de partid, biroul său, a spus vorbitorul, 
va îndruma în permanență organele și organizațiile de 
partid pentru a sprijini substanțial consiliile populare o- 
rășenești și comunale, sindicatele, organizațiile de tineret 
in vederea organizării unor manifestări cultural-educative 
de masă cit mai atractive, cit mai interesante care să 
captiveze oamenii, să răspundă cerințelor și preocupări
lor diferitelor categorii de oameni ai muncii.

Pentru traducerea in viață a obiectivelor majore care 
stau în fața organizatorilor vieții culturale, în centrul a- 
tenției organizațiilor de partid și a celorlalte organizații 
de masă și obștești trebuie să stea asigurarea unui bogat 
conținut muncii culturale, orientarea o-^stoia spre tradu
cerea în viață a hotărîrilor Conferințe' Notionale a P.C.R., 
a tuturor documentelor de partid și de sfat. In perioada 
lunilor de iarnă, la casa de cultură- la cluburi1? sindica
telor, la căminele culturale, in instituțiile de învățămint 
de toate gradele, activitatea de răspindire a cunoștințe
lor științifice și culturale va fi orientată spre populariza
rea documentelor de partid și de stat, iar celelalte ac
țiuni vor purta de asemenea pecetea și se vor organiza 
in lumina ultimelor documente de partid".

(linca Tomoroveanu, Sztankay Istvan și Ernyei Bela In 
filmul „Frumoasele vacante".

Filmul polonez „Maiysia șl 
Napoleon’ este o comedie 
istorică. Pornind de la cunos
cuta aventură a iui Napoleon 
și a contesei poloneze Wa
lewska, aventură care a făcui 
obiectul unor povești roman
țate (printre care celebra pe
liculă „Maria Walewska’ in
terpretată de Greta Gaibo și 
Charles Boyer), realizatorii

Ulmului „Alarysiu $1 Napoleon" 
reînvie legendara idilă imple- 
tind-o cu o aventură din zile
le noastre. Astfel planul isto
ric se juxtapune planului mo
dern. povestea lui Napoleon 
și a nobilei Walewska este 
dublată de idila ttnărului sa
vant francez Napoleon Beran- 
ger și a studentei poloneze 
Marysia...

POPESCU CONON 
con): Eram siguri, chiar dacă 
nu ne spuneați că aforismele 
și cugetările .trimise sînt ori
ginale. Pentru că-s prea ne
reușite ca să fie plagiate. Aș
teptăm alte lucrări originale 
promise (schite, poezii) și... 
lăsat» pe seama celor cu o 
mare experiență de viață con
ceperea maximelor.

pînă la a face poezie 
drum, totuși ! Un drum pe 
re-1 puleti parcurge, mai 
pede sau mai îndelung. Frecven
tați, deocamdată, ședințele 
cercului literar de la clubul 
din Lupeni si, peste un timp, 
deranjatl-ne din nou cu o scri
soare.

SP1RIDON POPESCU (Lu- 
p.nij: Dintre cele trei poe
zii, toate coșljucfenb în esen
ța, „Mi-aruintesc" atestă că 
versificai! cu o oarecare ușu
rință. Dar, de la a versifica și

DAMIAN FLORIAN (Vul
can ): Ne rugat» să nu des
curajăm. Și, pentru că n-’-Mi 
rugat, vă respectăm dorința. 
Trimllell-ne mal multe
suri și-alunci ne pul- in spune 
părerea. Din 2 -3 strofe nu so 
ponte deduce niciodată nimic.

TIMANOVSCHI MIHAI (Pe- 
la): Alîl „Steagul roșu" cît 

și .Țara mea" - ușoare ver
sificații cu puternic iz patrio
tic — au unele calități, dar 
și unele lip uri. Stăniili mai 
îndelung '.muma imaginilor 
poetico, rimei și ritmul.*. i’ 
terior. Și veil vedea >3, în 
curînd,. veți li mult mai mul
țumit de ceea re -iti concepu!.

iăcut-o, să vă extragem citeva 
versuri (fără pretenția de a 
publica literatură):

„Și pe saltea de burete 
Nu-i e foame, nu-i e sete 
De-ar li omu’ cil de mare 
In el putere nu are 
Că durerea-1 pune tos 
Nu se uită că i frumos.
Doi doctori volnici și mart, 
Blonzi, frumoși, cu ochelari 
Pe bolnav îl cnnsullcază 
Și cu drag ei 11 ttalcază...

v. r-

PIETRARI' VASIIE (lupr-ni): 
Puteați, atîl de simplu,' să vă 
exprimați t ' tmo linia lată dc 
medicii spitalului din Lupenl 
și fără a apela la ajutorul 
versurilor. Dar, pentru c-nti

(Paroșent) i 
au și cali-

ANTON IOAN
Versurile trimise
(ăfi. Veni|i la ședințele Cena
clului literar „Meșterul Ma- 
note".
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STEAGUL ROȘU

CONSTITUIREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN

HUNEDOARA AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

(Utmare din pag. 1)

liceal .Deccbal* Deva, președintele 
consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară. 
Păun Mvas, președintele cooperati
vei agricole de producție din Si- 
meria, Ădolt Drucker, directorul U- 
rinei .Victoria* Călan si Tcofil 
CMHa. protopop ortodox român al 
Protopopiatului Deva. Vorbitorii au 
subliniat însemnătatea si justețea mă
surilor preconizate de Plenara C.G. 
al P.C.R. din 24—25 octombrie a.c., 
nu arătat că acțiunile întreprinse 
de conducerea paitidului pentru 
crearea Frontului Unității Socialiste 
si a Consiliilor naționalităților con
locuitoare vor duce la întărirea coe
ziunii națiunii noastre, la consoli
darea unității întregului popor în ju
rul partidului și guvernului.

'"•instituirea Frontului Unității So
cialiste $i a consiliilor naționalită
ților conlocuitoare — au subliniat 
vorbitorii — deschide largi posibi
lități de participare deplină a tu
turor categoriilor a oamenilor mun
cii la vastul proces de desăvîrsire 
a construcției socialiste. Unitatea 
poporului, a tuturor claselor si pă
turilor sociale reprezintă o mare cu
cerire a națiunii noastre, un izvor 
al tortei si trăiniriei orîndurii so
cialiste.

Participantii la adunare si-au ex
primat deplina adeziune la întreaga 
politică internă si externă a Parti
dului Comunist Român, anqajindu-se 
să depună eforturi susținute pentru 
traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al TX-l«a si Conferinței 
Naționale a partidului.

Tovarășul Vichente Bălan, prim- 
vi-epresedinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean, 
a informat adunarea că în aceste 
zile, în ședințe plenare ale Comi
tetului județean de partid. Consiliu
lui județean al U.G.S.R., Comitetul 
județean U.T.C.. Comitetului jude
țean al femeilor, uniunilor județene 
ale C.A.P. cooperației mcștesuqăresti 
Si cooDeratiei de consum, filialelor 
‘'orietătii științelor medicale si Aso
ciației juriștilor consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară si 
germană, precum și în adunări ale

Consiliul Juacțcan liwtoo 
ai Frontului unității socialiste

Andronache Nicolae, redactor șef 
al ziarului „Drumul socialismului", 
președintele filialei județene a Uniu
nii Ziariștilor; Bălan Vichente, prim 
xicepreședinle al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean; 
Barla Iuliana, tehniciană la I.A.S. O- 
răștie,- Berbiuc Violeta, actriță Ia 
Teatrul de stat . Valea Jiului'1; Benea 
Rozalia, muncitoare la întreprinderea 
dc industrii- :ocală Brad; Belea Vir
ginia, cooperatoare la C.A.P. Leșnic; 

'Elâjan Leontin, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșu
gărești: Boticiu Sabin, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean; Borza Elena, pre
ședinta Comitetului județean al fe
meilor; Bănea Petru, țăran individual, 
membru a) cooperativei de consum 
Balșa; Călinescu Gheorghe, activist 
al Comitetului județean de partid; 
Cărare Ortanța, muncitoare la l.C.S. 
Hunedoara; Chirilă Emil, vicepreșe
dinte al Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție; Ciu- 
rea Olimpia, muncitoare la fabrica 
eh- conserve Hațeg, Colcer Aron, șef 
de secție la Comitetul județean de 
partid; Cosma loan, secretarul comi
tetului orășenesc de partid Brad, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular orășenesc.- Cosma 
Petru, maistru principal la grupul de 
construcții Petroșani; Comșa Virgll, 
maistru miner la E. M. Teliuc; Costi
ng Viorica, vinzătoare la O.C.L. pro
duse industriale Deva; Constanlinescu 
Ovldiu, medic emerit, președintele fi
lialei județene a Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, directorul spita
lului T.B.C. Deva,- Coslea Traian, 
maistru miner la E. M. Petrila; Con
stantin Mihai, miner la E. M. Vulcan,- 
Cristea Aron, pensionar membru de 
partid din ilegalitate; Crețu Maria, 
vicepreședintă a Comitetului jude
țean pentru cultură și artă; Cristea 
Irina, muncitoare la C. S. Hunedoara,- 
Dinșoreanu loan, președintele coope
rativei de consum din comuna Beriu,- 
Daradics Augustin, miner la E. M. 
Deva; Druker Adolf, directorul Uzinei 
„Victoria" Călan; Dumitrescu Dumi
tru, colonel M.F.A.; Dumitraș Tra
ian, miner, șef de brigadă la E. M. 
Aninoasa,- Enache Dumitru, maistru 
miner la E. M. Uricani; Faur Viorel, 
prim-secretar al Comitetului județean 
U.T.C.; Octavian Floca, doctor docent; 
Florescu Constantin, președintele co
mitetului executiv al consiliului popu
lar comunal Turdaș; Fodor Coloman, 
artist plastic din Petroșani; Furdui 
Gheorghe, țăran individual, membru 
al cooperativei de consum din comu
na Blfîjeni; Gali Ștefan, muncitor la 
Uzina de rc-pural material rulant Si- 
meria; Gherman Gheorghe, muncitor 
forestier la 1. F. OiAștie,- Gorcea Ma
ria, președinta C.A.P. Ribița,- Grigore 

oamenilor muncii din marile între
prinderi și din cooperativele agricole 
de producție, au fost desemnați 107 
reprezentanți în consiliul județean 
al Frontului Unității Socialiste. A pre
zentat pe reprezentanții desemnați șt 
a făcut propuneri privind componen
ta Biroului executiv al Consiliului 
județean Hunedoara al Frontului U- 
nilății Socialiste.

Adunarea a holărîl In unanimitate 
constituirea Consiliului județean Hu
nedoara al Frontului Unității Socia
liste, în componenta desemnată și a 
ales Biroul executiv al Consiliului.

In continuarea lucrărilor adunării 
tovarășul Ion Lungu, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., membru al Biroului executiv 
al Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a prezentat un 
plan de măsuri privind pregătirea 
alegerilor de depulați în Marea A- 
dunăre Națională și in consiliile 
populare.

Planul de măsuri — adoptat în 
unanimitate de către adunare — sta
bilește colectivele la nivel de județ 
pentru pregătirea și coordonarea des
fășurării campaniei electorale, acțiu
nile politice și organizatorice ce vor 
fi întreprinse in cadrul campaniei, 
principalele sarcini ce revin Consi
liului județean al Frontului Unității 
Socialiste, consiliilor municipale, oră
șenești și comunale, organizațiilor de 
masă și obștești, oamenilor muncii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, în domeniul economic și so
cial-cultural.

In industrie, colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni vor fi mo
bilizate pentru îndeplinirea planului 
pe acest an la toți indicatorii și 
crearea condițiilor de realizare a pla
nului pe anul 1969, urmărindu-se în
deaproape aplicarea măsurilor stabi
lite in acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii.

Fiecare beneficiar de investiții și 
constructor va trebui să întreprindă 
acțiuni hotărite pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la lucrările de 
construcții, urmărindu-se punerea la 
timp în funcțiune a tuturor obiecti
velor industriale și social-cullurale, 
precum și atingerea în cel mai scurt

Gheorghe, inspectorul șef al Inspec
toratului județean de securitate; 
Hațegan loan, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor de consum,- 
Henț Genoveva, cooperatoare la 
C.A.P. Sintandrci; Herban Petru, pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular comunal Bunila; 
Iacob Margareta, muncitoare textilis- 
tă la „Viscoza" Lupeni; laremschi 
Constantin, directorul Direcției de 
sistematizare, arhitectură, proiectări 
în construcții Deva; Iga Gheorghe, 
maistru miner la I. M. Barza; Istrate 
Gheorghe, mecanic de locomotivă la 
Depoul C.F.R. Simeria; Kohler Elisa- 
beta, profesoară la Școala generală 
nr. 7 Hunedoara; Lazăr David, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid Petroșani, președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal; Lazăr Miron, pensio
nar, membru de partid din ilegalitate,- 
Lungu Ion, secretar al Comitetului 
județean de partid,- Lutsch Martin, 
tehnician la C. S. Hunedoara, vice
președinte al Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană,- Mariș zXlexandru, brigadier 
la C.A.P. Burjuc; Mariș Ioan, miner 
la 1. M. Tebea,- Manughevici Ema- 
noil, directorul Stațiunii experimen
tale agricole Geoagiu; Mihuț Adrian, 
maistru miner la E. M. Certej. Mihuț 
Traian, muncitor la fabrica chimică 
Orăștie,- Moga Ioachim, prim-secre
tar al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean; Mogoș 
Alexandru, prim-secretar al comite
tului municipal de partid Deva, pre
ședintele comitetului executiv al con
siliului popular municipal; Moise Iu
lian, maistru mecanic la întreprinde
rea de mecanizarea agriculturii Do
bra,- Moldt Gheorghe, director gene
ral al l.C.S. Hunedoara; Munleanu 
Natalia, medic, Spitalul unificat De
va. Munleanu Nicoleta, juristă la Ar
bitrajul de stat Deva; Neagu Romu
lus, profesor, directorul Liceului „A- 
vram Tancu" Brad; Niculescu Florin, 
președintele comitetului sindicalului 
de la șantierul termocentralei Deva; 
Niță Ioan, director tehnic al C. S. 
Hunedoara: Ocoș Viore), secretarul 
comitetului orășenesc de partid Sime
ria, președintele comitetului executiv 
al consiliului popular orășenesc; O- 
prinescu Gheorghe, secretarul comi
tetului orășenesc de partid Călan, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular orășenesc,- Păs
trăv loan, secretarul comitetului oră
șenesc de partid Orăștie, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc; Pera Aurel, pre- 
ședintele C.A.P. Geoagiu,- Peșcheleu 
Ștefan, maistru miner la E. M. Lu
peni; Pirv Paulin, președintele C.A.P. 
Pi-l'u -j; Pogea Brincoveanu, preșe

timp a parametrilor tehnlco-econo- 
mici proiectat!. Vor fi sprijinite în
deosebi unitățile de construcții din 
cadrul Termocentralei Deva, 503 Bîr- 
cea, Fabricii chimice Orăștic, 
T.C.M.M.. șantierele de locuințe ale 
TR.C.H. și I.C.S.H.

In agricultură se va urmări pre
darea de către toate unitățile a o- 
bligațiilor tată de stat, îndeplinirea 
planului la arături pentru însămîn- 
țări de primăvară, strîngcrea tuturor 
furajelor și depozitarea lor, pregăti
rea condițiilor pentru producerea 
cantităților de legume planificate. 
Consiliile de conducere ale C.A.P. 
vor li mobilizate pentru realizarea 
întregului electiv de animale planifi
cat, mai ales vaci și juninci, asigu
rarea adăpostirii lor și o furajare co
respunzătoare in scopul realizării pro
ducției planificate.

O atenție deosebită se va acorda 
bunei aprovizionări a populației, asi
gurării fondului de marfă corespun
zător ca structură și calitate.

Va trebui, de asemenea, să se a- 
corde o atenție sporită gospodăririi 
și înfrumusețării orașelor, comune
lor și satelor din cadrul județului, 
îmbunătățirii asistenței sociale a oa
menilor muncii, desfășurării în bune 
condițiuni a învățămîntului de toate 
gradele.

Consiliile Frontului Unității Socia
liste. îndrumate și sprijinite de or
ganele și organizațiile de partid, vor 
desfășura o activitate politică și cul- 
tural-educativă susținută pentru 
popularizarea realizărilor obținute de 
regimul nostru în ultimii ani, a po
liticii partidului și statului de întă
rire a coeziunii și frăției dintre oa
menii muncii români și cei aparti- 
nind naționalităților conlocuitoare.

★
Intr-o atmosferă de entuziasm și 

hotărîre de a-șl intensifica eforturile 
pentru traducerea in viață a politicii 
partidului, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce revin oameni
lor muncii din județul nostru în In
dustrie, construcții, agricultură, în- 
vățămint și cultură, adunarea a adre
sat o telegrama Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

dintele Consiliului județean al 
U.G.S.R..- Popa Lucia, studentă la In
stitutul de mine Petroșani; Popa 
Aron, rectorul Institutului de mine 
Petroșani; Radu Ionuț, maistru mi
ner la E. M. Ghelar; Radu Emil, mun
citor, președintele comitetului sindi
catului de la autobaza D.R.T.A. Deva; 
Raitz Maria, cooperatoare la C.A.P. 
Romos,■ Răvaș Păun, președintele 
C..A.P. Simeria; Roman Petru, direc
tor genera] al Combinatului carbo
nifer Valea Jiului,- Repaș Ludovic, 
miner, șef de brigadă la E. M. Lo- 
nea; Silvestru Mircea, director ad
junct al Direcției agricole județene; 
Șindea loan, brigadier la C.A.P. Do
bra; Sima Sofia, cooperatoare la 
C.A.P. Pricaz, Sîrbu Iulian, munci
lor la Uzina „Victoria" Călan; Soos 
Andrei, profesor la Liceul „Decebal" 
Deva, președinte al Consiliului jude
țean al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară; colonel Stanca 
Gheorghe, comandantul centrului mi
litar al județului Hunedoara; Slinea 
Nicolae, președintele Tribunalului ju
dețean, președintele Asociației juriș
tilor, organizația județeană Hunedoa
ra; Stoica Amalia, cooperatoare la 
C.A.P. Livadia; Șuluțiu Alexandru, 
președintele Uniunii județene a co
operativelor agricole de producție; 
Sucigan Elena, profesoară la Liceul 
pedagogic Deva, Teian Iosif, munci
lor la întreprinderea de industrie lo
cală Deva,- Tolar Cornelia, croitorea
să la cooperativa „Solidaritatea” De
va; Tîrjoian Carolina, prolcsoară la 
Liceul din Hațeg, președinta comi
tetului orășenesc al femeilor; Topîr- 
lan loan, maistru la întreprinderea 
„Marmura" Simeria; Tripșa Ștefan, 
prim-maislru oțelar la C. S. Hune
doara, Erou al Muncii Socialiste,- 
Turc Pavel, președintele C.A.P. To- 
lești; Tudor Gheorghe, director gene
ral al I. M. Deva; Vană Ileana, o- 
peratoare la Fabrica chimică Orăș- 
lic; Vasiu Gheorghe, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid 
Hunedoara, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal; Vasiu Teodor, secretarul co
mitetului comunal de partid Ilia, pre
ședintele comitetului executiv al con
siliului popular comunal: Vastlescu 
Aurel, furnalist la C. S. Hunedoara; 
Vraciu Zaharia, președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
comunal Vața: Zamora Nicolae, se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid Hațeg, președintele comitetu
lui executiv al consiliului popular 
orășenesc,- Zgîrcca Vasile, președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular comunal Saimizegotu- 
so; Zsok Klara, cooperatoare la C.A.P. 
Deva,- Zudor Ghlzcla, cooperatoare 
la C.A.P. Hărău.
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MATCA
(Urmare din pag I)

ryiinitc allele, șeful lolu-
* Iul imi vorbește de oa

menii șantierului, de eloi turtle 
lor zilnice, depune lie pe ar
șițe, lie pe vini rece, pe ploi 
șt mai reci, de tenacitatea șl 
perseverenta lor. Laudă. îndeo
sebi, echipele Iul Constantin 
Lavric (de care am amintit) șl 
Ioan Calami.
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CURĂȚIREA VAGOANELOR
— o problemă tergiversată 
de ani de zile de către C.F.R.

Doar o lună și citeva zile ne mai 
despart de sîîrșitul anului. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor dc plan pe 
1968, minerii și preparatorii depun 
strădanii susținute. Iată, însă, că li
nele greutăți (ivite de altfel cu ani 
în urmă) continuă și de data aceasta 
să producă îngrijorare. Dar despre ce 
este vorba ? Vagoanele pe care 
C.F.R.-ui le pune la dispoziția prepara
tei Lupeni pentru a fi încărcate cu 
cărbune special pentru cocs, cu des
tinația C. S. Hunedoara, continuă să 
fie murdare. In ele se află resturi de 
balast, nisip, smoală, minereu de fier, 
cărbune energelic, sfeclă etc. Ori a- 
semenea resturi neînlăturate din va
goane, ar duce desigur la diminua
rea calității cocsului. Pentru a evita 
acest neajuns, zilnic, se procedează 
la curățirea și măturarea vagoanelor, 

.lucru impus de altfel și de către de- 
llegații recepționeri ai C. S. Hunedoa- 
Ira. Pentru exemplificare, iată cile 
^vagoane au fost curățate in acest an : 
ianuarie 689, februarie 588, martie 
707, aprilie 734, mai 803, iunie 812, 
iulie 978, august 954, septembrie 
835, octombrie 849 vagoane.

Pentru curățirea acestui număr ma
re de vagoane, care se expediază lu
nar, este de la sine înțeles ce forță 
de muncă se consumă. Ceea ce este 
însă mai grav este că muncitorii ca
re efectuează această operație sînt 
luați din producție, în astfel de ca
zuri fiind necesară oprirea unor u- 
tilaje.

Față de această situație conducerea 
preparațiel a făcut nenumărate sesi
zări însoțite de fotografii edificatoa
re. Răspunsul a fost de fiecare dală: 
„Problema vagoanelor murdare este 
cunoscută". Remedierile însă nu s-au 
produs, deșt acest lucru este așteptat 
de cîțiva ani, deși se cunosc greu
tățile pe care le fntîmpină prepara- 
ția din această cauză. In acest sens,
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14,00 Fotbal : România — Elveția 
(preliminariile Campionatului 

•mondial).
17.30 Pentru cei mici : Lanterna ma

gică.
18,00 Scrimă : Campionatul balcanic. 

Transmisie directă. .
18.30 Mult e dulce șl frumoasă. In 

lumea gramaticii — adjectivul.
19.00 Pentru tineretul șcdlar: „Prinț 

și cerșetor" (III). Balet după ro
manul lui Mark Twain.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Tele-enciclopcdia.
21,00 Film serial : „Răzbunătorii".
21.50 Program de circ înregistrat pe 

peliculă.
22,05 Estrada tinereții.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

Ieri, temperatura maximă înregis
trată la Petroșani a lost de plus 7 
giade și de plus 3 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme inclusă, cer mai mult 
acoperit. Precipitații izolate sub for
mă de ploaie.

UNEI ÎMPLINIRI
.De fapt, toți oamenii șan

tierului au pus umărul... N-a 
fost o lloarc la ureche cel a- 
proape 200 000 mc de săpătură 
șl 30 000 mc dc piatră adusă 
de la cariera Sa șa șl .înghiți
tă" dc percurlle și arocamcn- 
tele destinate să stăvilească 
energia apelor. Jiul nostru e 
un riu llnâr, torențial. .Biciu
it" de marile ploi se știe dl 
de .nărăvaș" este... Prin lot 
ceea ce făptuim, II supunem.."

pentru rezolvarea urgentă a stării 
de lucruri menționate, se cere din 
partea organelor C.F.R. luarea celor 
mai optime măsuri astfel ca vagoa
nele ce sosesc în gara Lupeni pen
tru a îi încărcate ai cărbune cocsi- 
ficabil să fie curate. Preparatorii din

hm hiiii ■iiirii iii»! juwu ii mi nilobii i|'uvn m iim ijkjjm’. «ft

SCRISORI 0E LA CITITORI
Am vrea 
să știm...

De ce chioșcul de ziare șl revis
te din Petrila este închis de .trei 
săplămîni și mai bine ? Am întrebat 
conducerea Oficiului poștal din lo
calitate și nu mi s-a dat nici un 
răspuns.

$i-am mai vrea să știm de ce, cînd 
este deschis, la acest chioșc nu se 
respectă programul de lucru afi
șat ?

Oamenii vin, aruncă o privire 
înăuntru, nu văd pe nimeni, ridică 
din umeri sau dau drumul printre 
dinți unor cuvinte nu tocmai măgu
litoare la adresa chioșcarului și- 
pleacă.

Noi considerăm că nu e bine ceea 
ce se petrece la acest chioșc de zia
re. $i dacă nu e bine este de dato
ria Oficiului poștal Petrila să facă 
ordine în activitatea chioșcului cu 
pricina.

UN GRUP DE CITITORI 
DIN ORAȘUL PETRILA

Certat'
cu normele 

de igienă
Personalul magazinului alimentar 

din cartierul Kakașvar din Vulcan 
nu respectă regulile de igenă, fără

COMBINATUL CARBONIFER VALEA JIULUI 
Unitatea de proiectări și cercetări 

miniere pentru huilă Petroșani 
ANUNȚA:

Ținerea unui concurs în ziua de 16 decembrie 196S 
pentru ocuparea următoarelor posturi :

1 SEF SERVICIU CERCETARE MINIERA
2 ȘEFI LABORATOR (specialitatea inginer miner)
1 $EF LABORATOR (specialitatea inginer electromecanic)
1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL
1 TEHNICIAN I (proiectare)
1 TEHNICIAN I CHIMIST
1 MEDIC SPECIALIST (radiologie)
împreună cu cererile de înscriere la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele 

acte :
- copie leqalizată de pe diploma de examen de stat ;
- copie leqalizată de pe diploma de doctor sau doctor docent in științe, dacă este 

cazul;
- memoriul de activitate, împreună cu o listă de lucrări ;
- cite un exemplar din cele mai importante lucrări ale candidatului sau extrasele 

lor ;
- copie leqalizată de pe certificatul de naștere ;
- certificatul de sănătate ;
- dovada situației militare ;
- dovada stcqiului și a restului perioadei de activitate in producție, în domeniile 

tehnice, economice și medicale ;
- autobioqrQfia.
Actele ce însoțesc cererile de înscriere la concurs se completează cu o caracterizare 

făcută de către conducerea instituției (întreprinderii) de la care provine candidatul.

ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA SEDIUL UNITĂȚII PlNÂ LA DATA DE 1
DECEMBRIE a.c.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la .serviciul PERSONAL ol C.C.VJ. 
telefon 1312.

Cind aceste rlnduri i d 
vor cădea sub ochi, 

vefi ști că de douăzeci șl patru 
de ore, la punctul de la De- 
nunfonl, Jiul curge prin noul 
\ ad croit de mina omului. Do
pul din amonte a fost spart șl, 
năvalnice, nerăbdătoare, cu bu
curie nereflnuld, apele riulul 
trec azi prin albia rle pialtă 
pe care l-o dăruim pentru veș
nicie.
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Lupeni așteaptă de urgență să le fie 
satisfăcută doleanța, de altfel pe de
plin justificată.

R. SELEJAN 
după o scrisoare de la 
Kovacs ALEXANDRU

de care nu putem concepe un co
merț civilizat. Tn ziua de 13 noiem
brie, mașina cu piine a fost des
cărcată, nu de vinzătoare, ci dc 
cîțiva copii care nu aveau mîinile 
prea curate.

în aceeași zi, cumpărătoaroa To- 
mulescu Ana care domiciliază în 
acest cartier, a atras atenția vîn- 
zătoarei asupra faptului că servește 
laptele cu un vas murdar. Răspunsul 
primit din partea vînzătoarei ne-a 
indignat: .Ce pot să fac? Dacă nu 
se spală singur...".

Oare nu se pol lua măsuri pen
tru eliminarea neregulilor din acest 
magazin ?

UN GRUP DE GOSPODINE DIN 
CARTIERUL KAKAȘVAR VUL

CAN

Salariată 
pentru jigniri ?

Mai deunăzi am venit cu soția de 
la Lupeni la Petroșani. După ce 
ne-am rezolvat problemele, am in
trat la unitatea T.A.P.L. „Hai la noi" 
să luăm o gustare și o sticlă cu bere. 
Mesele murdare nu erau în ton cu 
invitația dc la intrare. Solicilînd-o pe 
Tudoran Alexandrina să șteargă 
masa, ea ne-a repezit pur și simplu. 
Noi credem că este salariată spre 
a-și face datoria și nu să jignească 
oamenii. Conducerea T.A.P.L. Pe
troșani nu este de aceeași părere?

Goga VASILE
I.upenî

DUMINICA 24 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

6,05 Concertul dimineții; 7.00 Cu 
• intcc și joc pe plaiurile patriei;
7,30 Muzică ușoară; 8,00 Sumarul 
presei,- 8,15 Refrene îndrăgite,- 9.00 
Radiomagazinul femeilor,- 9,30 Corul 
de copii al Radlolelevîziunii; 9,45 Mu
zică din opereta „Noapolc sub săru
tul focului" de Rasceli 10.40 Simfo- 
nietta de Paul Constanlinescu; 11,05 
Avanpremiera cotidiană,- 11,15 Ilus
trate muzicale. Emisiune de Liviu 
Bdcilă,- 12.00 Dc toate pentru toii; 
13,00 Aplauze la...... Estrada dumini
cală",- 16 30 Unda Veselă. Minunile 
sfîntiilui Sisoie de George TopJrica- 
nu. Dramatizare radiofonică de Mir
cea Pavelescu; 17,00 Concert de du- 
pă-amiază,- 18.05 Inlilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 18,35 
Cinlă orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii; 19,00 Varietăți muzicale; 
19,45 Arii din opere interpretate de 
Nicolae Herlea,- 20,10 Cinlă Ioana 
Radu,- 20.20 Teatru scurt. „Era armo
niei" de Roger Richard; 21,00 Dans,- 
22,20 Noutăți de muzică ușoară româ
nească,- 23,30 Moment poetic,- 22,40 
Nocturne de Chopin,- 23,00 Reluarea 
emisiunii de divertisment muzical de 
la 1 la 5; 3,00—5,00 Estrada noctur
nă. Sumarul presei la ora 4.

PROGRAMUL II :

6,00 Zi de odihnă cu cintec și joc; 
6,35 Muzică populară; 7,00 Muzică 
ușoară; 7,37 Divertismente pentru 
fanfară; 8,15 Teatru radiofonic pen
tru copii: „Baba Novac",- 9,00 Ale
geți melodia care vă place- — muzică 
ușoară; 9,45 Cinlă Lucreția Ciobanu 
și Ion Oprea; 10,03 Avanpremiera 
cotidiană; 10,13 Soliști de muzică 
ușoară; 10,45 A 7-a- artă; 11,00 Con
certul capodoperelor; 12,20 Muzică 
ușoară; 12,30 Cintăreți celebri și fol
clorul; 13,10 Caleidoscop muzical; 
14,00 Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii. Soliști Angela 
Buciu și Gică Mustăcioară; 14,20 
De la operetă la operă; 15,00 Cintece 
de George Grigoriu și Vasile Vese- 
lovski; 15,30 Concurs in instanță i 
„Cazul Soames Forsyte" eroul scri
itorului englez John Galsworthy (II); 
16,00 Muzică populară; 11,30 Jazz» 
17.00 Revista literară radio. 17,30 Pe
trecere dansantă,- 18,30 Romanțe; 
19,05 Melodii magazin,- 20,00 Muzică 
do dans; 21,10 Jazz; 21,30 Studioul 
de poezie. Aspecte de la recitalul cu 
public „Carmen Saeculare"; 21,50 
Canțonete; 22,00 O istorie a muzicii 
în capodopere comentată de George 
Bălan. Opera „Orleu" de Monteverdi; 
23,07 Festivaluri muzicale internațio
nale: Salzburg 1968; 24,00—1,00 Suita 
de ritmuri.

ORARUL RADIOJURNALELOR

ȘI BULETINELOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL 1 : Radiojurna
le : 8,00; 14.00; 20,00; 22,00. Bu
letine de știri: 6,00; 11,00;
16,00; 24,00; 1,00; 2,00,- 4,00. Bu
letine meteo-ruliere : 8,00,- 1,00; 
2,00. Buletine meteorologice: 
13.00; 22,00. Sport : 22,00.

PROGRAMUL II: Radiojurna
le : 13 00; 21,00; 23,00; Bulcti- 
ne de știri: 7,30; 10,00; 19,00; 
0,55. Buletine meteo-rutiere: 
7,30; 0,55. Buletine meteorolo
gice : 14,00.
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ITALIADocumente adoptate de Comisia
CONDUCEREA P. D. Cpregătitoare a Consfătuirii

A DEMISIONATa partidelorinternaționale
muncitoreșticomuniste și

• -

a fost instituită starea de

E-

ajute la victoria 
imperialiștilor în

tor palrioți, să 
lupta împotriva 
merica Latină.

BUDAPESTA 
edința din

în 
A-

R.P. BULGARIA : Pe șantierul Uzinelor chimice care 
se află in construcție în apropiere de Vidin.

Patrioții sud-vietnamezi 
au ocupat localitatea 

Vinh Dienh

ROMA 22 (Agerprcs). — Consiliul 
National al Partidului Democrat 
Creștin, ale cărei lucrări urma să ia 
sfirsil joi scara, și-a întrerupt dez-

de rezoluție inițiat 
de România 

adoptat la 0. N. U.

BUDAPESTA 22. (Agerprcs). — 
la ședința din 21 noiembrie a Co- 

iei pregătitoare a Consfătuirii 
metions'e a partidelor comuni*-- 
-i muncitorești, cele 67 de partide 

li au declarat cu profundă in- 
nare că in Guatemala, Paraguay 
Haiti, imperialiștii americani și 

ii lor locali folosesc metode 
? și sv răzbună singeios îm- 
i forțelor revoluționare care 
pentru libertatea și indepen- 
lării lor.

Guatemala, conducători ai mun- 
laranilor, ca Victor Ma- 

Tischler și 
*s, au fost 

tn ultimii 
trei ani. mii de oameni au dispărut 
si au fost supuși la torturi crince- 
ne. Guvernul Guatemalei și bandele 
teroriste menținute de imperialiștii 
americani au asasinat mii do oa
meni in mod cu totul ncomenoș.

•• Haiti, in ultimele opt luni sule 
d- atrioți au fost răpiți, torluiati 
pi > la moarte, multi dintre ei exe
cutați fără sentință legală.

R prezenlanții partidelor frățești 
co lamnă cu holărire această cam- 
panic brutală de distrugere, rare 
calcă in picioare drepturile elemen
tare de libertate ale omului. Ele își 
ridică glasul în apărarea comuniști
lor si patrioților care luptă cu 
ruiaj și perseverentă în Guatemala, 
Paraquay, Haiti și în alte țări lalino- 
araericane și cer oprirea imediată 
a terorii crunte folosite împotriva 
lor. Ele asigură de solidaritatea lor 
for'ole revoluționare latino-america- 
ne in lupta lor împotriva imperialis
mului american si a sistemelor te
roriste reactionarc sprijinite de a- 
cesla. Ele cer opiniei publice mon
diale să protesteze împotriva crime
lor imperialiste comise împotriva 
comuniștilor latino-americani si a al-

ra.-
LnV 
te j 
frăK-s

$i 1
sateliții 
brutale 
polfix a 
luplâ 
«lenț.

citonlor și 
nuri Gutierrez, Ralael 

do Castillo Flon 
ti cu brutalitate, 
ii, mii de oameni

• upuși ia torturi c

22 (Agerprcs). - 
La ședința din 21 noiembrie 1968 a 
Comisiei pregătitoare a Consfătuirii 
internaționale a partidelor comuniste 
și muncitorești, reprezentanții celor 
67 de partide frățești au salutat cu 
un entuziasm sincer poporul Viet
namului, care a obținut noi succese 
în lupta sa eroică.

Faptul că guvernul american a 
fost silit să oprească total și ne
condiționat bombardamentele asupra 
R.D. Vietnam, precum și alte acțiuni 
militare, ca și acordul asupra par
ticipării la convorbirile dc la Paris 
ale delegațiilor R.D. Vietnam și re
prezentanților Frontului National de 
Eliberare, constituie o victorie im
portantă a poporului vietnamez și a 
tuturor forțelor progresiste și iubi
toare de pace din lume.

Partidele comuniste și muncito
rești iși exprimă din nou solidarita
tea cu eroicul popor vietnamez, care 
continuă lupta împotriva agresiunii 
imperialismului american. Partidele 
noastre își vor menține in continua
re vigilenta în fala mașinatiunilor 
imperialiste. împreună cu toate for
țele păcii, ele își vor intensifica în 
continuare acțiunile, pentru obține
rea retragerii complete a forțelor 
Statelor Unite și aliaților lor din 
Vietnam și asigurarea dreptului po
porului vietnamez de a-și hotărî in
dependent soarta, ca o națiune inde
pendentă, în pace.

NEW YORK 22. — Trimisul special 
Agerprcs, Nicolae lOnoscu, transmi
te ; In Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. a fost adoptat 
joi seara prin aclamații proiectul de 
rezoluție inițiat de România, cu pri
vire la „Cooperarea internațională 
pentru folosirea ordinatoarelor și a 
tehnicilor moderne de calcul în sco
pul dezvoltării". Printre coautorii a- 
cestui document se află, de asemenea. 
Franța, Chile. Iran și Tunisia.

Ecourile favorabile pe care le-a 
avut la O.N.U. aceasta inițiativă au 
fost confirmate de' votul unanim ob
ținut do proiectul dc rezoluție (este 
pentru prima oară în acest an cind 
un document este adoptat in Comite
tul economic și financiar fără opoziții!, 
precum și de intervențiile reprezen
tanților multor state care au insistai 
asupra importanței și semnificației 
deosebite a angrenării eforturilor 
Națiunilor Unite in direcția sprijinirii 
accesului tuturor statelor la realiză
rile cele mai noi ale științei și teh
nicii contemporane.

SAIGON. — Agenția de presă 
liberarea menționează că, in urma 
unor acțiuni ofensive, forțele patrio
tice sud-vietnameze au preluat con
trolul asupra localității Vinh Dienh, 
situată la aproximativ 20 km de baza 
militară americană de la Da Nang. 
Populația din localitate, subliniază 
agenția citată, i-a sprijinit pe

A

in Sierra Leone 
continuă 

să aibă loc 
tulburări

FREETOWN 22 (Agerprcs). — Deși 
in tară 
utgență, in Sierra Leone continuă 
să albă loc tulburări, provocate de 
diverse demonstrații ca și do cioc
nirile dintre adopții unor orientări 
politice diferite. Se pare, relatează 
corespondenții de presă, că acestea 
au devenit un fenomen oarecum o- 
bișnuit, caracterizând ultimele zile 
înaintea alegerilor, cind divergentele 
dintre f parti Ahii unor grupări poli
tice iilerite -f>ar să atingă punctul 
culminant. Intr-adevăr. într-o serie 
de provincii ale țării urmau să aibă 
loc la 25 decembrie alegeri parțiale, 
dar, după cum relatează agenția 
M.A.P., se pare că ele ar fi fost a- 
mînate.

Pentru a pune capăt dezordinilor, 
guvernul a înăsprit interdicțiile de 
circulație. Se menționează, de ase
menea, că 40 de reprezentanți ai o- 
poziției au fost arestat).

Totodată, primul ministru al Sierrei 
Leone, Siaka Stevens, a declarat că 
armata a primit împuterniciri depli
ne pentru a păstra ordinea.

baterile după ce fostul prim-ministru 
A Ido Moro a declarat că se retrage 
din curentul majoritar, care grupa a- 
depțil iul Mariano Rumor, și pe cel 
conduși de Amintore Fanfani, adop- 
lind o poziție „autonomă" in cadrul 
organizării interne a democrației 
creștine. Această poziție a atras du
pă sine demisia lui Mariano Rumor 
din funcția de secretar general al 
P.D.C., precum și a întregii conduceri 
a partidului. Agenția Ansa subli
niază că, pentru moment, este impo
sibil de prevăzut dacă demisia lui 
Mariano Rumor este un -act pur for
mal sau el va li invitat împreună 
cu întreaga conducere să rămînă în 
continuare la postul său pînă la a- 
propiatul Congres national extraordi
nar al P.D.C. Totodată este greu de 
făcut un pronostic, in cazul cind de
misiile vor rămine efective, asupra 
consecințelor pe care acestea le-ar 
putea avea asupra cursului crizei 
guvernamentale, începută marii prin 
demisia cabinetului de tranziție de- 
mocrat-creștin, condus de Giovanni 
Leone. Cele două partide interesate 
in soluționarea acestei crize, prin 
formarea unui nou guvern de cen- 
tru-stinga — democrat creștinii și so
cialiștii, se găsesc practic în situa
ția de a discuta această problemă 
fără a dispune de o majoritate în 
interiorul partidelor lor care să ga
ranteze angajamentele pe care și 
le-ar asuma reprezentanții lor in ca
drul noului guvern.

toate organizațiile politice loc ca urmare

arabe la nivel înalt.

Noi explozii la mina de cărbuni
din Mannington

resim-

Criza monetară occidentală
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L

care fuseseră încadrate in Partidul 
Uniunea Sudaneză, condus de fostul 
președinte al tării, Modibo Keita.

calas- 
loc a-

La tragerea Loto din 22 noiembrie 
1968 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

35 6 5 73 23 7 26 27 63 22 53 67. 
Fond de premii: 837 671 lei.

noi conferind
a altor state

(Ager preș). — 
în capitala Re- 
Germaniei are 
zece" în legă- 

vesl-euro-

a cererii Iordaniei și 

de convocare a unei

CALEIDOSCOP
Ziarul venezuei. an „l itimas 

Noticias" relatează ca o femeie 
de 25 de ani a născut 6 copii 
gemeni intr-un sat din munții 
Anzi. Toți copiii — patru fete 
$i doi băieți — au murit la 
puțin timp după naștere. Greu
tatea lor era intre 907 si 1 134 
grame.

bimotor 
persoane la bord s-a 
joi in apropiere de 
(Alaska), 
decolare, 
persoane

cu opt 
prăbușit 
Barrow 

la scurt timp după
Șapte din cele opt

Populația Belgradului crește 
anual cu 20 000 locuitori. A- 
ceasta presupune și un ritm 
inalt al construcțiilor de locu
ințe. In anii de după elibe
rare, vechiului Belgrad 1 s-au 
adăugat noi și noi cartiere, 
printre care cel mai mare 
este Novi Beograd, a cărui 
populație se apropie in pre
zent de 100 000 de locuitori.

JAPONIA : Aspect din tim
pul gravelor incidente dintre 
studențimea din Tokio și po
liția care a acționat in vir
tutea legii care interzice ma
rile demonstrații.

Deschiderea sesiunii Consiliului executiv

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris au 
început lucrările celei de-a 81-a se
siuni a Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O., în noua componenta, 
recent ales de Conferința generală.

In prima ședință a sesiunii. Consiliul 
executiv a ales ca președinte pe 
anii 1969—1970 pe Gian Franco 
Pompei, reprezentantul Italiei, iar ca 
vicepreședinți pe reprezentanții Ce
hoslovaciei, Indiei, Tanzaniei și Pe
rului.

A

In Mali au fost dizolvate

® CAIRO. •— la cadrul consultu
rilor diplomatice intense care au loa 
in prezent între statele arabe, mi
niștrii afacerilor externe ai R.A.U. și 
Iordaniei, Mahmud Riad și Abdei 
Moneim Rifai, urmează să efectueze 
turnee separate in mai multe capi
tale arabe, anunța ziarul ...Al Al)ram".

Hotărirea a fost luată cu prilejul 

vizitei pe care ministrul de externe 
iordanian a făcut-o recent. împreună 
cu premierul Bahjal Al Tolhouni. la 

Cairo. Consultările au

BAMAKO. — După patru zile de 
la lovitura de stat din Mali, situa
ția pare să fi revenit la normal. Re
stricțiile de circulație au fost in cea 
mai mare parte ridicate, mai ales 
că vineri a început Ramadanul, stră
vechea sărbătoare musulmană.

Postul de radio Bamako a anun
țai că in urma hotărîrii Comitetu
lui eliberării naționale au fost di
zolvate toate organizațiile politice 
[printre care Uniunea muncitorilor. 
Uniunea femeilor și alte organizații),

FRUMOASA PREZIDENȚIALA
Noua mașină pentru președintele S. U. A

WASHINGTON 22 
In momentul in care 
publicii Federale a 
loc reuniunea , celor
tura cu criza monetară 
peană. in special a francului francez, 
în cercurile economice de la Wa
shington se exprimă temeri fată de 
o înrăutățire și a situației dolaru
lui. Majoritatea experților economici 
văd situația actuală a francului fran
cez drept o parte a crizei financia
re a întregului sistem monetar inter- 
occidenlal. Pentru prima oară, ziarul 
„Washington Post" a subliniat joi 
că neliniștea generala se menține la 
Washington datorită faptului că pre
siunile asupra francului s-ar putea 
repercuta negativ asupra lirei brita
nice și a dolarului .american. Pînă 
acum, presa americană vorbea doar

-

despre o criză monetară a Europei 
occidentale.

Pînă în prezent, la Washington nu 
se știe nimic oficial asupra conți
nutului convorbirilor avute do minis
trul finanțelor al S.U.A., Fowler, cu 
interlocutorii săi la Bonn. Potrivit a- 
genliei France Presse, Statele Unite 
ar fi satisfăcute ca francezii și vest- 
germanii să-și împartă sacrificiile. 
Aceasta ar însemna o mică devalo
rizare a francului, care nu ar pune 
dolarul in pericol și o mică reeva
luare a mărcii, care ar scumpi, în a- 
celași timp, preturile la mărfurile 
vest-germane pe piața internațională. 
Aceasta ar fi una din soluțiile care 
ar oferi mai multă garanție pentru 
viitorul dolarului. Se vorbește că 
Washingtonul s-ar mulțumi și cu o 
soluție provizorie, care ar consta în 
a se pune capăt speculațiilor de 
bursă, prin taxarea capitalurilor flo
tante care vin spre R.F.G. Dar. ex
pert» menționează că aceasta nu ar 
fi decit un paleativ care nu ar scuti 
țările occidentale de a proceda la o 
revizuire aprofundată a sistemului 
monetar interoccidental, deoarece s-a 
constatat că fiecare criză duce la 
căderea unei noi linii de apărare a 

dolarului.

In fala monstrului care s-a 
instalat pe o alee din grădina 
Casei Albe. Lyndon Johnson, 
președintele S.U.A. a excla
mat :

— Ce păcat că nu sini de 
la(â Henry Ford și nepotul 
meu.

Johnson a inspectai extra
ordinara și fabuloasa limuzină, 
un Lincoln negru, lung de 7 
metri pe care i l-a oferii re
cent stalul, apoi a revenit a- 
supra ideii precedente :

— Regret absenta lui Henry 
Ford, pentru că el a construit 
această mașină, iar pe aceea 
a nepotului deoarece lui 
plac jucăriile 
te ia.

Johnson s-a 
seria argintie 
fala lui trei ecrane de telex /- 
ziune puțind li branșate simul
tan pe trei canale diferite iar 
in garnitura Prafului scaunu
lui din dreapta, un puternic, 
post de radio. Alături, un te
lefon încastrat in caroserie. 
Sub bancheta din fala scaunu
lui prez.iden/ial un frigider.

— Această mașină ma i a 
tace să regret președinția a 
alirmat surizind Johnson.

Intr-adevăr, la bordul aces
tei capodopere pe roii nu ■■ 
va mai plimba actualul preșe
dinte. Jucăriile electronice pe 
care le-a îndrăgit atit de mult 
nepotul său vor li folosite. 
trlvil rezultatului final al ale
gerilor de către Nixon.

.Frumoasa prezident i

fi
de genul aces-

așezat pe țapi- 
a mașinii. In

experimentată 
prevăzută atit 
rile de zi'cil și pentru cele de 
noapte. Prin intermediul unui 
microfon electronic lără tir, 
președintele va putea s0 .•>© a- 
dreseze mulțimii din jur, prin- 
lr-o porlioce plasata in spa
tele și pe aripile din lafă ale 
mașinii. Apăsind pe un bulon, 
președintele va putea auzi 
zgomotele de alară. Perdele 
din aluminiu vor putea li tra
se peste geamuri (patru ae 
fiecare purle) pentru a Ieri in
teriorul de strălucirea soare
lui și a meni ine in mașină 
temperatura (caldă sau rece) 
stabilită , pe un lermoslat de 
fericitul . pasager. Compania 
pord-I.incoln a holăril cons
truirea acestui apartament pe 
ro/i, imediat după asasinarea 
președintelui Kennedy. Casa 
Alba a rămas liâelă mărcii, 
potrivit unei tradiții instituite 
In 1920 de către președintele 
C. Coeldige și încălcată doar 
de Franklin Roosevelt care, din 
cind Inlcind. ceda tentat iei de 
a folosi un Cadillac Blindai ce 
fiparjinuse lui Al. Capone în
suși.

O dală cu căderea nopții 
trei mici proiectoare slnt în
dreptate spre fanioanele cure 
.flutură ,pe aripile din iafă. Un 
bec puternic de -10 wall lumi 

ncază interiorul mașinii pentru 
ca președintele să poală II vă- 
jzut de mulțime. Izolat

la Detroit, este 
pentru pi imbri

perete din sticlă, șoferul \a 
aveu la dispoziție un motor cu 
o putere de 340 cp. Cadranul 
de control este dubiu iar ală
turi se allă o comandă care 
va declanșa un sistem hidra
ulic făcind să coboare în spa
tele mașinii o scară dublă 
transx ersală destinată agenli- 
lor serviciului secret. Simultan, 
o bară acționată tot hidraulic, 
se va ridica la portbagaj 
pentru a permite polițiști
lor să se agate de mașină. 
Puternicul motor V-8 nu io 
permite o viteză mai mare de 
130 km pe oră. deoarece ma
șina este un iei de tanc, de 0 
tone, dintre care două de blin
daj. Geamurile și parlea aco- 
ne tisului transparent și amo- 
\ ibil au lost confecționate din 
același material cu cel al a- 
vioanelor de bombardament. 
Mașina va li invulnerabilă la 
acțiunea obuzelor iar discuri 
speciale din otel gros vor pro
teja interiorul cauciucurilor. 
De fapt, această fortăreață, 
este înzestrată cu multe alte 
secrete fure vor permite o 
ripostă a la James Bond, dar 
lista lor nu a lost comunicată 
decit F.B.I.-ului.

Costul acestui 
face parte și el 
mașinii. Un ziar 
afirmat insă că dacă ea ai li 
plătită cu 100 de dolari pe lu
nă, datoria va li lichidată de 
abia in cursul convenției de
mocrate din anul 2 38-1. Ceea 

însemna 500 000 dolari.

NEW YORK. — Echipele de 
salvare care lucrează la mina 
de cărbuni din Mannington 
(Virginia de vest) unde s-a 
produs miercuri o puternică ex
plozie, au anunțat că au fost 
abandonate speranțele de a 
mai fi găsiți in viață 78 de 
mineri aflați intr-una din ga
leriile minei. Echipele de sal
vare au încercat să pătrundă 
în galerie prin gurile de ae
risire dar au fost împiedicate 
din cauza incendiului din sub
teran. In cursul zilei de joi, 
din cauza marii cantități de

gaze, s-au produs noi explozii 
care au avut o iorță atit de 
puternică incit au fost 
țiîe chiar Ia suprafață.

Aceasta este a doua 
trofă minieră care are
nul acesta în Virginia de vest. 
In luna mai 5 mineri au fost 
uciși și alli 20 au putut fi sal
vați in urma unei explozii a- 
semănătoare. In cursul ultimi
lor 15 ani in minele din S.U.A., 
in urma exploziilor și altor 
accidente de muncă, și-au gjer- 
dut viața un număr de 5 050 
mineri.

® BONN. — Băncile și birourile de schimb din. Republica Fede
rală a Germaniei au aplicat, începi nd din dimineața zilei de vineri, o 
devalorizare „de fapt" cu 15 la sută a francului francez. Ele oferă 68 
de mărci pentru 100 de franci. înainte de criză cursul francului era sta
bilit la 0,8 mărci. Operațiunile de schimb sint insă limitate la numai 100 
de mărci pentru o persoană.

O măsură similară a fost hotărilă pentru schimburile de lire ster
line, al căror curs a lost stabilit intre 8,30 și .8,60 mărci pentru o liră, 
fala do cutsUl de 9.30—9,46 mărci o liră înainte de izbucnirea actualei 
crize financiare.

© WASHINGTON. — Ocupindu-se de relațiile intre noul preșe
dinte J Congres, corespondentul agenției U.P.I., George Marder, sub
liniază dificultățile care vor interveni intre pulerea execufvă republi
cană și forul legislativ dominat de deinocrați. „Președintele ales, Ri
chard Nixon, se autoinșeală *dacă contează pe mai mult decit pe o scurta 
lună de. miere cu Congresul", scrie Marder. Congresul ii va crea o se
rie de greutăți in îndeplinirea unor proqranie preconizate in timpul cam
paniei electorale.

Campanie împotriva corupției 
în Indonezia

model unic 
din secretele 
financiar

DJAKARTA. — Președintele indo
neziei, generalul Suharto, a decla
rat că este necesară intensificarea 
campaniei guvernamentale împotriva 
mitei si a corupției. In acest sens, 
relatează agenția A. P.. care trans
mite știrea, el i-a cerut procurorului 
general al țării. Sugiharto, să gă
sească împreună cu profesorul Selo 
Sumardjah, un reputat economist, 
căile și mijloacele menite să pună 
capăt corupției semnalate pînă și în

cercurile cele mai înalte. In legătură 
cu aceasta se menționează că încă 
în cursul anului trecut a fost creat 
un așa-numit ..Comitet pentru anlico- 
ruplit condus de Sugiharto, a că
rei activitate urmează să fio inten
sificată. deoarece, potrivit afirmațiilor 
procurorului general, mila și corup
ția au atins un asemenea grad incit 
amenință . eforturile Întreprinse in 
vederea îmbunătățirii situației eco
nomice indoneziene.
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