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Ședința jubiliară 
a Marii Adunări Naționale consacrată 
semicentenarului Unirii Transilvaniei 

cu România
Biroul Marii Adunări Naționale anunță pe deputății Marii Adu

nări Naționale că vineri, 29 noiembrie 1968, la orele 10 dimineața, 
va avea loc la sala Palatului Republicii Socialiste România, in 
cadrul actualei sesiuni, ședința jubiliară consacrată semicentena
rului Unirii Transilvaniei cu România.

Nopți albe, 
zile 

fierbinți
In fiecare oră, termocentra

la Paroșeni produce 300 000 
kW energie electrică, l.i o 
funcționare optimă, fără de
ranjamente și fără avarii. Pen
tru ca «mersul* să-i fie normal 
colectivul uzinei depune toate 
strădaniile. Căutările de solu
ții științifice noi, prin al căror 
efect se urmărește creșterea 
producției de energie și obți
nerea de economii, constituie 
pentru energeticienii din Paro- 
>eni o preocupare de fiecare 
H. Aceste afirmații sînt con
firmate și de următoarele ci
fre: 174 și 128. Prima cifră re
prezintă numărul studiilor șl 
propunerilor din anul trecut, 
•ar a doua pe cele din pri
mele 10 luni din acest an pri- 
v ind organizarea științifică. 
Una din măsurile propuse a 
avut drept scop perfectiona
rea instalațiilor de la labora
torul chimir și, deci, optimi
zarea procesului de producție 
la cazane.

De la stadiul de propunere, 
insă, și pînă la aplicarea in 
practică a unor soluții, e un 
drum uneori nu tocmai scurt.

în anul 1967, l.E.C. Paro- 
șeni a primit din import o 
instalație perfecționată de fil
trare a apei: filtre cu .pat* 
mixt.

Noua instalație a sosit la 
termocentrală. Problem*» era, 
de acum, descifrarea prospec
telor scrise doar in limbi 
străine si montarea filtrelor 
cu .pat* mixt al căror proto
tip sosise pentru prima dată 
la noi (la Paro^en» si Rnr- 
zeșli).

Pe tînărul inginer Voicu 
fon. șeful laboratorului A.M.T. 
din uzină, problemele de au
tomatizări l-au preocupat Încă 
din anii de studenție la I.M.P. 
Tot atunci a început să 
deslușească și tainele unei 
limbi străine. După ce a invă- 
lat engleza, a începui să stu
dieze în origina] prospectele 
celor mai ingenioase instalații 
de automortizoare. Totuși despre 
stafia de filtre cu .pal* mixt, 
încă nu știa nimic. Piesele, ins
talațiile acesteia sînt realizate 
după ultimul cuvînt al tehnicii 
mondiale- miniaturale -a di
mensiune, ingenioase ca reali
zare și cu parametri optim:. 
Tînărul inginer a fost îneîntat 
de .bijuteriile* pe care le a- 
vea în fată. Apoi a înccout 
să le dezlege secretele. După 
mai multe nopți albe, a tradus 
în românește prospectul scris 
în limba engleză si a început 
să dea contur, deocamdată pe 
hfrtie, schemelor de montare 
și funcționare a instalației, 
far zilele au devenit fierbinți 
pentru inginerul Voicu. Împreu
nă cu maistrul Vieru Ion, tî
nărul inginer a montat piesă 
cu piesă la aparatele de mă
sură și control. După ce ins
talația a fost montată și veri
ficată în laborator, a fost 
transferată, tot piesă cu piesă, 
ia locul destinat • laboratorul 
rhimic. Aici, inginerului Voi
cu Ion îi revenea sarcina de a 
coordona munca constructori
lor de la Energo-montaj Bu
curești. După alte nopți albe

P. B.
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TELEGRAMA
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Unqar, 
Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
In legătură cu încetarea din viață a Iul Istvan 

Dobi, militant de seamă pe lărîro social-politic 
și proeminent om de stal al Republicii Populare 
Ungare, Comitetul Contrai al Partidului Comu
nist Român și Consiliu] de Stal al Republicii 
Socialiste România exprimă profunde condolean
țe Comitetului Central al Partidului Muncitorești 
Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare șl familiei îndoliate.

COMITETUL CENTRAI AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIAMSTE ROMANIA

IN PAGINA A 4-a
o
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ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE 
MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI Șl 
AL TURCIEI
THIEU „ANTIAMERICAN" ?
O NOUA MINA 
IN ANGLIA
GUVERNUL R.D. 
NOILE ATACURI 
DEMILITARIZATA

DE CĂRBUNI ÎNCHISA

VIETNAM CONDAMNA 
AMERICANE IN ZONA

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe ambasadorul 

R. P. Mongole

din

(Continuare in pag. a 2-a)

SURORILE

VIORICA TODER1CIU
. profesoară

lalea ridicării si depunerii lămpilor, 
rut aglomerația din fața - ghișeelor lămpăriilor.

O lămpărie ‘modernă amenajată după imperati
vul major al prețuirii timpului: autoservirea. 
Fotoreporterul. nostru i-aț surprins deunăzi pe 
minerii Iacob Arpad și Pop Ioan de la mina 
Aninoasa, in fața rastelului cu lămpi la ieșirea 
din mină. După cum se observă, prin operativi- 

a dispă-

Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România

UNIREA ROD AL LUPTEI
MASELOR POPULARE

de evenimente care, 
lor. prin telul lor și 
care au determinat 

al societății noastre,

Pe parcursul dezvoltării istorice 
milenare a poporului nostru se re
marcă o serie 
prin amploarea 
prin modul în 
mersul ulterior
se înscriu ca adevărate pietre de ho
tar, ca veritabile jaloane ale istoriei 
patriei noastre.

Asemenea momente sint mai ales 
marile mișcări revoluționare care stră
bat de la un capăt la altul istoria 
României și care scot la lumină ro
lul uriaș al luptelor maselor popu
lare. Printre aceste evenimente, anul 
revoluționar 1918 — a cărui încunu
nare o găsim la 1 Decembrie la Alba 
Iulia — trebuie considerat ca fiind 
unul din cele mai însemnate.

Arareori în istoria țării noastre ma 
sele s-au manifestat mai năvalnice, 
mai clocotitoare, mai pline de abne
gație, mai însuflețite ca la Alba Iulia.

In acest sens capătă o deosebită 
importanță profunda observație a lui 
Marx, considerată de Lenin ca fiind

una din tezele fundamentale ale ma
terialismului istoric, după care „o da
tă cu profunzimea acțiunii istorice 
va crește și amploarea masei care o 
înfăptuiește’'.

Evident, nu este vorba aici numai 
de un raport cantitativ, ci mai ales 
este vorba de transformări calitative. 
Cu cît mișcarea istorică este mai 
amplă, cu cît schimbarea spre care 
țintește este mai profundă, cu atit 
intră în acțiune mase mai largi.

„Unirea Transilvaniei cu România 
— așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R. in cadrul adunării populare de 
la Alba Iulia din octombrie 1966 — 
a corespuns unei necesități istorice 
imperioase a dezvoltării poporului 
român, a constituit un moment de o 
uriașă însemnătate in procesul de for
mare a națiunii, a statului național 
român. Ea a contribuit la crearea 
cadrului necesar pentru progresul e- 
conomic și cultural al țării și poporu
lui nostru".

Despărțit în trei țări osebite, po
porul român a păstrat întotdeauna ne
știrbită conștiința unității sale, a 
limbii și a ființei sale care au fost 
și sini una, a tradițiilor și culturii 
care i-au cristalizat în curgere? 'Te
rnii o unică personalitate a istoriei 
prin care\ românii din cele trei pro
vincii și-au dc\t întotdeauna mine, 
uniți prin fapte, uniți prin destin, 
uniți prin cununa de piatră a Car- 
paților care leagă păminturiîe româ
nești.

Conștiința poporului român des
pre unitatea sa etnică este străveche. 
Cind păstorii români din Transilvania 
coborau cu turmele lor în Cimpia 
Dunării sau dincolo de Dunăre, spre 
țărmul mării, ei auzeau pretutindeni 
aceeași limbă si vedeau aceleași o- 
biceiuri.

!W

la București

Bigi
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Consfătuirea anuală

a delegațiilor 
armatelor statelor

participante 
la Tratatul

de la Varșovia
planificării, între 26 și 
1968 se desfășoară la

Pentru prelungirea unui traseu
de transport în comun

Dună multe discuții și tără
gănări, a lost terminată pava- 
rea străzii ce duce din cen
trul orașului Lupeni spre mi
nă, spre stadion și spre ma
ternitate. Locuitorii Lupeniului 
au primit cu bucurie just id
eală terminarea acestei lucrări 
care le-a provocat destulă a- 
mătăciune pînă a lost finali
zată.

Și acum, pentru că stradn 
este bună, locuitorii Lupeniu
lui mai au o doleanță, cu des
tinația l.C.O. Petroșani. Ei 
propun conducerii acestei în
treprinderi prelungirea traseu
lui autobuzelor care fac rula 
Rărbăleni — centru pină la 
maternitate, cu 
una la mină, iar 
uzinei electrice,

sui ic lent loc pentru 
rea autobuzelor.

Rezolvarea pozitivă a aces
tei probleme va ușura foarte

întoarce-

Potrivit 
noiembrie 
curești coosfătuirea anuală l< 
participă 
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, consfătuire in cursul că
reia se analizează probleme ale pre
gătirii de luptă.

Consfătuirea este ,condusă de ma
reșalul 1. I. Iakubovski, comandan
tul suprem al Forțelor Armate ' 
le ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

(Agerpies)

două stafii: 
alta in lata 
unde există

transportul salariatelor 
minei — la lucru și acasă —, 
s-ar elimina in bună măsură 
intirzlerlle de 
la ieșirea din 
neril ar avea 
exploatării un 
port. De asemenea, persoanele 
care merg la maternitate sau 
se întorc de la maternitate ar 
avea salislaclia unui mljloa

la serviciu, iar 
șui, obosii), ml- 
chiar la poarta 
mijloc de trans-

mină Ire- 
iellin șl 
coordona- 
civilizației

de transport ieftin și comod. 
Mai ales că iarna e aproape.

De fapt, îmbunătățirea trans
portului în comun, prin care 
oamenii sini ajula/i să cișli- 
ge timp, să ajungă mal re
pede acolo unde-i 
bucile zilnice, mai 
mai comod, este o 
tă a progresului șl
cu care și noi trebuie să li- 
nem pasul.

Transcriem In rînduri de ti
par doleanța locuitorilor Lu
peniului și așteptăm ca ea să 
lie transpusă în iapl de către 
conducerea l.C.O. Petroșani. 
Este, considerăm, și in intere
sul întreprinderii respective. 
Dar. mai ales, este în intere
sul oamenilor, al acestor crea
tori de bunuri materiale și de 
valori.

Dem SÂRARU
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căre 
delegații ale armatelor sta-

A'înființarea filialei
de științe geologice

La Deva a luat ființă filiala So
cietății de științe geologice din Ro
mânia, care unește peste 200 de spe
cialiști in geologie și minerit din 
unitățile de exploraro și exploatare 
a zăcămintelor din bazinul Poiana 
Ruscăi și Munții Apuseni. Filiala își 
desfășoară activitatea în cadrul a 
trei secții: geologie generală, stra
tigrafie și tehnică mineralogică, geo
logie tehnică și hidrologică, petro- 
grafle șl chimie.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer a primit luni la 
amiaza pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole, Damdinnerenghiln Ba-

taa, in vizită protocolară de prezen
tare.

La întrevedere, care a decurs In
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Milial Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)
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Prima fază 
a Festivalului 

municipal 
de muzică ușoară

Azi, ora 19, la clubul sin
dicatelor din Petrila, vor a- 
vea loc primele întreceri ar
tistice din cadrul Festivalului 
municipal de muzică ușoară.

își vor da concursul forma
țiile de muzică ușoară de la 
Casa de cultură din Petro
șani și ae la cluburile sindi
catelor din Petrila, Lonea, 
Lupeni. Vulcan și Aniiwasa 
(împreună cu soliștii acesto
ra).

Ierului [tisei fie (u'îură 
apiauilat la Cimpa ji Jlel

Orchestra de muzică popu
lară și soliștii acestei apre
ciate formalii de la Casa de

cultwă c':n F^'r^ranl (diri/or 
prof. Traian Tâmușan) a pre
zentat, duminică dupâ-amiază, 
două spectacole muzicale la 
căminele culturale din Clmpa 
și Jief.

O nouă stație 
de rambleu

Nu de mult, sectorul de in
vestiții a] minei Lupeni, a pus 
în funcție stafia de rambleu 
pneumatic de la puțul 7, ori
zontul 565 m. Noua stație, cu 
o capacitate de 150—200 to- 
ne/oră, va alimenta cu ram
bleu abatajele sectorului VI. 
De menționat faptul că lucra
rea in valoare de peste 
1 500 000 lei. a 
cu 4 
dala

valoare de
fost terminată 

luni mai devreme fată de 
prevăzută.

Ore 
de destindere
în 24 noiembrie, douăzeci 

de membri vînători ai clubului 
din Petroșani au participat la 
vinătoarea colectivă organiza
tă pe fondul Bretea. Recolta 
de vinat n-a fost prea bogată 
Doar 8 iepuri au căzut sn‘) 
firul precis al vînătorilor. Ma
joritatea vînătorilor s-au întors 
deci cu tolbele goale. Erau în
să cu toții veseli. Orele petre
cute în aer liber au constituit 
un bun prilej de destindere și 
asta contează în primul rînd.

Aprovizionarea și deservirea 
ireproșabilă a populației 
sînt „bagatele" pentru 
unele unități alimentare

Buna aprovizionare și deser
virea ireproșabilă a populației 
sint atributele de iiecare zi ale 
unui comerț civilizat. Sint res
pectate întotdeauna și peste 
tot aceste cerințe ? Aceasta a 
fost întrebarea la care am cău
tat răspuns într-un raid-anche- 
tă prin unele unități din loca
litățile Petrila și Lonea ale 
O.C.L. Alimentara și ale Cen
trului de legume și fructe.

Unele produse 
se găsesc, 

altele...
In general, unitățile alimentare 

orașul Petrila sînt bine aprovizionate. 
Magazinul cu autoservire din cartie
rul 8 Martie dispune de o cantitate 
apreciabilă de produse. Aici, numă
rul cumpărătorilor este mult mai 
maro decît la celelalte unități. După 
cum ne informează locțiitorul gestio
narului. Dâdălig Maria, magazinul rea
lizează lunar vînzări de peste un mi
lion lei, cu cincizeci'— o sută mii 
lei mai mult decît are planificat.

Sini la fel de bine aprovizionate 
unitățile O.C.L. Alimentara nr. 31, 150, 
124, 140, unitatea nr. 37 a C.L.F. (toa
te din Lonea) unde se găsește un 
variat sortiment de produse alimen
tare.

Alte unități însă nu pot oferi cum-

și Lonea ?
părătorilor multe produse solicitate. 
Magazinul nr. 25 de desfacere a pii- 
nii din Petrila, de exemplu nu este 
aprovizionat perioade lungi cu fran
zele de 1,25 lei. împletituri, covrigi, 
iar gestionara Antal Iufana. vinde 
zahăr, ulei, pufarin, bomboane și alte 
produse care nu țin de specificul u- 
nei unități pe firma căreia scrie 
Piine I

In unitatea nr. 26 Petrila a O.C.L. 
Alimentara am notat părerea cum
părătoarei Holdmann Maria : „Adesea 
vin după cumpărături la acest ma
gazin. De personal sintem mulțumiți. 
E amabil cil noi, însă... nu întotdea
una găsim in magazin ce dorim. A- 
desea, de aici lipsesc : costița afu
mată, slănina fiartă, conservele în 
cutii mici, untul, pastele făinoase ex« 
tra. pasta de roșii, foile de tort, spir
tul medicinal, uleiul, măslinele. Lc 
căutăm destul de des și de m-ilte ori 
sîntein „servile" cu.......n-avem, dar
mai treceți, poate primim".

La unitatea de desfacere a laptelui 
și a produselor lactate nr. 140 Lonea, 
gestionara Paraschiv Terezia era ne
mulțumită de felul cum îi sînt ono
rate comenzile : , Orienlindu-mă după 
cerințele cumpărătorilor. întocmesc 
zilnic comenzile cu necesarul de pro
duse lactate. Dar F.P.L. Livezeni nu-mi 
asigură cantitățile de produse pe ca-

P. BREBEN
T. SPĂTARU

(Continuare fn pag. o 2-a)
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Zecile de mii de lei 
de pe galeria de cap

ca pe ga-Dacă cineva ar fi spus 
leria de cap din zona exploatată a 
stratului 15, sectorul VIII al minei 
Lupeni, se găsesc zeci de mii de 
lei care își așteaptă stăpînul, mulțl 
ar fi zîmbit poate neîncrezători. Ru
șitoru Vasile, miner șef de brigadă 
în sector, e cel mai în măsură să 
demonstreze însă acest fapt. In sar
cina acestui miner comunist și a bri
găzii sale cade efectuarea la timp 
și în bune condifiuni a lucrărilor 
de pregătire pentru abatajul frontal 
care recoltează bogăția de 
a stratului 15. El și ortacii 
chid drum frontaliștilor lui 
Ludovic, să aibă de unde 
plin cărbune.

Om cu mare putere de 
conștient de faptul că fiecare mun
citor poale găsi posibilități la lo
cul său de muncă pentru îmbunătă
țirea eficacității economice a unită- 

prețului de 
hotărît să 

și s-o sus- 
metalice re-

cărbune 
săi des-
Kopocz 
da din

gîndire,

din zona exploatată a stra-

ții, pentru reducerea 
cost, Iov. Rușitoru s-a 
sape 30 metri galerie 
tină numai cu armături

cuperale 
tutui.

Un calcul simplu pune în lumină 
valoarea, marea valoare a acestei 
inițiative. Pe distanța de 30 m, pla
sate la 0,8 m una de alta, sînt ne
cesare 38 bucăți armături complete. 
Costul unei armături TH-4 noi esto 
de 1 000 lei. Iată deci dinlr-un con
dei ce economii importante pentru 
exploatare!

Ceea ce tace acum brigada lui Ru
șitoru, merită să fie urmat pe scară 
largă la toate exploatările. în fie
care mină, în zonele exploatate se 
găsesc elemente metalice de susți
nere care așteaptă să fie refolosrte. 
Este o importantă rezervă de re
ducere a prețului de cost care aș
teaptă să fie folosită. Brigada Iov. 
Rușitoru Vasite de la mina 
deja a dovedit-o: pînă în 
ea a „minat" 15 metri de 
susținută numai cu armături 
ce TH-4 recuperate.

Liiponl 
prezent 
galerie 
raetali-

ÎN RUBRICA SPO^T DE AZI ■

® Știința Petroșani a terminat 
pe locul I turul campionatului 
diviziei C de tolbă!.

O Minerul Lupeni la 
puncte cu liderul

egalitate de 
seriei a V-a.

voleibaliști'ord Victorie dificilă a 
de la Știlnta.

• Baschetbalițtii au 
neprecenfarea adversarului.

cîțtiqat prin

® Agenda campionatului județean.
4
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STEAGUL ROȘU

BASCHET

IIIRM — roi al luptei 
maselor populare

Seria a V-a FOTOAL, DIVIZIA C
Minerul Lupeni — Știința a adus un punct

Steagul roșu Plenița 4-0 valoros de la Călan
l'itima clapă a diviziei G la fotbal 

r programat !a Lupeni întllnlrea din
tre echipele Minerul din localitate 
și Steagul roșu Plenița. Partida s-a 
încheiat cu victoria meritată a gaz
delor cu scorul de 4—O (3—0).

Din capul locului trebuie spus că 
terenul de joc a fost greu, prezentind 
multe porțiuni cu apă șl noroi. Pe un 
«•■enienca teren, cele două foimații 
nr. reușit (in special în prima repri- 
?.•) un meci plăcut, dinamic, cu mul
te faze de fotbal bun.

Portarul oaspete a fost învins. Minerul Lupeni a deschis seria 
celor patru goluri.

Minerul Lupeni a dominat teritorial 
în marea majoritate a timpului, raa- 
sindu-și adversarul în jumătatea lui 
de teren și silindu-1 la o apărare 
uneori disperată. Cînd au avut balo
nul, jucătorii lupeneni au știut ce 
să facă cu el. Acțiunile, purtate 
în viteză, au fost bine organizate de 
n: jlocasi. iar schimbarea jocului de 
pe o parte pe alta a terenului a fost 
îi. ută cu promptitudine, spre surprin- 
d> rea adversarului. Pe parcursul ce
lor 90 de minute de joc am remar
cat suturile de la distanță ale lui 
Pali Ambruș și Dobre, pătrunderile 
impetuoase ale lui Precup și Uilecan, 
tchimbul subtil de baloane între Co- 
Iroază. Sima și Poenar. In acest fel, 
aproape minut cu minut, înaintașii 
echipei Minerul au . măcinat" poten
țial il de luptă al oaspeților, reușind 
să le ..subțieze” rezistența, să gă
sească breșe și să cîștige la scor a- 
cr “stă partidă.

Iată un scurt film al meciului: In 
minutul 2, localnicii înscriu primul 
gol prin Sima, care a fructificat o 
pasă excelentă a lui Ambruș. Peste 
a le două minute, ei au fost pe pune
rii! să-și mărească avantajul, dar 
mingea expediată de Colroază a in
ii, nit bara. In minutul 6. același Co
lroază, scăpat singur spre poartă, este 
faultat la marginea careului de 16 
metri. Lovitura liberă a fost executată 
Impecabil de către Pali: 2—0. In mi
nutele 10, 11. 15 și 24 Dobre. Sima. 
Cotroază și Precup șutează din volă 
Ja poartă, greșiGd însă qe puțin ținta. 
Primul șut la poartă al oaspeților e 
< nsemnal in minutul 30; el este 
insă apărat fără dificultate de către 
Dae. Minutul 37 aduce al treilea gol

Victorie dificilă a
Sala de sport a I.M.P. a găzduit 

duminică dimineața una dintre cele 
mai interesante înlllniri de voie» 
disputate in ultimii ani în localita
te După aproximativ 135 de minute 
de joc, Știința Petroșani e reușit 
să dispună de formația Electro* 
putere Craiova cu scorul de 3-2. A 
fost o victorie muncită, obținută a- 
tunci cînd nimeni nu se mal aștep
ta. încurajați frenetic de mica ga
lerie a rugbișlilor, a celorlalți spec
tatori, voleibaliștii noștri au depășii 
momentele cele mal dificile IvJto pe 
parcursul intilnirii, oblinlnd o vic
torie deosebit de prețioasă și 
meritată in același timp

Știința a jucat duminică foarte 
Inegal, alternind perioadele do fac
tură tehnică foarte bună cu acelea 
de factură tehnică foarte slabă, Cra- 
lovejari au dat o ripostă vlgutoasă 
gazdelor și numai neatenția din final 
l-a privai do victorie. Oaspeții au 
contat pe jocul excelent al vetera
nului Dumitriu, pe dirzenia și pute

al Minorului: Precup execută foarte 
bine o lovitură de colț și Sima reia 
cu capul în plasă. In minutul 55, Pre
cup ratează cea mai mare ocazie a 
meciului: cu poarta goală în fată, 
el înlîrzie să șuteze dindu-l posi
bilitate unui fundaș advers să-l de
posedeze de minge. Cel de-al patru
lea gol al gazdelor, și ultimul din 
această partidă, este înscris în mi
nutul 70 de către Dobre, cu con
cursul portarului advers care a de
viat balonul în plasă. Spre finalul 

meciului au loc cîteva altercații intre 
jucătorii ambelor echipe, care um
bresc atmosfera de sportivitate ce 
domnise pînă atunci pe teren. Arbitrul 
Mihai Ispas din Mediaș s-a mulțumit 
să împartă doar avertismente...

In partida de duminică echipa Mi
nerul a jucat în următoarea compo
nență i Dae — Ambruș, Grizea, Pali, 
Mac — Dobre, Sima — Poenar (Ruszl, 
Colroază. Precup, Uilecan. Cer mai 
buni au fost: Pali, Dobre. Sima, Co- 
troază și Uilecan.

C. MATFESCU

Rezultate tehnice, seria a Vl-a
Minerul Baia de Arieș — Metalul Aiud 1-0 : Aurul 

Brad — Progresul Sibiu 3-0 ; Tehnofrig Cluj — Minerul 
Ghelar 3-1 ; Victoria Călan - Știința Petroșani 0-0 ; 
Arieșul Turda - Soda Ocna Mureș 3-2 ; Arieșul Cimpia 
Turzii - Aurul Zlatna 4-0 ; Mureșul Deva - Mureșul Lu
duș 5-0 ; A.S.A. Sibiu - Metalul Copșa Mică 0-0.

CLASAMENTUL
1. Știința Petroșani 15 7 5 3 23-11 19
2. Metalul Copșa Mică 15 7 5 3 28-17 19
3. Aurul Zlatna 15 8 3 4 23-16 19
4. Victoria Călan 15 8 2 5 30-20 18
5. A.S.A. Sibiu 15 7 4 4 23-14 18
6. Mureșul Deva 15 7 3 5 18-18 17
7. Aurul Brad 15 7 2 6 20-25 16
8. Arieșul Cimpia Turzii 15 5 5 5 18-16 15
9. Soda Ocna Mureș 15 6 3 6 27-26 15

10. Minerul Ghelar 15 7 1 7 20-22 15
11. Metalul Aiud 15 6 2 7 26-26 14
12. Minerul Baia de Arieș 15 6 2 7 19-27 14
13. Arieșul Turda 15 5 3 7 22-21 13
14. Tehnofrig Cluj 15 5 2 8 22-22 12
15. Mureșul Luduș 15 2 4 9 13-30 8
16. Progresul Sibiu T5 3 2 10 9-28 8

rea de luptă a tinerilor Biaun și Ni- 
țoescu, pe omogenitatea formației. 
Petroșănenii au avut cei mai buni 
oameni în MQller și Mitrică, ulti
mul făcîndu-și o reintrare excelentă 
în „șasele* de bază studențesc. O 
notă bună lui CornarnițchJ, tore,

VOLEI
deșt nereslabilit complet dună ac
cidentul suferit, și-a adus o prețioa
sa contribuție la victoria finală. 
Bine s-o comportai și Bogdan.

lată pe scurt filmul întflniili: 
crdlovenii pornesc deciși, reușind să 
conducă cu 7-5, apoi cu 12-10. Gaz- 
delo au o ușoară revenire dar setul 
revino croiovenilor cu 15-12. Al doi
lea set il ciștigă gazdele cu sco
rul de 15-8, pentru ca al treilea să 
revină din nou oaspeților io un scor

In ultima etapă a campionatului 
diviziei C, Știința Petroșani a jucat 
la Călan cu formația locală Victoria. 
Meciul a fost de o bună factură teh
nică și s-a încheiat cu un scor alb. 
deosebit de prețios pentru formația 
studenților din Petroșani. O victorie 
o gazdelor i-ar fi adus pe fotbaliștii 
din Călan pe primul loc al seriei. 
Așa însă, primul loc al seriei a Vl-a 
a diviziei C în această primă parte 
a campionatului revine echipei Ști
ința, la egalitate de puncte — 19 — 
cu Metalul Copșa Mică și Aurul 
Zlatna, dar cu un golaveraj mai 
but..

In meciul de duminică, din lupta 
aprigă a înaintării eclilpei gazdă cu 
apărarea studenților, victorioși au fost 
cei din urmă, care au anihilat cu 
promptitudine toate acțiunile adver
sarului. Studenții au periclitat deseori 
poarta adversă prin acțiuni viguroa
se pe contraatac, bine realizate de 
Pănescu și Bălăneanu. Gazdele au 
fost pe punctul de a deschide sco
rul prin Bambuleac care a șutat de 
la numai cîțiva metri în Marincan 
și prin Sooș care a expediat puternic 
o minge la rădăcina barei dar Marin- 
can, atent, a reținut. Pentru studenți, 
Pănescu a ratat o bună ocazie cînd, 
scăpat singur spre poartă, a fost de
posedat în ultimul moment. Acciden
tat în minutul 15 de joc. Răsădeanu 
a fost înlocuit în repriza a doua cu 
Constantinescu.

Gazdele sperau să realizeze victo
ria în partea a doua a întîlnirii dar 
speranțele le-au fost spulberate pe 
rînd de Iz.vernari, Păsculescu, Tudor 
și, în ultimă instanță, de Marincan. 
In minutul 60 este accidentat și Mun- 
teanu care va juca pînă la sfîrșilul 
meciului cu brațul legal de corp. 
Gazdele insistă tot mai mult în atac 
dar șuturile puternice ale lui Tauși 
ocolesc de două ori poarta, 'ar cele 
cîteva lovituri libere acordate gra
tuit de arbitru gazdelor, rămin fără 
rezultat. In minutul 78 Constanțines- 
cu ratează cea mai mare ocazie de 
gol pentru echipa sa. La această 
fază el este trîntit în careu dar ar
bitrul refuză acordarea loviturii de

gazdelor
categoric: 15-3. în acest set Știința 
nu s-a văzut pur și simplu de loc.

încă de la începutul setului IV 
galeria a intrat în funcțiune cu toa
te motoarele, fiind element hotărltor 
în deciderea soartei partidei. Gaz
de?» cojv»uc cu 3-0, 12-9 șl în final 
ft lâ.-i'A Este 2-2 la seturi șl ur- 
tnaai.t... lupta cea mare. Băieți? pro
fesorului Ce a cu, prezent O al in 
feren în acest meci, încep puternlo, 
speranțele revin în inimile special 
torilor dar... oltenii conduc cu 14-11J 
Victorio oospeților porc pecetluită^ 
Ceacu nu-i de acord, își conduce cui 
abilitate elevii șl colegii do echipă 
și Științe obține punct după punct 
?i cișlîgfi setul cu 16-14. Este 8-2 
pentru Știința, victorie în urma că
reia toți jucătorii și spectatorii au 
răsuflat ușurați.

Au condus corect bucureștenli 
Găleșanu Nicolae și Chislin Vladi
mir.

Nicolae LOBONȚ 
student 

la 11 molri oaspeților. La sfîrșilul ce- 
Iot 90 de minute de joc, arbitrul 
prelungește nejustificat meciul cu 5 
minute dar tabela rămîne neschim
bată.

Pentru comportarea sa bună, pen
tru punctul deosebit de valoros ob
ținut caro instalează pe Știința în 
fruntea plutonului seriei a Vl-a a di
viziei C, cel puțin pînă la primăva
ră, merită aprecieri întreaga echipă 
cu sublinieri pentru Izvernari (cel 
mai bun de pe teren), Marincan, Știr, 
Tudor, Munleanu, Bulbucau, Foarte 
slab — arbitrajul brigăzii craiovene 
conduse la centru de Nicolae Stef.

Știința a aliniat duminică urmă
toarea formație: Marincan — Păscu- 
le'scu, Izvernari, Tudor. Făgaș — 
Munleanu, Știr — Bălăneanu, Răsă
deanu (mln. 46 Constantinescu), Bul
bucau, Pănescu.

G. I.

Mijlocașul Știr, unul dintre 
„motoarele" echipei Știința in me
ciul de duminică.

Văzut de Vosile SOTIR

AGENDA
CAMPIONATULUI JUDEȚEAN

Scor alb la Lupeni
Meciul de fotbal de Ia Lupeni, 

contind pentru campionatul jude
țean, a opus echipei Constructorul 
din localitate formația Parîngul l.o- 
nea. Desfășurată pe un teren com
plet desfundat, partida a supus Ia 
eforturi mari pe toii jucătorii. în 
dorința de a înclina în favoarea ei 
balanța victoriei, fiecare formație 
a aruncat in luptă întregul potential 
tehnico-tnclic de care dispune, ju
cătorii s-au angajat fizic din primul 
minut și pină la fluierul final al 
arbitrului. A fost o luptă acerbă dar 
în limitele unei dbplihe sportivități.

Prima mare ocazie de gol o are 
Constructorul Lupeni. Niță scapă 
spre poartă și de la numai 3 metri 
trage pe lingă bară. Vrînd să fie

Rezultate tehnice
Energia Deva — Dacia Orăștie 3-0 ; Minerul Aninoasa— 

Constructorul Hunedoara 1-0 ; I. G. O. Hunedoara — 
I.R.T.A. Brad 0-0 ; Constructorul Lupeni - ParînguLLonga 
0-0 ; Abatorul Hațeg — Minerul Vulcan 2-1 • LLu&OjI 
Teliuc - Minerul Uricani 3-0 (neprezentare); C.F.R. Si- 
meria — Preparatorul Petrila 10-1.

CLASAMENTUL
1. Minerul Teliuc 13 8 4 1 20- 5 20
2. C.F.R. Simeria 13 8 1 4 37-17 17
3. Parîngul Lonea 13 7 2 4 32-13 16
4 Minerul Vulcan 13 8 0 5 28-15 16
5. I.R.T.A. Brad 13 6 3 4 26-27 13
6. Constructorul Hunedoara 13 6 2 5 21-15 14
7. Minerul Aninoasa 13 4 4 5 18-17 12
8. Preparatorul Petrila 13 5 2 6 18-28 12
9. Dacia Orăștie 13 5 1 7 19-23 11

10. Minerul Uricani 13 5 0 8 26-30 10
11. Constructorul Lupeni 13 3 4 6 19-27 10
12 Abatorul Hațeg 13 4 2 7 15-25 10
13. Energia Deva 13 3 4 6 16-31 10
14. I.G.O. Hunedoara 13 3 3 7 13-33 9

Știința a cîștîgat 
fără adversar

Cea de a 5-a etapă a campiona
tului diviziei B de baschet mascu
lin a programat duminică diminea
ța la Petroșani întilnlrea dințre Ști
ința șl Constructorul Hunedoara. De
oarece hunedorenii au venit cu mull 
timp în urma orei programate (9), 
arbitrii Szabo Iosif și Szotacsi Zoltan 
din Cluj au consemnat în foaia de ar
bitraj neprezentarea adversarului și 
clșligarea meciului de către, studenți. 
Bste cea de a patra victorie a gaz
delor în acest campionat, victorie ce 
putea fi obținută și în prezenta ad
versarului.

N. L. 
student 

-----•------

Ora de cultură — 
sport

In fiecare zt de luni, la preparata 
diii Lupeni, un colectiv larg anali
zează probleme de cultură și sport. 
Din acest colectiv fac parte tovară
șii : Țigoianu Florea, Kilyen Iuliu, 
Szabo Dominic, Antal luliu, Luca 
Florian, Nadă Costel șl, bineînțeles, 
directorul întreprinderii. La prima 
Ședință ținută la începutul săptămînii 
trecute, conform planului de măsuri 
întocmit de către Asociația sportivă 
Preparatorul, au fost dezbătute pro
blemele legale de amenajarea șl des
chiderea patinoarului. Săptămîna a- 
ceasta se va trece deja la revizui
rea și îmbunătățirea iluminatului de 
la patinoar, la repararea conductelor 
de apă care vor folosi la formarea 
stratului de gheață, la curățirea și 
nivelarea terenului, la montarea man
tinelelor. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru completarea magaziei cu 
echipament pentru hocheișli, se revi
zuiește stația de amplificare, se ame
najează un chioșc de dulciuri.

Adrian ALEXIU 
mrespondent

<£)

©

O

© In sala sporturilor Dina
mo a luat sfîrșit duminică sea
ra prima ediție a turneului 
balcanic la scrimă. In proba 
feminină pe echipe, pe primul 
loc s-a clasat reprezentativa 
României, care a totalizat 6 
victorii. Locurile următoare au 
fost ocupate de echipele Bul
gariei — 4 victorii și Iugosla
viei — 2 victorii.

(Agerpres)

în ton cu gazdele, oaspeții ratează 
prin Svedac o ocazie similară în mi
nutul 15. în minutul 35, la un fault 
imaginar în careu arbitrul acordă 
penalti în favoarea gazdelor. Mer- 
gînd însă în continuare pe linia ra
tărilor, Aruncuteanu trage în bară. 
Spre sfîrșilul partidei, jucătorii de 
la Parîngul Lonea ratează, la rîndul 
lor, o mare ocazie. Baki scapă de a- 
părătorii adverși și are în față doar 
portarul. Șutează însă balonul direct 
în el. Cel mai bun de pe teren a 
fost, de altfel, portarul Birtalan de 
la Constructorul Lupeni urmat de 
Vlad de la Paringul Lonea.

St. ȘTEFANESCU
• corespondent

(Urmore din pay. I)

Tot oșa cînd pescarii do la „baltă” 
treceau cu carele lor de pește peste 
munți, spre Brașov, Sibiu, Bistrița și 
mai departe, inlllnenu aceeași lim
bă românească șl-șl dădeau seama 
că sini unul șl arelașî popor.

în același sens scria in 1883 Ion 
Dacul In ..Dacia Viitoare": «...Peste 
Carpațl, Irel milioane de români, care 
zic ca noi : Sini român; vorbesc a- 
ceeașl limbă șl au aceleași sentimente 
ca noi...".

Monarhia auslro-ungarfl, roasă de 
adinei contradicții, se apropia in 
mod inevitabil dc destrămare. Reu
nind în același conglomerat statal 
țări și provincii diferite, monarhia 
austro-ungară era un organism hi
brid și artificial Ea nu s-a putut 
menține declt prin coerenta admi
nistrației sale șl prin forța poliție
nească și militară rare reprima bru
tal manifestările pentru libertate so
cială șt națională ale diferitelor po
poare.

Contradicțiile generale de relațiile 
capitaliste și de persistența relațiilor 
feudale in agricultură se împleteau 
cu contradicțiile tot atît de puterni
ce izvorîte din asuprirea națională. 
Aceste contradicții se accentuează în 
timpul războiului și mai mult, deler- 
minînd intensificarea mișcărilor țără
nești și creșterea luptei proletaria
tului. Războiul imperialist nu a ni
velat contradicțiile și nu a anihilat 
mișcarea revoluționară; războiul a a- 
dincit fiecare cută a contradicțiilor 
sociale, naționale și politice care se 
întrezăriseră și își făcuseră loc incă 
înaintea izbucnirii agresiunii, declan- 
șînd o puternică mișcare national-re- 
voluționară.

Lupta de eliberare națională in 
Transilvania avea un lung și glorios 
trecut, criza sistemului dualist con
tribuind la ascuțirea și extinderea a- 
cestel lupte, masele populare exploa
tate și asuprite fierbînd de nemul
țumire.

Un rol important in organizarea și 
conducerea acestei mișcări național- 
revoluționare l-au avut organizațiile 
politice social-democrate de pe teri
toriul Transilvaniei, care au initial 
și condus numeroase și importante 
acțiuni. Socialiștii — se arăta intr-un

Aprovizionarea și deservirea 
ireproșabilă a popidației 

sînt „bagatele" pentru unele unități 
alimentare din Petrila și Lonea ?

(Urmare din pag. 1,

re le solicit. întotdeauna îmi dă mal 
puțin. Să vă dau doar cîteve exem
ple. In ziua de 16 noiembrie, din- 
tr-un necesar de 375 litri lapte am 
primit doar 171 litri, în zilele de 18 
și 19 noiembrie de asemenea, cu 
cîte 131, respectiv, 156 litri de lapte 
mai pu|in docil cerusem".

La unitatea de desfacere a produ
selor lactate nr. 150, vînzătoarea 
Negru Ana era revoltată, și pe bună 
dreptate, de calitatea produselor pe 
care le desface: ,,De multe ori smin- 
tina o deosebești de lapte doar du
pă preț. Nu știu dacă de la fabrică 
pleacă sau nu produse de bună cali
tate, dar un lucru e cert: condi
țiile de transport sint necorespunză- 
toare. Destul de des produsele sînt 
aduse pe ploaie, în mașină descope
rită și nu le putem refuza".

Despre 
necesitatea 
curățeniei...

...intr-un magazin de produse ali
mentare este inutil să se mai vor
bească.

La alimentara nr. 24 din Petrila, 
gestionată de Filimon Ana, alimen
tele erau păstrate în frigidere și lo
curi curate. Vinzăloarele. în halate 
imaculate, serveau repede și cu a- 
inabilitate pe cumpărători. La magazi
nul de legume și fructe nr. 37, din 
Lonea, mărfurile erau sortate, cură
țate de praf, expuse cu mult gust 
in rafturi.

Imaginea s-a schimbat imediat ce 
am trecut la unitatea nr. 27 de pro
duse lactate — gestionară Rojnol Ge
ta. Vasele in care a fost brînză erau

Nopți albe,
(Urmare din pag. 1)

șl zile fierbinți, a începui mon
tarea instalației ultramoderne 
de preparare a apel. Ca un 
epilog al unei misiuni ce se 
apropie de sfîrșit, Ing. Voicu 
ne dă cîteva detalii asupra 
filtrelor cu „pal” mixt: 

.Filtrele de acest tip sînt 
formale dintr-o masă calionl- 
că și antionlcă activă, care a- 
sigură purificarea atll acidă 

1^ cit șl bazică a condensatului.
Noua instalație prezintă și al
te caracteristici superioare. 

articol — vor pârliiipa la lupta pen
tru dezrobirea românilor din Austro- 
IJngaria. „Vom dezrobi pe românii 
din Anstro-l nqaria, ne vom vărsa 
singele pentru Independența lor... Nu 
vom avea o zi, un ceas de odihnă 
pe rit timp un Irate al nostru va 
qeme in lanțurile sclaviei șl s un 
lupta necurmat, aștcplind cu răbdare 
șl credință In viilor fericita zi find 
mină In mînă vom puica striga liberi 
șl împreună : „Trăiască România I".

I a sfîrșilul lunii octombrie și în
ceputul lunii noiembrie, in toată 
Transilvania izbucnesc mari lupte re
voluționare; la 29 octombrie muncito
rii din Valea Jiului declară grevă 
generală, pun stăpinire pe întreprin
derile miniere, înlătură conducerea 
publică și cea a întreprinderilor, pu
terea militară șl civilă trecind In 
miinilc lor. Buna funcționare a tre
burilor publice și continuarea muncii 
in exploatările miniere sini asigurate 
de muncitori.

Un raport al misiunii militate Iran- 
ceze, care a vizitat Valea Jiului in 
decembrie 1918, arată că, autoritatea 
direcțiunii minelor realmente nu mal 
există. In Valea Jiului, precum șl 
In alte centre muncitorești •« for
mează gărzile muncitorești.

Intr-un buletin al Marelui Cartier 
General Român se arăta la începutul 
lunii decembrie 1918 că „in Petroșani 
ordinea e menținută de muncitorii 
de la minele de cărbuni, in majori
tate români... Comandanții gărzilor 
din Petroșani, Aninoasa. Vulcan si 
Lupeni slnt muncitori... Gărzile dis
pun de puști și mitraliere”. La 17 
noiembrie 1918 gărzile muncitorești 
din Valea Jiului au respins un tren 
blindat trimis penlru a înăbuși acțiu
nile revoluționare ale minerilor, ior- 
țîndu-1 să se retragă. A doua zi Con
siliul muncitoresc din Petroșani a de
clarat comisarului trimis de guver
nul maghiar că „minerii vor să-șl 
hotărască singuri soarta".

Pe întregul cuprins a! Transilva
niei se constituie consiliile naționale 
și gărzile naționale ca foruri supre
me și de întreținere a ordinei pu
blice. La Deva in Consiliul national 
este ales Dr. Petru Groza, viitorul 
om de stat, conducător al primului 
guvern democrat, care In acele zile 
memorabile cutreiera împrejurimile 
penlru a organiza pretutindeni con
siliile naționale.

de multe zile nespălate, fermentația 
răspîndea un miros greu. Dezordinea 
și necurățenia se completează reci
proc. Gestionara ne spune că în spa
țiul redus al unității trebuie să de
poziteze și ambalajele, ridicate foarte 
rar. Acesta să fie singurul motiv l 
Cumpărătorii stau la rind și exami
nează cu suspiciune produsele lac
tate. La o asemenea unitate, orele 
de „vîrf" sint dimineața; seara se 
vinde mai puțin; există deci timp su
ficient penlru a face curățenie. Dar 
nu-i folosit...

O situație similară am intiinil la 
unitatea nr. 25 legume-fructe unde 
marfa este îmbinată cu praf parcă in
tenționat pus. „De unde atita praf 
pe legume și fructe” ? — am între
bat. Gestionarul Roiban Petru a o- 
colit răspunsul arătind că se aduc 

'cartofi în magazie, aceștia au pă- 
mint... Bine, dar magazia mai are 
și ușă (? 1) și aceasta se poale în
chide în timp ce se depozitează car
tofii.

La unitatea cu autoservire nr. 40 
din Petrila, prin care trec sute de 
cumpărători în fiecare zi, un fapt re
probabil ne-a atras atenția : vînzătoa- 
Tea Husar Elena turna sminlină în 
vase apoi le ștergea cu degetul... 
Gospodina Coslea Valeria era indig
nată de această practică necivilizată.

Cumpărătorul cere să fie servil re
pede, curat; personalul de deservire 
trebuie să răspundă amabil și prompt. 
Din raidul nostru ne-am convins că 
unele din aceste cerințe nu sînt res
pectate întotdeauna și peste tot. De 
aceea considerăm necesar ca repre
zentanții comerțului și Inspecției sa
nitare de stat să treacă mai des prin 
unitățile O.C.L Alimentara șl C.L.F. 
Petrila șl Lonea și, prin măsuri co
respunzătoare, să impulsioneze res
pectarea întocmai a acelor cerințe 
pe care le Incumbă comerțul civilizat.

zile fierbinți
Dacă pînă acum, cu 4 filtre 
abia se asigura purificarea a 
250 m3 condensat/h, noua Ins
talație, compusă doar din 
două filtre, asigură filtrarea a 
440 m3 condensat pe oră. Spre 
deosebiie de instalația actua
lă, unde toate manevrele se 
execută manual, ca de altfel 
$1 luarea probelor, filtrele cu 
„pat" mixt funcționează semi
automat .respectînd* cu stric
tele normele admise de pu
rificare a apel șl, deci, mări
rea siguranței de funcționale 
a cazonelor
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In aientia muncii de partid

PROBLEMELE ECONOMICE
MARȚI 2S NOIEMBRIEModernizarea și centralizarea minei

la mina Lonea s-au petrecut in ul
tima perioadă transformări importan
te pe linia modernizării ci. a înzes- 
liării cu utilaje și mașini de înaltă 
tehnicitate, a i one mirării producției. 
IXaralcl ru modernizarea si sistema- 
li.areo exploatării au fost luate mă- 

i'l menite să asigure linia dc Iront 
•■ •'sară în vederea realizării sarci- 
'or de plan pe acest an. In adincul 
n’natarii s-au săpat noi drumuri 

il.lerane pentru punerea in valoa- 
■i rezervelor de cărbune, s-a tre-

l fa extinderea abatajelor frontale, 
la modernizarea principalelor insta
lezi de aera) d» la Valea Arsului 
și JieL

Conferința pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației dc partid 
de la mină a analizat modul In care 
colectivul minei, mobilizat de comu
nali. a militat pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune, pen
tru ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități ’on<>mirt a ex- 
ploa|,’«.-ii

JU1

re

realizat in proporție de 126 la sulă, 
iar cel valoric a lost depășit cu 72 
la sulă. Așa cum s-a subliniat în da
rea de seamă, la succesele obținută 
an contribuit în mod deosebit mon* 
rilorii, Inginerii șl tehnicienii din 
sectoarele I 111 si V. brigăzile con
duse de comuniștii Bîrluț Clement, 
Dancin Moise, Solovan loan, Policiuc 
Dionisie, Baciu loan, Cosmo Gheor
ghe $1 altele.

Acordînd o aten|ic deosebită îm
bunătățirii pcimanente a procesului 
tehnologic, organizării științifice o

Im Încheierea cu un bilanț rodnic a 
anului curent și asigurarea condițiilor 
realizării sarcinilor dc producție pe 
1969. Deslășurtrea în condițluni opti
me a procesului de producție în anul 
co urmează este 
seric de premise 
de pe acum.

„În anul viilor 
duș Aurel, șeful 
dur |la dc cărbune crește cu 120 000 
tone,- zilnic va trebui să extragem 
cu circa 400 tone mai mult cărbune 
fală de prezent. Dc asemenea, pro
ductivitatea muncii crește la 1,587 
tone/posl, adică cu 117 kg fală de 
acest an. prețul de cost este în con
tinuă scădere, iar la lucrările de

condiționată de o 
care trebuie create

— spunea tov. Brîn- 
exploalării — pro- realiza

luat cu- 
secretar

Alegerile în organizațiile de partid

'H slută sarciiiiloi ce l-au tost 
în .-dintate, colectivul minei Lonea a 
extras in perioada trecută din acest 
an 11 000 tone cărbune peste sarci
nii - de plan. Acest spor de produc
ție s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii cu 38 kq/post 
fală de sarcina planificată. Valoarea 
economiilor realizate pe 10 luni se 
ridică la peste 550 000 lei. Planul II- 
alc al lucrărilor de investiții a fost

producției și a muncii, comitetul dc 
partid n sprijinit conducerea minei 
în formarea unor colective alcătuite 
din cadre competente, cu o înaltă 
pregătire profesională care au studiat 
diferite aspecte ale activității econo
mice. In perioada analizată s-au apli
cat 17 măsuri desprinse din studiile 
de organizare științifică a producției 
și a muncit, majoritatea acestora re- 
ferindu-se la posibilitățile de creștere 
a vitezelor de avansare în abataje 
șl la lucrările dc investiții, utilizarea 
la maximum a capacităților de pro
ducție, folosirea integrală a fondului 
de timp.

pregătiri avem de realizat 10 000 ml 
lucrări. In trimestrul 1 avem de rea
lizat concentrarea la mina 11 a pro
ducției sectoarelor 1 și V. Aceste 
sarcini deosebit de importante Im
pun îmbunătățirea sub toate aspec
tele a activității noastre economice, 
terminarea cît mai urgentă de către 
T.C.M.M. a unor obiective Industriale 
cu volum mare de lucru rămase fn 
urmă. Printre acestea amintesc ter
minarea și amenajarea puțului de ae- 
raj la Jieț — lucrare pentru care con
ducerea T.C.M.M. a stabilit In acest 
an mai multe termene de dare în

folosință dar care niciodată n-au 
fost rosper late. Se tărăgănează în 
mod nejiistllicaL lot de către T.C.M.M. 
șl amenajarea triajului lie vagoane de 
la mina II, a circuitului pulului de 
nici. Mult rămase | In urmă sini șl 
lucrările de amenajare a silozurilor 
de cărbune, a depozitului de mate
riale. Rămînerca pe mal departe în 
această situație periclitează 
rea planului pe 1969".

In încheierea discuțiilor, a 
violul tov. Negrul Clement,
al Comitetului municipal Petroșani 
al P.C.R. Vorbitorul a reliefat preo
cuparea comitetului de partid pentru 
mobilizarea întregului colectiv la tra
ducerea In viată a sarcinilor elabo
rate de partid, - s-a oprit asupra sar
cinilor de viilor ce stău în fața or
ganizației de partid. Principiul mun
cii colective, ridicarea rolului do con
ducător al organizațiilor dc bază, e- 
ducarea comun,lstăi a membrilor de 
partid, controlarea și sprijinirea mai 
îndeaproape a comitetului sindicatu
lui și organizației U.T.C. — sînt cî- 
tova din problemele esențiale ce tre
buie să stea mereu în, centrul aten
ției noului comitet.

Îmbunătățirea activității de organi
zare științifică a producției și a mun
cii, punerea în valoare a rezervelor 
Interne, întărirea disciplinei In pro
ducție, respectarea N.T.S., îmbunătă
țirea muncii de primire în partid ne 
oferă garanția că colectivul minei Lo
nea se va achita și în viitor cu 
cinste de sarcinile co-i stau în față.

17.30 Pentru elevi. Consultații 
la matematică (clasa a 
VI!I-a). Tenia : Probleme 
de geometrie.

18,00 Tv. pentru specialiștii din 
Industrie. Ciclul „Ciberne
tică". Dialogul om-șlilnță.

18.30 Curs de limba engleză 
(lecția a 35-a),

19,00 Pentru copil. Oameni șl 
păpuși. Scenariul : Cicero
ne Theodorescii.

19.30 Telejurnalul dc seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20.00 Comedie cu Mickey Ro

oney.
20.30 Bucurcșlful in șaple zile 

— Reportaj filmat.
21,00 Seară de teatru: „Sub

prefectul" de Dulllu Zam- 
flrescu.

22,25 Actualitatea plastică. Prin 
expoziții.

22,40 Program de romanțe. 
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Elevii
m concurs

Rezervele interne mai 
i MOLDOVA-MINORA GRADINA “

Cursurile dc conducere 
generala a întreprin
derilor — Io o luna 

de la deschidere
Inq. Cornel Bl'RLEC

activist
nl Comitetului municipal dc partid

Discuțiile purtate pe marginea dă
rii de seamă de către comuniștii Bra- 
fnveanu Gheorghe, Tucaciuc Nicolae, 
David Gheorghe, Belu loan, Pănescu 
Dumitru și alții au reliefat faptul că 
Ia mina Lonea sini încă rezerve în
semnate pentru îmbunătățirea pe mai 
departe a activității economice. Una 

indeplini- 
xea ritmică a planului de producție. 
După cum a reieșit din darea de sea
mă prezentată în fata conferinței de 
către Iov. Colda Andrei, secretarul 
< 1 i telului de partid. în perioada a- 
nalizată nu au fost folosite toate re- 
zervele; conducerea lehnico-adminis- 
Irativă s minei, conducerile secloa- 
relor. nu au perseverat să creeze 
condiții optime realizării ritmice a 
planului de producție de către fie
care formalie de lucru. In cele 10 
luni încheiate, din cinci sectoare de 
producție numai colectivul sectorului 
II’ și-a realizat ritmic planul, restul 

loarelor și-au îndeplinit planul nu
mai In 6 luni.

O altă rezervă internă analizată 
Sn conferință se referă la reglemen
tarea programului de lucru și întă
rirea disciplinei în producție. Cu loa-

te că în această privință s-au obținut 
unele rezultate, cele 1 772 absențe 
nemotivate înregistrate în 10 luni de
monstrează că mai sînt încă multe 
de făcut. Neefecluarea schimbului la 
fata‘locului de către unele brigăzi, 
diferite abateri de la N.T.S., desele 
surpări în abataje, numeroasele a- 
varii de la puțurile oarbe nr. 10 și 
8. neasigurarea efectivului planificat 
în foile de acord ale brigăzilor, in
suficienta preocupare pentru aprovi
zionarea la timp a unor brigăzi cu 
material lemnos și vagonete goale 
constituie, de asemenea, obstacole în 
realizarea ritmică a planului.

In cadrul turneului pe care l-a în
treprins în Valea Jiului, orchestra de 
muz.ică populară „Doina Moldovei" 
a Filarmonicii de stal „Moldova" din 
Iași, a prezentat pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din orașul 
nostru, în fața unui numeros public, 
un frumos concert de muzică popu
lară intitulat: „Moldovă — mîndră 
grădină".

Prezența in spectacol a unor inter- 
pieți de frunte ai cîntecului popular 
din tara noastră, ca Traian Uilecan. 
Marcel Budală, Ion Crețu, colabora
tori ai Radioteleviziunii române, care 
au interpretat cu- multă sensibilitate 
frumoase melodii moldovenești, a fost 
salutată cu căldură de publicul local.

Alături de aceștia, un aport deose
bit la reușita spectacolului l-au adus 
tinerele soliste vocale Camelia Ia- 
cob, Maria Bararu-Pintilie, Geta Mă- 
rășescu, Elena Macarov precum șl 
Instrumentiștii Llcă Vasile, Dumitru 
Poloroacă, Emil Drosu, Aurel Pascal, 
cu toții mesageri ai cîntecului popu
lar de pe meleagurile moldovene.

Aplauzele celor prezenți au răsplă
tii așa cum se cuvine măiestria so
liștilor și a orchestrei „Doina Moldo
vei", de sub conducerea dirijorului 
Ionel Gotescu.

loan CHIRAȘ
corespondent

Duminică 
la Casa de 
f<ița unui numeros public, un instruc
tiv concurs pe tema Unirii Transil
vaniei cu România, organizat de că
tre Comite *1 municipal U.T.C.

Cele două echipe, formate din e- 
levi ai liceelor din Petroșani și Pe- 
trila. s-au prezentat în fala juriului 
bine pregătite, fapt dovedit de răs
punsurile dale la cele 30 de între
bări notate cu 10. 15 și 20 de puncte.

Pe primul loc s-a situat Liceul din 
Petroșani ai cărui elevi au dat cele 
mai multe răspunsuri exacte, tota
lized un număr de 195 de puncte 
față de 180 de puncte obținute de 
Liceul Petrila. Premiul special al ju
riului, pentru cel mai frumos răs
puns, a fost acordat lui Strochi Lu
cian, elev al Liceului din Petroșani.

Concursul a prilejuit trecerea în 
revistă a celor mai semnificative 
momente din istoria poporului, luptei 
sale pentru unitate statală dusă 
de-a lungul veacurilor și importanța 
mărețului act al Unirii — înfăptuit 
la 1 decembrie 1918 la Alba Tulia.

dimineața, a avut loc, 
cultură din Petroșani, în

la 24 (x lombrie au început cursu
rile de < onducere generală a între
prinderilor, organizate în cadrul cabi
netului municipal pentru probleme de 
organizare științifică a producției și 
a muncii la care participă cadrele de 
conducere din unitățile economice șl 
instituțiile municipiului Petroșani. In 
perioada care a trecut de la deschi
dere, s-au putut contura unele obser
vații de natură să ducă la orientări 
noi in activitatea de rășpindîre a 
cunoștințelor despre organizarea și 
conducerea întreprinderilor pe care 
o desfășoară cabinetul.

Astfel, s-a constatat că pentru o bu
nă asimilare a cunoștințelor este ne
cesar ca prelegerile să aibă un ca
racter mai viu, mai atrăgător, să se 
folosească mijloace audio-vizuale în 
prezentarea acestora (planșe, proiectil, 
fotocopii, ele).

In prezent cabinetul nu este do
tat cu asemenea mijloace audio
vizuale, dar ele vor fi împrumutate 
de la întreprinderile și instituțiile ca
re dispun de asemenea mijloace. Fo
losirea lor este cu atit mai necesară 
cu cît cursanfii audiază aceste pre
legeri după o zi de activitate norma
lă. urmată, în mod firesc, de feno
menul de oboseală.

Este, de asemenea, utilă acumula
rea unei experiențe în vederea îm
bunătățirii metodelor de organizare a 
unor astfel de cursuri, lărgirea for
melor de prezentare a diverselor 
teme.

Piuă in prezent nu s-a ajuns încă 
la o participare activă a cursanli- 
lor Ia dezbaterea problemelor prezen
tate, la stabilirea unei legături direc
te între conferențiar si auditoriu. 
Fără îndoială că acest lucru este 
legat, pe de o parte, de măsura în 
care prelegerile se înscriu în actua
litatea economică locală, iar, pe de 
altă parte, de interesul pe care 
cursantii îl manifestă față de proble
mele puse în discuție, de existenta 
unor preocupări intrate în cotidian.

Timpul liber de care dispune un

conducător este desigur foarte limi
tat. Ori tocmai această realitate im
pune raționalizarea cil mai rep< de 
cu putință a activității de conduce
re a întreprinderilor, ralionalizore 
condiționată de însușirea unor temei
nice cunoștințe in acest domeniu, ca
re pe zi ce trece se integrează mal 
puternic In noțiunea de știință.

Rezultă că singura cale de îmbu
nătățire a activității cadrelor do con
ducere din economie este o conti
nuă perfecționare, asimilarea cunoș
tințelor celor mai noi, evitarea des
fășurării unei activități rutiniere *1 
șablonarde.

In aceste condiții este cu lotul de 
neînțeles atitudinea unor cadre d« 
conducere dc ignorare totală a a< es- 
tor cursuri menite să le dea un a- 
jutor in însăși activitatea pe care o 
desfășoară zi de zi, deci un ajutor 
cu caracter efectiv profesional. Deși 
prezența la cursuri este bună in ge
neral, există încă unitul! economit e 
de la care nu s-a prezentat nici un 
cadru de conducere la nici una din 
prelegerile care s-au ținut pînă acum. 
(T.C.M.M., LL.Iî.S., Secția explorări 
miniere Valea Jiului). Dintre unitățile 
C.C.V.J., cea mai slabă prezentă se 
constată la E. M. Aninoasa.

Daca ținem seama și de faptul .î 
în prezent se trece la organizarea 
pe noi principii a întregii economii 
naționale în sensul lărgirii atribuți
ilor fiecărei întreprinderi, a creșterii 
rentabilității fiecărei unități econo
mice, apare cu atît mai necesară a- 
tenția ce trebuie acordată perfecțio
nării cadrelor de conducere din e- 
conomie.

însușirea științei conducerii, -are 
este rezultatul preocupărilor din tot
deauna ale oamenilor pentru rezol
varea optimă a problemelor legate de 
mersul înainte al societății, este im
pusă de necesitatea creșterii eficien
ței în toate domeniile de activitate 
și avem obligația să-f acordăm aten
ția care f se cuvine.

1
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Temelia producției

Militînd pentru îmbunătățirea ne
încetată a procesului tehnologic, con
ferința de partid a analizat îndea
proape măsurile ce trebuie luate pen-
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SCRISORI DE LA CITITORI
catarii de la parter, de la eta
jele I și II.

Dacă nu ni se poate asigura 
apă caldă și căldură, alunei să 
nu ni se pretindă să plătim. 
Noi înțelegem greutățile în pro
blema alimentații cu apă a o- 
rașului Vulcan, dar să fim și 
noi ințeleȘi. Avem familii, a- 
vem copii, avem nevoie de 
căldură șj de apă caldă. Cre
dem că organele competente 
din municipiul nostru trebuie 
să poarte mai multă grijă oa
menilor, nouă celor ce dăm 
cărbune tării.

IN GRUP DE LOCATARI

Programul 
de lucru — 
respectat 

de toți
Pe strada Independenței din 

cartierul Aeroport — Petroșani 
funcționează o un’lale t O.C L. 
Produse industriale. De multe 
ori vînzăloarea de aici nu res
pectă programul de funcționa
re a unității. Sint zile cînd 
deschide numai la ora 9 sau 
chiar la 9.30. Dacă i se atrage 
atenția, dă din umeri. Cred că 
fiecare la locul lui de muncă, 
trebuie să respecte programul 
de lucru, trebuie să-și facă 
conștiincios datoria. Ce s-ar in- 
timpla dacă 
jumătate de 
serviciu ? !...

Mulțumire I
toți am întîrzia o 
oră, o oră de la

Ioan MOCANU

Egaii
la datorii ?

numai

Noi, locatarii de la etajul III 
al blocului S 63 din Vulcan, sir. 
Republicii nr. 27, primim foar
te rar apă caldă și căldură. 
Sesizind Consiliul popular o- 
rășenesc asupra acestui fapt, 
ni s-a răspuns că apa nu are 
presiune să urce pînă la etajul 
III .Bine, dar atunci cum răinî- 
ne cu drepturile noastre care 
avem aceleași datorii ca și lo-

Fetița mea în vîrstă de 9 
luni s-a îmbolnăvit grav. Am 
plecat cu ea imediat la Spita
lul de copii din Petroșani. Deși 
era noapte, medicul lonilă Du
mitru a intervenit cu prompti
tudine, a consultat-o și i-a 
tratamentul corespunzător.

In scurt timp, fetița s-a 
sănătoșit. De aceea vreau 
aduc mulțumiri medicului 
nită Dumitru și asistenței 
la Spitalul de copii din Petro
șani pentru grija cu care s-au 
ocupat de fetița mea, ca și de 
ceilalți copil de altfel, pentru 
înaltul lor spirit de umanitate.

PROGRAMUL I:
6,05—8,30 Muzică și actualități, 

8,00 Sumarul presei; 8,30 Moment 
poetic,- 8,35 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Matineu literar,- 10,00 Im
nuri închinate Republicii,- 10,10 Curs 
de limba germană. Ciclul II, lecția 
a iX-a,- 11,05 Muzică populară din 
Transilvania,- 11,35 Muzică ușoară; 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 Muzică 
ușoară; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13,20 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14,15 
Antena tinerelului; 14,30 Radio-publi
citate,- 14.50 Cîntece populare cu Nelu 
I-luțu; 15,05 Prelucrări corale de Ion 
Danielescu,- 15,15 Meridiane; 15,30 
Varietăți muzicale; 16,15 Muzică u- 
șoară de compozitori iugoslavi; 16,30 
Opinii, dezbateri; 16,45 Viața de con
cert a Capitalei; 17.15 Cadran cultu
ral; 17,35 Muzică din operele; 18,02 
Radiosimpozion; 18,20 Muzică popu
lară și ușoară; 19,00 Radiogazela de 
seară,- 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,05 A 7-a artă; 
20,20 Melodii... melodii; 20.55 Noapte

dat

Marin LUNEL
tehnician, E, M. Pelrila

NOTA Nici măcar nu pică
Dacă nu curge tot pică se spune 

Jnlr-o veche zicală din popor. La 
bucătăriile a 10 apartamente din blo
cul turn nr. 12 din cartierul 8 Mar
tie — orașul Pelrila, apa la chiu
vete nici măcar nu picură și asta 
de circa 4—5 luni de zile. Sesizat, 
sectorul LG.L. Petrila a trimis ope- 
«ativ o echipă de instalatori Ia fata 
locului. A venit, a văzut și cu a- 
ceasta și-a încheiat misiunea. Apa 
Ja chiuvete continuă să nu curgă,

Jar locatarii se aprovizionează cu 
HjO de la baie. In plus, ne rela
tează corespondentul nostru volun
tar Găină Polru, apa din conducta 
defectă deteriorează tavanul la li
nele apartamente. Deci după cum 
se poate vedea de curs tot curge 
dar nu unde trebuie. Pe 
de la I.G.L. sector Petiiia 
să și repare nu numai să 
niște i'inpli spectatori.

cînd cei 
vor veni 
vadă ca

D. C.

bună, copii,- 21,00 Pagini celebre din 
opere,- 21,20 Actualitatea muzicală; 
22,20 Romanțe,- 22,40 Moment poetic;
22,45 Muzică ușoară; 23,45 Muzică 
pentru orgă; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă. Sumarul presei la ora 4,00.

PROGRAMUL II:

7,00 Jocuri populare,- 7,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri); 7,37 
Cîntece și marșuri patriotice; 8,10 
Muzică de estradă,- 8,35 „Triptic Bot- 
ticelian" de Ottorino Respighi; 9,10 
Muzică populară; 9,30 Atlas muzical; 
10.05 Noi înregistrări ale pianistului 
Miron Soarec,- 10,30 Emisiune litera
ră pentru școlari,- 10.55 Recital Titus 
Morarii,- 11,40 Arii din opere,- 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Con
cert dc prînz,- 13,00 Cintă Nicolae 
Trofin și Gheorghe Petcu,- 13,15 Re
cital Arta Flore&u; 13,30 Muzică de 
balet; 14,10 Cîntece de dragoste și

jocuri populare,- 14,30 Muzică ușoa
ră,- 15,00 Concertul pentru violoncel 
și orchestră de Robert Schuman;
15.30 Orizont științific; 15,43 Lucrări 
corale de Sabin Drăgoi,- 16.15 Muzi
că; 16,20 Sfatul medicului; 16,25 Mu
zică ușoară,- 17,15 Lexicon folcloric 
muzical; 17,40 Radio-publicitate: 18,00 
Lucrări simfonice de Maurice Ravel;
18.30 Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri,- 19,00 Luminile ram
pei; 19,30 Curs dc limba germană. 
Ciclul H, lecția a iX-a,- 19,50 Consul
tație juridică,- 20,00 Cercul meloma
nilor,- 20,30 Ora specialistului,- 20,50 
Teatru radiofonic : Manfred de Byron; 
21,54 Muzică ușoară; 22,05 Muzicieni 
români de azi despre muzicieni ro- 
mînl de ieri; 22,45 Concert în trio nr. 
2 de Jean Philippe Rameau,- 23,07 
Pagini din operele lui Tudor Jarda; 
23,45 Muzică ușoară; 24.00—1,00 Con
cert George Enescu.

ORARUL RADIOJURNALELOR Șl BULETINELOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL I: @ Radiojurnale: 7,00; 13,00; 16,00; 22,00. 
@ Buletine de știri: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9.00; 11,00; 15,00; 

18.00; 20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4,00.
@ Buletine meleo-rutiere : 7,00; 15,00; 1,00; 2,00.
@ Buletine meteorologice: 13,00; 16,00; 22,00.
® Sport: 16,00; 22,00.

PROGRAMUL II : ® Radiojurnale : 14,00; 17,00; 23,0b. 
© 
©

©

Buletine de știri; 7,30; 8,30; 10,00; 12,00; 18,55; 21,00; 0,03.
Buletine meteo-rutlere : 7,30; 14,00; 0.55.
Buletine meteorologice : 17,00.
Spori : 17,00.

situația așa s-a petrecut. Cînd, 
frumoasă zi din primăvara a- 
an, Lenuța împlinea 18 ani — 
de aur a fiecărui om — Ia

Risipiți. O s-o facă cucoană pe fată".
Ce fel dc cucoană avea să devină 

fata lor în concubinajul cu Pîrvuța, 
aveau să afle părinții Lenuțci peste 
numai șase luni de zile.

Așadar, „tîrgul" fiind încheiat, Va
na Elena, la cei |8 ani ai ei, a tre
buit să-l urroezejpe nea Mitică, în

Ciuperceni, că .s-a terminat comedia. 
Intr-una din zilele lui septembrie, l-a 
spus-o franc: „Știi, eu sînt căsăto
rit legitim cu altcineva, am familie, 
am un băiat de 25 de ani,- nu mai 
am nevoie de tine. Fă bine și i-ațl 
boarfele și pe-aici ți-e calea spre Ciu- 
perceni!" Vana Elena auzise ea că

institutul de mine Petroșani 
Anunță

UN NOU CONCURS DE ADMITERE 
la FACULTATEA OB MIKE 

secția EXPLOATĂRI MINIERE - SUR- 
INGINERl cursuri <!e zi

Concursul începe la 1 decembrie 1968 după normele în 
vigoare. Înscrierea candidaților se va încheia la 30 noiem
brie 1968 orele 10 a.m. Informații suplimentare se pol primi 
z.ilnic la secretariatul Facultății intre orele: 7—20.

INDUSTRIA LAPTELUI
HUNEDOARA-SIMERIA
FABRICA DE PRODUSE LACTATE

PETROȘANI-LIVEZEHI
Angajează de urgență:

— UN FOCHIST — autorizat cazane stabile 

Salarizarea — în regie pînă la 1400 lei tunar

— UN ZIDAR — zugrav calificat 
Salarizarea — în regie pînă la 1264 lei lunar

Informafii suplimentare se dau la sediul
F. P. L Pefroșani-Livezeni, telefon 1823 -1824.

luat drumul Ciupercenilor. „Orice s-ar 
întîmpla, mă-ntorc acasă. Alde lata 
nu știe ce escroc ............ ~
loc să regăsească
părintesc în care trăise 18 ani de 
zile, în loc să fie
să. în loc ca părinții ei să mediteze 
la marea greșeală pe care au făcut-o,

e Mitică". Dar in 
căldura căminului

primită și înțolea-

N-ar fi crezut niciodată Vana E- 
lena, că în chiar ziua cînd va păși 
pragul majoratului, va trebui să ur
meze un bărbat, în calitate de soț, 
că părinții o vor da cu atita ușurin
ță, împotriva voinței ei, după un băr
bat ce î-ar putea fi tată.

Dar 
într-o 
cestui 
vîrstă
poarta casei lui Vana Ștefan, țăran 
cooperator din comuna Ciupercenii 
z«oi, județul Dolj, au bătut pețitori. 
Pîrvuța Dumitru, miner la Paroșenf, 
venise să se însoare (pentru a cîta 
oară ? !...) aici, pe locurile de unde 
plecase cu ani în urmă (el este de 
loc dintr-o comună vecină Ciuperceni
lor — Risipiți). Cînd a auzit Elena 
de ce venise nea Mitică la ei, i s-a 
urcat sîngele în tîmple, i-a venit 
să-și ia cîmpii. Dar părinții ei au fost 
foarte practici. După ce i-au ascul
tat cu încredere lui Pîrvuța toate 
promisiunile (are un dar de a se 
lăuda... nevoie mare), bărbații au băut 
ald&nașul. Tranzacția fusese încheia
tă. Mama fetei era în al nouălea cer. 
„Vezi ce repede am scăpat de fală, 
bărbate ? Nu trebuie să-i dăm nici a- 
vere, nu trebuie să facem nici chel
tuieli, șiapoi a intrat și pe miini 
bune. Dumitru e dc-al nostru, din

De ce m-ațl dat de lîngă voi?
vîrstă de numai... 45 de ani, spre ba
răcile Paroșenilor, unde-$i avea do
miciliul acest 'ion Juan, Si tlnăra 
soție și-a luat în serios rolul. La în
cheierea tranzacției de cusătorie s-a 
stabilit că vor trăi necununați pînă 
în toamnă, cînd va avea1 loc nunta.

Dar ți-ai găsit!?.. Lupii-și schim
bă părul dar năravul ba? Pentru că 
Pîrvuța s-a dovedit lup. In apropie
rea dalei nunții, a început să nu-i 
mai placă de simpatica-i nevastă. 
Venea lot mai des' acasțj seara tîr- 
ziii. de cele mai mblle ori beat, n-o 
mai băga in scamă, ii dădea de în
țeles că of li mai bine Să plece la

l
:...... ..............

Mitică avusese mai multe neveste, 
că are un bălai mai mare decîl ea 
cu 7 ani. că este mare crai, că e pe 
cale de a se Împăca cu una din fos- 
lele-i soții. Așa că, dindu-i-se liber 
de Ia Mitică, Lenuța a ajuns în di
lemă. Ii era rușine să se întoarcă în 
sat. Ce va crede lumea î Lumea nu 
știe cine este acest nemernic de Pîr
vuța, acest Idol al femeilor care l-a 
„îmbrobodit" pe părinții ei cu vorbe 
dulci — numai minciuni — și a 
luat-o pe ea cu forța de soție. A 
încercat să se angajeze la șantierul 
Valea de pești dar, neavînd nici o 
relație, n-a reușit. Deznădăjduită, a

dîndu-șl fata cu forța după un om 
in vîrstă, pe care ea nir-1 dorea, 
Lenuța a găsit poarta încuiată. Poar
ta casei lor și poarta sufletelor pă
rinților el. ,,Te-am măritat, dute-n lu
mea mare. Caută-ti singură ferici
rea". Cuvintele părinților Lan zdro
bit sufletul. $î-a luat din nou în spa
te legăturica de haine și a pornit-o 
înapoi spre Valea Jiului, la început 
de toamnă, flămîndă, fără nici un ban 
asupra el. Găsită în tren fără bilet. 
Vana Elena a fost condamnată Ia 15 
zile închisoare contravențională.

Asemenea cucoană a făcut Imora
lul Pîrvuța. nemernicul Pîrvuța, „sim-

peticul ginere Pîrvuța’* din fiica ță
ranilor cooperatori Dumitra și Ște
fan Vana. Și ei l-au ajutat S-au 
grăbit să scape de acasă de fată, 
fără să se gindească unde o trimit 
pe miinile cui o dau. Măcar dife
rența de vîrstă dintre ea și el ii 
putea opri de t tace ceea ce au fă
cut Iar faptul că n-au mai primit-o 
acasă pe propria fiica după toată 
drama prin care a trecut Ia cei 18 
ani ai ei, nu poale să ateste decit 
sufletele lor reci, lipsa de afecțiune 
pentru propriul copil, in ultimă in
stanță, lipsa de omenie.

O lege care să pedepsească ase
menea fapte ca acelea comise de 
Pîrvuța Dumitru nu există? Dar oare, 
acest „crai de curte veche" nu poate 
fi tras la răspundere în nici un fel ? 
Ba da. II poate trage Ia răspundere 
colectivul in mijlocul căruia lucrea
ză, îl poate acuza opinia publică. îl 
poate acuza propria lui conștiință, 
dacă Pîrvuța mai are așa ceva.

In ce o privește pe Vana Elena, 
ea are dreptul să-și refacă viața. 
Are numai 18 ani. Și mai are drep
tul să-șf întrebe părinții: „De ce 
m-ați dat de lîngă voi ? De ce m-ați 
dai de-acasă ?

Dumitru GHEONEA 
Cpt. ton DURECI
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STEAGUL ROȘU

și ai Turdei

Guvernul R. D. Vietnam condamnă
noile atacuri americane
în zona demilitarizată

Un frumos Vizita în Japonia

ISTANBUL 25. Iiiuusul special 
Agerpres Sitnion Morcovescu. trans
mite : Luni dimineața la Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciri s-au în
chei jI convorbirile dintre Corneliu 
Măn-.-sdi, ministrul afacerilor externe 
a’ României, și Ihsan Sabri Caglayan- 
gil ministrul de externe al Turciei. 
In cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie sj înțelegere reciprocă, au fost

— •—
111

KHARTUM 25 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei din Khartum, 
în provinciile septentrionale ale Su
danului continuă lupte între trupele 
guvernamentale și clementele care 
acționează in junglă. Se semnalează 
O nl n-ificare a^acliunilor militai-- 
îndeosebi în provinciile Nilul Supe
rior și Bahr El Ghazal. In cursul ulti
melor două săplămini, în provincia 
Nilul Superior au avut loc lupte în
verșunate în apropierea orașului 
Bor Unitățile răsculalilor, inlormează 
presa sudaneză, au încercat să atace 
aeroportul orașului.

Președintele Zambiei 
apreciază drept

„expiozivă" situația
din sudul Africii

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat revistei 
mericane ..U.S. News and Report , 
Kenneth Kaunda, președintele Zam
biei. a declarat că lupta armata a 
populației africane împotriva regimu
rilor rasiste și coloniale minoritare 
din sudul continentului african este 
inevitabilă, întrucit aceste regimuri 
nu renunță la politica lor de discri
minare rasială. „A considera că a- 
fricanii din Angola, Mozambic. Afri
ca de Sud. Africa de Sud-Vesl și 
Rhodesia vor continua să rămină do
cili sub dominația minorității albe 
înseamnă a fi cu desăvîrșire nerea- 
list’ a afirmat președintele zambian. 
S-a creat în prezent, a spus el . o 
situație rasială explozivă", ce nu poa
te fi reglementată decît prin accep
tarea de către minoritatea albă a 
voinței majorității populației africane.

(Agerpres).
a-

obordate o serie de piobleme privind 
relațiile dintre România si Turcia, 
precum și unele probleme alo situa
ției internaționale actuale care Inte
resează cele două țări. La încheie
rea convorbirilor, Corneliu Măncscu 
și Ihsan Sabri Caglayangil au semnat 
convenția consulară și convenția de 
asistentă juridică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Tur
cia.

In cuvînlările scurte, rostite cu 
acest prilej, cei doi miniștri au rele
vat însemnătatea documentelor sem
nate pentru reglementarea relațiilor 
în domeniile respective și au apre
ciat că acestea vor contribui la dez
voltarea continuă a colaborării între 
cele două țări. După-amiază. minis
trul român, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a plecat la 
Istanbul.

ILANO1 25 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînl al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a del 
publicității o declarație in care con
damnă Statele Unite pentru noile a- 
tacurl săvîrșitc în zona demilitari
zată pe teritoriul R.D.V. Declarația 
menționează că S.U.A.. după ce au 
fost obligate să înceteze necondițio
nat bombardamentele aeriene și do 
artilerie asupra întregului teritoriu 
al R. D. Vietnam, continuă să trimită, 
pentru misiuni de recunoaștere, avi
oane și nave militare în spațiul ae
rian și apele teritoriale ale R. D. 
Vietnam. Potrivit declarației, in peri
oada 13 la 22 noiembrie, avioane a- 
mericane au pătruns de repetate ori 
în spațiul aerian al părții nordice a 
zonei demilitarizate. La 20, 21 și 22 
noiembrie, artileria americană a des
chis focul asupra satelor Ving Kuang

și Vinh Giang. unde s-au tnrcglslr.it 
victime în riiulul populației și au (ost 
provocate daune materiale.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Nguyen 

Thanh Le, purtătorul de cuvinl al 
ministrului Xuan Thuy, reprezentan
tul guvernului R.l). Vietnam la con
vorbirile oficiale de la Paris, a pre
zentat intr-o conferință de presă de
clarația din 21 noiembrie a Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam, în caro sînt condamnate bom
bardamentele S.U.A. din 16, 17, 20 
și 21 noiembrie asupra unor locali
tăți din nordul zonei demilitarizate.

După refuzul Franței de a devaloriza francul

Vii comentarii 
în diferite capitale 

occidentale
PARIS 25 (Agerpres).) — Cuvîn- 

tarea președintelui de Gaulle, în care 
a fost confirmat refuzul Franței de 
a devaloriza moneda sa, este viu 
comentată în diferite capitale occi
dentale. Presa franceză se referă la 
măsurile preconizate de șeful stalu
lui francez pentru menținerea fran
cului. Arătind că ..ajutorul (creditul 
de 2 miliarde dolari — n. r.) acordat 
Franței nu a fost legat de impunerea 
devalorizării francului", ziarul fran
cez ,.La Nation" scrie : ..Fără îndo
ială, măsurile anunțate de generalul 
de Gaulle prevestesc o perioadă de 
austeritate. Dar, in același timp, în
curajarea exporturilor prin anumite 
înlesniri fiscale și adaptarea credite
lor la nevoile reale ale economiei 
vor îngădui să se evite o recesiune, 
ceea ce este esențial acum". Ziarul 
..Le Figaro" apreciază că , noua par
tidă in domeniul monetar pe care a 
angajat-o generalul de Gaulle are 
șanse de succes, în cazul in care con
dițiile jocului sînt acceptate, atit în 
Franța, cit și în străinătate". Ziarul 
,THumanile ’ critică poziția adoptată 
de președinte, care a considerat răs
punzători pentru situația francului pc

PARIS 25 
seara a luat 
65-lea Congres al Partidului Radical 
francez. Congresul a fost marcat de 
o controversă violentă între parti
zanii politicii de unire cu celelalte 
formații din cadrul F.S.D.S. grupați in 
jurul președintelui partidului, Rene 
Billeres. șî grupul condus de Felix 
Gaillard și Maurice Faure, care s-au 
pronunțat pentru o apropiere fată de 
centrists. Disensiunile au avut o a- 
semonea amploare incit in a doua zi 
a dezbaterilor, președintele Rene 
Billeres s-a văzut nevoit să-și pre
zinți demisia, la insistentele simpa- 
tizantilor săi. Biller - a revenit însă 
asupra hotăririi de demisie.

Cu toate acestea, rezoluția adopta
tă d<- Congres si 
duminică conține o formulare de com
promis, care în fapt marchează im
punerea punctului de vedere al o-

(Agerpres). — Duminică 
sfîrșit la Paris, cel de-al

dată publicității

se 
va 
de

rientării spre centru. In rezoluție 
subliniază că Partidul Radical nu 
participa la eforturile întreprinse 
către S.F.I.O. și convenția clubuli-
lor republicane pentru crearea unui 
nou partid democrat-socialist. Singura 
dorință a radicalilor - se precizea
ză în rezoluție — este de a menține 
cu celelalte formații ale Federației 
Stingii Democrate și Socialiste 
(F.S.D.S.) „legături cu caracter confe
deral. in vederea realizării unor o- 
biedive precise".

Această hotărire este considerată 
de către observatorii politici din ca
pitala Franței drept o provocare di
rectă la adresa S.F.I.O., care la în
ceputul acestei luni a aprobat planul 
de creare a Partidului Democrat So
cialist. prin fuzionarea color trei gru
pări componente ale F.S.D.S. (S.F.I.O . 
Convenția cluburilor republicane și 
Partidul radical).

participanta la grevele din lunile mai 
și iunie, și nu marile societăți capi
taliste care s-au dedat la speculații.

Reacțiile înregistrate în străinătate 
se caracterizează printr-un sentiment 
de surprindere. Ministrul vest-ger- 
man de finanțe, Franz Josef Strauss, 
care a prezis „inevitabilitatea" deva
lorizării francului după reuniunea mi
nisterială de la Bonn, a declarat du
minică noaptea la televiziunea din 
R.F.G. „Admir curajul Franței. Ea 
a ales calea cea mai dificilă". Săp-. 
tâminalul „Welt am Sonntag" nota 
că hotărirea franceză „a șocat pe ex- 
perții financiari din toată lumea", și 
chiai .cei ma> inițiali dintre experti 
sînt deocamdată incapabili să prevadă 
consecințele acestei initiative-surpri- 
ză". Corespondentul din Roma al a- 
genliei France Presse relevă că in 
cercurile conducătoare italiene mă
surile anunțate în Franța au lost in- 
timpinate cu .aprecieri favorabile".

Comentînd primirea făcută măsuri
lor anunțate de președintele de 
Gaulle la Londra, agenția France 
Presse- transmite : „Elementul din cu- 
vîntarea generalului de Gaulle, con
siderat aici ca ce: mai important, 
este proiectul întrunirii unei mari 
conlerinte internaționale, menită să 
însănătoșească sistemul monetar oc
cidental. Generalul de Gaulle a sub
liniat din nou că acest sistem ar tre
bui să fie bazat pe aur: Marea Bri- 
tanie s-a declarat in mod constant 
ostilă perspectivei de a se reveni la 
aur ca bază a sistemului monetar. 
In cursul ultimelor luni, această os
tilitate pare a se fi diminuat, și dacă 
politica americană se schimbă în a- 
cost domeniu, Anglia o va urma. In 
schimb, duminică seara persista la 
Londra o neliniște serioasă în privința 
fluctuațiilor care se vor înregistra la 
diferitele burse la redeschiderea lor*.

succes
al cântăreților 

români
BARCELONA 25 (Agerpres). 

Cel de-al șaselea concurs in- 
cintecului „Fran- 

, desfășurat 
încheiat cu 
al soliștilor 

Hărăsleanu

ternațional al < 
clscoo Vlnas", 
Barcelona, s-a 
frumos succes 
mâni : Pompei

la 
un 
ro- 

a 
obținut premiul I, Constantin 
Dumitru — premiul II, Iar Iile 
Bariu — premiul III.

In concursul rezervat soliste
lor, premiul 1 nu a fost atri
buit de juriu, premiul II re
venind cinlărețelor Nina Ste
fanova (Bulgaria) șl Aida Aba- 
glef (România).

a delegației Uniunii
Generale a Sindicatelor

din România
TOKIO 25 (Agerpres). — In con

tinuarea vizitei pe care o întreprin
de In Japonia, delegația Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor din România a 
efectuat o călătorie în mai multe 
prefecturi. La Chiba a avut loc o in- 
tîlnire cu consiliul prefectural al sin-

dicatelor și a fost vizitat combinatul 
siderurgic din acest oi<j-. Membrii 
delegației au fost apoi oaspeții sin
dicatului muncitorilor din uzinele e- 
lectronice din orașul industrial Ka
wasaki. In sudul Japoniei, călătoria a 
cuprins orașele Kyoto, Nara și Hiro
shima unde au avut loc contacte cu 
reprezentanții sindicatelor locale ale 
Sohyo. La Hiroshima, delegația a 

de flori la Monu- 
bombardamentului

Grecia

BELGIA : Vedere 
generală a Com
plexului industrial 
..Texaco" din Ghent 
care cuprinde o 
rafinărie cu o ca
pacitate de 5 mili
oane tone- anual, 
un centru de cer
cetări șl o uzină 
chimică modern u-

ATENA 25 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei, primul mi
nistru grec, G. Papadopoulos, a sub
liniat că programul de viitor al gu
vernului se va axa în special asupra 
pregătirii legilor pentru aplicarea 
noii constituții și fie asanare a ad
ministrației.

Cu privire la primul punct, G. Pa
padopoulos a precizat că Ministerul 
Justiției formează în prezent comisii 
mixte, compuse din juriști și înalți 
funcționari, care vor pregăti circa 
25 de proiecte de legi, necesare pu
nerii in aplicare a anumitor dispo
ziții ale Constituției.

Referitor la administrație, primul 
ministru grec a aniintat crearea unui 
post de . comisar administrativ", care 
va supraveghea operația de asanare, 
coDtrolind in special probitatea func
ționarilor.

Tn continuare, premierul Papadopo
ulos a declarat că guvernul va pre
zenta pînă la 15 decembrie bilanțul 
activității Sale pe 1968 și programul 
pentru 1969. El a precizat că sectoa
rele cele mai importante ale activi
tății actuale a guvernului grec sînt 
educația națională, asigurările sociale 
și dezvoltarea comerțului exterior.

© SOFIA. — Duminică a avut loc 
1n orașul bulgar de pe malul Dunării 
Orlahovo o sărbătoare a prieteniei 
bulgaro-române prilejuită de împlini
rea a 91 de ani de la eliberarea o- 
rașului de sub jugul otoman. La săr
bătoare au participat aproape 100 de 
oaspeți români, printre care artiști ai 
Ansamblului de cintece și dansuri 
..Nicolae Bălcescu" din Craiova.

Au fost depuse coroane la Monu
mentul soldaților și ofițerilor români 
căzuțl in luptele pentru eliberarea 
orașului, apoi, la Casa de cultură din 
Oriahovo, a avut loc o manifestare 
culturală.

• NEW YORK. — Un fotorepor
ter, colaborator al unei firme pari
ziene de publicitate, a fost arestat 
duminică pe proprietatea cunosculu- 
tului armator grec Aristotel Onassls, x 
din Pcapack (statul New Jersey), 
unde acesta împreună cu solia sa 
Jaqueline își petreceau Week-end-ul. 
Jaqueline Onassis s-a plins politiei 
și a 
făcut 
Uzat.

adresat rugămintea ca filmul 
de fotoreporter să nu fie uli-

Noi imagini
MOSCOVA. — Fotografiile 

realizate de stafia cosmica so
vietică .Zond-6‘ acoperă o 
zonă insemnala a pârtilor vi
zibile și invizibile ale Lunii, 
scriu in .Pravda” acad. Gheor- 
ghi Petrov și prof. Boris Ro
dionov. Aparatul fotografic au
tomat aflat la bordul stafiei 
a folosit un film lat de 19 cm 
șl cu o lungime de 28,5 metri, 
mărimea unei fotografii fiind 
de 13/18 cm. Cei doi oameni 
de. știinlă sovietici menționea
ză că in timp ce pe o sec
vență transmisă prin televi
ziune de o stafie precedentă.

Primului ministru din Sierra Leone 
i s-au acordat puteri excepționale

FREETOWN 25 (Ageipres). — 
cinci zilp după semnalarea unor 
cidenle violente în mai multe regiuni 
ale țării, guvernul Sierrei Leone a 
acordat primu’ui ministru. Siaka Ste
vens, puteri excepționale. In cursul 
tulburărilor, care, potrivit oficialită-

La 
in

Iilor de la Freetown, au fost gene
rate de unele manevre electorale alo 
opoziției mai multe zeci de persoane 
au fost ucise sau rănite. Cu două 
zile in urmă, pe întreg teritoriul 
Sierrei Leone a fost instituită starea 
de urgentă.

O nouă mină 
de cărbuni 

închisă în Anglia
LONDRA. — O nouă mină de căr

buni a fost închisă in Țara Galilor, 
la Watlstown, din valea Rhondda. In 
regiunea Rhondda, odinioară unul din 
marile centre miniere ale lumii, o 
singură mină a mai rămas in func
țiune, din cele 66 cite 
44 000 de 
lucreze i 
1 000 
tivat 
town

existau. Din
• mineri, astăzi continuă să 
in valea Rhondda numai 

de mineri. Autoritățile au mo- 
închiderea minei de la Walts- 
ca nefiind rentabilă.

THIEU ,5ANHAMEmCAN4â ?
Cel care cu puțin timp in 

s-ar h gindit că la Saigon se 
vorbi 
ar li 
piciu, 
și-ar 
administrației 
lele Thieu, 
că .politica 
goistă si dictatorială 
„Vietnamul de sud 
S.U.A.” ?

Explicația acestui 
nism* subit este din cele mai simple 
el reprezintă reacția unor cercuri o- 
ficiale sud-vielnameze Ia holăriri a 
președintelui Johnson de a opri ne
condiționat bombardamentele asu
pra Republicii Democrate Vietnam 
si la propunerea sa de a se începe 
la Paris convorbirile in patru i 
R.D.V., F.N.E., S.U.A. și Adminis
trația saigoneză.

Vestea tratativelor de pace a (o->t 
primită in cea mai mare parte a 
lumii cu un senlimc-nt de ușurare si 
speranță, cu spaimă și derută la Sai
gon. Thieu știe, scrie cotidianul 
francez «Le Monde”, că prezenta 
delegaților săi intr-o sală unde 
F.N.E. și-ar expune tezele ar risca

poate 
despre „imperialismul S.LLA.” 
fost internat fie intr-un os- 
fie... in închisoare. Căci cine 
fi imaginat că însuși șeful 

saigoneze, președiri- 
va ajunge să declare 

lui Johnson este e- 
și a făcut din 
o colonie

să demoralizeze grav o bună parte 
a trupelor saigoneze, care și așa 
nu luptă deloc cu prea mult entu
ziasm. Aceasta cu atit mai mult cu 
rit americanii și saigonezii vrind- 
nevrind trebuie să trateze 

care se sprijină în țară
CU 
pe

„antiamerica

o infrastructură politico-mililară cum 
n-a avut niciodată un regim sud- 
vietnamez. .Dacă o asemenea înlil- 
nire ar avea loc, a declarat Thieu, 
forțele locale și ale miliției, apro
ximativ 400 000 de oameni, își vor 
slăbi considerabil eforturile, ba 
chiar ar fi tentate să treacă de 
partea cealaltă*. Ceea ce evident 
ar însemna sfirsitul regimului său.

Refuzul administrației saigonezu 
de a veni la Paris „demonstrează 
lipsa sa cronică de siguranță și 
incertitudinea care planează asupra 
situației pe frontul din sud”, con
chide și comentatorul ziarului amori-

can „International Herald Tribune*.
Neacceptind o conferință în patru 

propusă de S.U.A., Thieu et Co. a 
provocat o adevărată criză între 
Saigon și Washington. Timpurile 
„dragostei necondiționate" au tre
cut, iar administrația americană a 
precizat iritată că „politica externă 
a Statelor Unite și viața tinerilor 
care se bat în Vietnam nu pot fi 
la cheremul imperativelor politice 
ale Vietnamului de sud". „După ce 
s-au înregistrat sute de mii de morii 
și răniți, după ce s-au cheltuit 30 
miliarde dolari anual, poporul ame
rican este pregătit să renunțe la so
luția militară, dovedită zadarnică", 
scrie .International Herald Tribune*.

Unele oficialități americane s-au 
pronunțai chiar pentru tratative în 
trei („nu trebuie să ne lăsăm imobi
lizați de ceea ce fac sau nu fac 
sud-vietnamezii, iar dacă aceștia per
sistă în refuzul lor, negocierile tre
buie să înceapă cu sau fără ei”, a 
declarat M. Mansfield, liderul majori
tății democrate în senatul american). 
La rîndul său, F.N.E. s-a pronunțai fie 
pentru o conferință în trei, fie pen
tru formarea unui nou guvern sud- 
vielnamez cu care să se poată trata.

u atit mai mult, cu cit 
există și oameni poli- 

(să nu uităm de Truong 
avocatul care cerea ne- 
F.N.E. încă cu un an în

Aceasta c 
la Saigop 
lici lucizi
Dinh D/u, 
gocieri cu 
urmă, opinie ce .i-a adus o condam
nare de cinci ani închisoare^ și care 
pretind guvernului „o mai maro ca
pacitate de a șe adapta împrejură
rilor actuale*, jn acest sens, Tran 
Vait lluu, liderul Comitetului pentru 
pace si renașterea Vietnamului de 
sud (cu sediul la Paris), a declarat 
unui corespondent al A.F.P. că „în 
cele din uimă rațiunea va trebui să 
triumfe și la Saigon". Mai ales că 
majoritatea covîrșitoare a populației 
sud-vletnamJ'ze dorește, după atîția 
ani do răzlloi, pace și tihnă, un cor 
seninv cu dimineți liniștite, fără fum 
și fără explozii.

Fără ândolalJ, scrie .Le Monde”, 
mai devreme sau mai tirziu, impasul 
provocat de refuzul lui Thieu va fi 
depășit! problema este do a ști da
că aceasta se va face cu calm sau 
cu prețul unor noi convulsii. în ori
ce caz, guvernul S.U.A. „prins în 
proprial lui cursă" (The Spectator), 
încearcă să administreze „aliatului" 
seu partea cea mai mare din doc
toria, 
lităti 
simte 
nici o

amară pentru el, a unei roa
de necontestat. Thieu, care-l 
gustul, se opune cu îndărăt- 

•■i face... antlamericanism.

Venera ANGHEb
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La 
depus o coroană 
montul victimelor 
atomic.

Luni dimineața, 
condusă de fon

delegația U.G.S.R., 
Cotoi, secretar al 

Consiliului Central, a făcut o vizita 
la sediul Sindicatelor independente 
din Japonia (Churitsu Roren), unde 
a avut o întrevedere cu Shigeru Oka- 
mura, secretar general. Otohiko E- 
gashira și Yunosuke Tanabe, vice
președinți ai Churitsu Roren. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb de 
păreri asupra activității celor două 
centrale sindicale.

de pe Luna
.Zond-3", existau 1.2 milioane 
de elemente alb-negru. pe fo
tografiile aduse de „Zond 6" 
pol fi numărate 134 milioane 
de asemenea elemente. Acest 
lucru se explică șl prin faptul 
că fotograf iile sini developate 
in laboratoarele de pe Păminl. 
Imaginile permit efectuarea u- 
nor măsurători stereoscopice, 
stabilirea profilului discului 
lunar din unghiuri inaccesibi
le aparatelor ailate pe Pămint, 
alcătuirea unor hărți mai exac
te necesare cercetărilor știin
țifice și orientării in timpul 
zborurilor in jurul satelitului 
natural al Pămintului.

q LVON. — Cel de-al patrulea francez supus unei grele 
cardiace, Noel Moissonier, in vîrstă de 34 de ani, a în
cetat din viață duminică, la două săplămini de la efectuarea 
operației. Decesul a intervenit in urma unui 
cardiac. Ultimele buletine medicale atestau 
lentă a sănătății pacientului.

neașteptat stop 
o stare exce-

ROMA. — Luni a început procesul împotriva celor nouă in-•
gineri considerați răspunzători de dezastrul de la Longarone din octom
brie 1963, provocat de prăbușirea versantului unui munte în lacul de acu
mulare al barajului Vaiont situat in nord-estul Italiei. Apele revărsate 
au inundat localitatea Langarone și alte șase comune și au provocat moar
tea a aproape 2 000 de locuitori, numeroși răniți, mari pagube materiale. 
Unul din cei nouă acuzați, directorul șantierului barajului Vaiont Marin 
Pancini, s-a sinucis duminică în locuința sa. Ancheta întreprinsă după de
zastru a stabilit că, în ciuda unor indicii alarmante, printre care mișcări 
telurice pe versantul muntelui, nu au fost luate măsurile de prevedere co
respunzătoare.

din Guineea@ BISSAU. — Patrioții africani 
portugheză continuă să provoace pierderi trupe
lor colonialiste. Un comunicat militar dat publi
cității de oficialitățile portugheze in capitala co
loniei, Bissau, anunță că in cursul unor recente 
ciocniri mai mulți militari ai trupelor coloniale 
au fost uciși.

® PARIS. — Un comunicat al Ministerului 
economiei și finanțelor al Franței a anunțai du
minică seara că guvernul a holăril să stabileas
că un control al operațiunilor financiare cu stră
inătatea.

Textul acestei holăriri, care este aplicabilă 
din momentul anunțării ei, va li publicat 
Buletinul oficial de marii.

Puternice taifunuri
în Fiii pine

MANILA. — Autoritățile din provinciile ceri 
hale ale Insulelor Filipine, puternic afectate (le 
două taifunuri cate s-au abătut asupra acestor 
regiuni într-o singură săplămind, au lansat un 
apel pentru ajutor urgent împotriva foametei și a 
epidemiilor care încep să binluie printre cele 
cîteva mii de oameni rămași fără adăpost, rela
tează agenția Reuter. Dintre cele două 
care -de 
„Mamie" 
sebil de 
dispăruți 
dolari ,

oblcei. au primit denumiri 
șl .Nina", ultimul pare să li 
puternic : bilanțul său: 48 de 
și pagube evaluate la 15

taifunuri 
feminine 

fost cleo- 
morfi, 43 
milioane

COSTA RICA: Centrul capitalei San Jose.
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