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Intervenție

unea la Preparalio Cn- 
roeșli se deslășura In 
acea dimineață norma 

Deodată, fn funii orei 11, la 
dispecer s-a primii o comuni 
care alarmantă: „la silozul 
de recenlie. blocat cărucroiut 
de evacuare 1 R 3 I* Una -Iii 
liniile de descărcare a cărbu 
nelui. sosit de la Vulcan ș 
Paroșeni. cea care poarte 
nr. 7. a fost oprită Mai Tune 
liona doar linia a 6 <i j opri 
rea și a acesteia ai li insem 
nat intrerur-erea tcansxrtuki 
cărbunelui de la cele dou< 
mine S-a apelai alunei la e- 
chipa specializată fn interven
ții. condusă de un mecanic 
tlnâr — Șaucă Ion.

Ajutai de cinci ortaci la 
lei de tineri. Șaucă și-a muici 
In scurt timp sculele la lima 
nr. 7. Prima const ilare ii in 
grijora: căruciorul înțe
penit Intr-o masă .-om pact J 
cărbune, se fncăpăfim să iasă 
din încleștarea lietărlei Sa 
demontai brajul de evacuare; 
piesă marc, asemănă'oare cu 
o caracatiță. A lost 'ncercotâ 
scoaterea căruciorului cu aju
torul macaralei, dar căruciorul 
mătăhălos (aproape 6 lone) 
nu s-a clintit nici după re 
s-au rupt trei funii de otel. 
Saucă a hotărit atunci demon
tarea lui 1 R 3 bucată cu bu
cată.

Cei șase tineri nici nu și-au 
da' seama cind a ' enil noap
tea S-a tăcut Și Irig. Intre 
timp plecaseră .soro casele lor 
și cei din schimbul II, iar oa
menii lui Saucd abia reușiseră 
să demonteze axul vertical. A 
sosit apoi, chemai de acasă 
pentru a da t mină ie airlo- 
maistrul Srabo f.me Sore 
miezul nopții s-n terminal de
montarea axului
lunci s-a constatai 
rea căruciorului s a 
unui rulment spart

Spre miezul noplii, ini 
tul șef al urinei s a inie.
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(Continuare In pag o 3-a)

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației

Partidului Comunist Mexican

Constituirea
Consiliului orășenesc Petrila 

al Frontului Unității
Vineri după-amiazâ, a avut loc la 

Petrila adunarea de constituire a 
Consiliului orășenesc Petrila al Fron
tului Unității Socialiste.

La adunare au participat membrii 
și membrii supleanți al Comitetului 
orășenesc de partid, membrii birou
rilor orășenești ale organizațiilor de 
masă, obștești și profesionale, repre
zentanții desemnați de consiliu din 
partea organizațiilor de masă și în 
adunările oamenilor muncii din în
treprinderile și instituțiile petrilcne, 
conducători de întreprinderi și Insti
tuții, cadre cu munci de răspundere.

A participat, de asemenea, tov. 
GUINEA IOAN, șeful Secției organi
zatorice a Comitetului municipal de 
partid, membru al Consiliului muni-

ci pal 
Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de Iov. 
LAIG STANISLAW prim-secrelar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe- 
trila, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular orășenesc 
provizoriu, membru al Consiliului 
municipal al Frontului Unității Socia
liste. Arâtind deosebita însemnătate 
a măsurilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 21—25 octombrie 1958, vorbito
rul a spus: ..Recentele holărirl pri
vind întărirea unității moral-polilice 
a poporului nostru se înscriu" ca un 
moment deosebit de important in 
multilateralul proces de dezvoltare a 
democrației socialiste, de întărire a 
unității și coeziunii dintre partid,

©

Petroșani al Frontului Unității

Socialiste

Siinbală dimineața, tovarășul Nl- 
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R . împreună cu tovarășul 
Paul Nirulescu-MUil, membru nl Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația P.C. Mexican forma
tă din tovarășii Marta Borguez, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.M., șl 
Enrique Semo, membru al C.C. al P.C. 
Mexican, care face o vizită în tara 
noastră.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor care au avut 
loc cu acest prilej, desfășurate intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, s-a efectuat 
dori privind unele 
cării comuniste și 
naționale, precum

un schimb de vc- 
problemc ale miș- 
muncltoreșli Întor
și in legătură cu

in continuare a relațiilor 
cele două partide.

★
In cursul vizitei în țara noastră, 

delegația P.C. Mexican a avut o în- 
tilnirc la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar îl C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Aldea Militam, mem
bri al C.C. al P.C.R., care a prilejuit 
o Informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale ce
lor două partide. Delegația a vizitat 
Muzeul de Istorie a Partidului Comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Fabrica de 
confecții și tricotaje București și s-a 
intilnit cu reprezentanți ai Academiei 
de științe social-polltice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. și cu conducerea Con
siliului National al Femeilor.

La lucrările de modernizare a șo
selei de pe defileul Jiului, sint fo
losite puternice mijloace mecanice.

IN CLIȘEU: O automacara în ac
țiune.

Un nou abataj 
frontal

Semicentenarul 
UNIRII

Alba lulia

Marele plebiscit al voinței poporului

Unire-n cuget și-n simțiri

Era o roire de necrezut 
BLAGA

MĂRTURII DE LUCIAN

Creații ale poeților locali închinate actului 
1 decembrie 1918 — Unirea Transilvaniei

istoric de la 
cu România

Iarna se face deja simțită.
LA MINA LONEA PREGĂTIRILE

ANU SÎNT INCA FINALIZATE
Este binecunoscut faptul 

șurarea in condiții normale a activi
tății economice în perioada anotim
pului rece, este condiționată de lua
rea din timp a celor mai eficiente 
măsuri care să asigure realizarea co
respunzătoare a planului de produc
ție.

Tînind seama de greutățile intim- 
pinate iarna trecută, conducerea mi
nei Lonea. conducerile sectoarelor, 
îndrumate de comitetul de partid s-au 
preocupat din timp de această ac
țiune.

Astfel. încă din luna august au fost 
amenajate și date în folosință noile

că desfă- încăperi ale magaziilor de materiale. 
In același timp, materialele și utila
jele din magaziile vechi au fost mu
late in cele noi.

Pentru concentrarea producției sec
torului I la Lonea II, au fost luate 
încă din trimestrul II măsuri de ter
minare a galeriei de legătură la ori
zontul 400. In acest fel, s-a renunțat 
la functionarea haldei și silozurilor 
de la Lonea I.

Planul de măsuri pregătitoare în 
vederea desfășurării normale a acti
vității minei in anotimpul rece, a fost 
definitivat in luna septembrie cînd 
de altfel s-a fixat termen și respon-

ÎN LABIRINT
Familia And i el din Isc rom 

tăcea pregătiri pentru a pleca 
la Bircea Mică, localitate in 
care solul a fost detașat cu 
serviciul pe cileva luni. înain
te de a pleca, au vrut oamenii 
ă plătească chiria pentru lo
cuința din Surduc, 
nr. 3. $1 sofia, 
Rozalia Andrei, a 
pornit la drum, 
qindindu-se că e 
vorba de un lie- __
cușlel, că va Ier- 
mina repede și se

■. a intoarce degrabă aca-sa 
pentru a-și vedea de treabă...

talii a mers la Consiliul 
popular al comunei Aninoasa 
— știind că Iscroniul aparține 
acestei comune. Funcționarii 
de acolo, loarte binevoitori și 
expeditivi, au ascultat-o șl au 
indrumal-o la l.C.O. A iost 
cam mirată dar s-a dus, totuși, 
la sectorul l.C O. Aninoasa. 
Cei de acolo dădeau din cap 
allrmath auzind că pleacă șl 
i rea să-și plătească chiria. 
Foarte frumos, au spus, dor 
pentru aceasta trebuie să mer
geți ia Petroșani ■, noi nu avem 
ce face in rezolvarea proble
mei dv.

Irimis-o la

popular 
De 

ina-

Rozalia Andrei, Începea să 
aibă presimțiri sumbre. Să 
merg și la Petroșani, și-a spus, 
să văd unde mă vor trimite 
de acolo. Poale la Deva; mat 
știi 7 A aflat un lucru impor
tant : comuna Iscronl aparține 

orașului Petroșa
ni. Cei de la 
secția financiară 
n-au
Deva, cl la Con
siliul 
municipal, 
aici —

pol la seefia linanciară. Poa
te cu un elaj mai jos, tot In 
această clădire, i s-a spus cind 
a revenit la seefia linanciară. 
A coborll și mai jos, apoi a 
urcat iar sus, cind funcționa
rii au început să se mire: 
„Păi da, sigur, la noi se fac 
astfel de lucruri I... Cum de 
nu ne-am amintii mai din 
timp ?..."

tnlr-adevăr, cum de nu și-au 
amintii de la început ? Ar li 
scutii o femeie să meargă din- 
Ir-o parte in alia, dinlr-un bi
rou in altul, prin sufocantul 
labirint al birocrației.

T. S.

La sectorul II al minei Petri- 
la, se află în fază de pregătire 
un abataj frontal. In vederea 
deschiderii abatajului, un grup 
de mineri ai sectorului au par
ticipat pentru cîteva zile la un 
valoros schimb de experiență 
efectuat la mina Lupeni.

Exploatarea cărbunelui din a- 
bataj se va face pe o încli
nare de 16 grade. Armarea 
batajului va ii asigurată 
grinzi metalice.

Actorii 
din Petroșani 

pe scenele 
din județ

ziua de 28 noiembrie,

a-
cu

Lucrările comisiei
economico-financiare

a Marii Adunări
prezen- 
pentru 

privind 
al Con- 
Frontu-

guvern și popor. Masurile privind 
constituirea Frontului Unită|ll Socia
liste și a consiliilor naționalităților 
conlocuitoare, au fost primite cu mul
tă satisfacție de masele largi de Ia 
orașe și sale, an trezit un puternic 
ecou in rindurlle minerilor, construc
torilor, intelectualilor, tuturor catego
riilor de oameni al muncii din orașul 
Petrila".

In continuare. Iov. UNGUR POM- 
PJLIU, secretar al Comitetului oră
șenesc Petrila al P.C.R., a 
tal reprezentanții desemnați 
consiliu șl a făcut propuneri 
componența biroului executiv 
silfului orășenesc Petrila al 
lui Unității Socialiste.

Adunarea a hotărit în unanimitate 
constituirea Consiliului orășenesc Pe
trila al Frontului Unității Socialiste 
în componența desemnată și a ales 
biroul executiv al Consiliului, din 
care fac parte: Președinte al Consi
liului orășenesc Petrila al Frontului 
Unității Socialiste: tovarășul LAIG 
STANISLAV; vicepreședinți: BRÎN- 
DUȘ AUREL, MARICA FLOREA; se- 
cretar: VJAICU TEOFIL; membri: 
BUDESCU EMILIA, MARICA MARIA, 
STANCIU IOAN, TALACZI IOSIF, 
VOICESCU NICOLAE.

Intr-o atmosferă entuziastă, aduna
rea a adresat o telegramă Comite
tului Central al P.C.R., personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

★
In numărul următor al ziaru

lui vom publica relatări de la 
adunările de constituire a con
siliilor F.U.S. din celelalte orașe 
și comune din municipiu.

inițiativă
bine venită

1 al

Naționale
Simbătă, a avut loc la Palatul Ma

rii Adunări Naționale, ședința Comi
siei economico-financiare a Marii A- 
dunări Naționale, prezidată de Iov. 
Aurel Vi joii, președintele comisiei, în

legătură cu proiectele de legi în
scrise pe ordinea de zi a actualei se
siuni, de competenta comisiei.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

Plecarea delegațiilor armatelor 
statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia care au luat parte 
la consfătuirea de la București

Ieri a părăsit Capitala mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. I. Iakubovski, 
comandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia și gene
ralul de armată S. M. Ștemenko, 
șeful de stat major al Forțelor Ar
mate Unite. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, au fost conduși de ge- 
neralul-colonel Ion Ionită, ministiul 
Forțelor Armate, generalul-colonel

Gheorghe, prim-adjunct al mi-Ion 
nistrului Forțelor Armate, șeful Ma
relui Stat Major.

A fost de față I. S. llin, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București.

în zilele de 29 și 30 noiembrie au 
părăsit Capitala și delegațiile mili
tare care au luat parte la consfă
tuirea anuală a statelor participante 
ia Tratatul de la Varșovia.

săbii pentru fiecare măsură în parte.
In momentul de față — după o pe

rioadă de aproape trei luni — la o 
analiză a realizării măsurilor stabili
te, rezultă că majoritatea au fost 
rezolvate, dar mai sînt altele în curs 
de rezolvare. Din cele 40 de măsuri 
cuprinse în plan, 23 au fost rezolvate 
integral, 15 sînt rezolvate partial sau 
în curs de rezolvare iar două n-au 
fost încă atacate.

Iarna își face deja simlită prezen
ta, temperatura coborînd sub zero. A- 
ceasta impune de urgentă aducerea 
grabnică la zi și finalizare a tuturor 
măsurilor prevăzute în plăn. Intre 
acestea amintim : montarea compreso
rului de 45 mc/minut la Valea Arsu
lui; curățirea bazinului de colectare 
a apelor de la Jiet; montarea con
ductelor de apă și aer comprimat pe 
putui cu colivii, putui 10 și orizon
tul 400; revizuirea și repararea par
cului de vagonete,- verificarea insta
lațiilor de încălzire a aerului la pu
țurile principale Lonea I și Lonea 
III; revizuirea și repararea inelelor 
de captare a apelor la puțurile prin
cipale,- acoperirea liniilor din circui
tul Lonea II și asigurarea scurgerii 
apelor și altele. Deci lucrări destul 
de multe I

Desigur, o parte din aceste lucrări 
sînt în stadiul final, după cum am 
fost informați de conducerea minei. 
Se impune însă accelerarea terminării 
celor rămase în urină, astfel ca a- 
notimpul rece să nu pună bețe-n 
roate desfășurării normale a procesu
lui de producție. Conducerea minei, 
conducerile sectoarelor, responsabilii 
stabiliți încă în luna septembrie, să-și 
spună cuvîntul 1 Orice amînare nu 
poate aduce decît prejudicii minei 
Lonea.

In 
colectiv de actori ai Teatrului 
de stat ..Valea Jiului" au pre
zentat, în fata spectatorilor din 
Deva, .Balada Unirii". Același 
spectacol a fost prezentat a 
doua zi la Casa de cultură din 
Petroșani și in fata studenților 
de la l.M.P. Spectacolele dedi
cate semicentenarului I 
Transilvaniei cu România 
bucurat de mult succes.

SPECTACOL
REVISTA

un

Unini 
i s-au

„G. 
pre- 
a.c.,
din

Teatrul satiric-muzical 
Tănase" clin București va 
zenla luni, 2 decembrie 
in sala Casei* de cultură
Petroșani, la ora 17 și 20, spec
tacolul „Comici vestit! ai re
vistei — Nicolae Slroe". !șl 
vor cla concursul: șolista de 
muzică ușoară Laura (Franfa), 
formația beat de muzică ușoa
ră Andantino, 
STROP, George 
lonescu, Rolanda 
rin Anca, Jeni 
Marian (orga și

NI CO I. A E 
Bunea, Didi 
Cămin, Flo- 
Sundulescu, 

allil.

pădure 
date la export

Fructe de

ce ne înconjoară 
bogați nu doar in 

ci și in fructe

R. S.

Munții 
Valea sînt 
„aur verde" 
de pădure.

La depozitul din Livezeni 
(după cum se poate vedea 
in fotografia de mai jos) $c 
pregătește un nou transport 
de fructe de, pădure care 
vor lua drumul R.S. Ceho
slovace.

In aceste zile, în depozitul nr. 
C.L.F. din Petroșani se găsesc mari 
cantități de produse. Spre a veni în 
sprijinul muncitorilor de aici a fost 
organizată o acțiune patriotică, la 
care au participat toți funcționarii 
C.L.F. Cei circa 20 de participanli 
au fost împărtiti în două echipe. Una 
la sortatul merelor și cealaltă a car
tofilor. Au fost sortate 175 lăzi de 
mere și 4 tone de cartofi. S-au evi
dențiat Buciuman Simina. Vasilescu 
Doina, Kraus Ana, Turlurescu Emilia, 
Borcoș Teodor, Becheanu Iulian, A- 
nuta Aurel și alții. La asemenea ac
țiuni au participat și elevii de la 
școala de maiștri și profesională. 
Cartofi nesortati mai sînt însă circa 
2.00 de tone. Pentru a evita stricarea 
lor e necesar să se continue cu ac
țiunile patriotice initiate.

Pop SIM1ON

Ieri, temperatura maximă a aeru
lui a fost de plus 10 grade la Petro
șani și plus 7 grade la Paring. Valo
rile minime înregistrate de termome
tru au fost de minus 3 grade și res
pectiv, zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Timpul se menține frumos, cu 
ceață dimineața.

A

înapoierea de la Moscova 
a tovarășului 

Gheorghe Rădulescu
Simbătă dimineața s-a înapoiat in 

Capitala, venind de la Moscova, to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentant permanent al Republicii

Socialiste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc care a 
participat la cea de-a 37-a ședință a 
Comitetului Executiv C.A.E.R.

(Agerpres)

Să cunoaștem frumusețile
și bogățiile patriei noastre
întreprinderea cinematografică Deva și conducerea ci

nematografului „7 Noiembrie" Petroșani în colaborare cu 
școlile generale și Liceul teoretic Petroșani au inițiat un 
concurs cu buletine pe tema : „Să cunoaștem frumusețile 
și bogățiile patriei noastre". In acest scop au fost vîndute 
peste 1 000 buletine, care conțin cele nouă întrebări ale 
concursului pe teme de istorie, geografie, științe natu
rale.

Acțiunea se înscrie printre măsurile inițiate de comi
tetul de direcție al cinematografiei, menite să facă cu
noscute elevilor producțiile cinematografice valoroase 
ale studioului „Alexandru Sahia" ca : „Țara Hațegului", 
„Marea Sarmatică", „Marea Neagră", „Acolo unde Car- 
pații intilnesc Dunărea", „Dacă Jlreci Podul Ponoarelor", 
„Pădurea și nisipul", „Plante acvatice", „Poduri peste 
timp" și „Slatina 600".

Acțiunea vine in ajutorul exemplificării, cu ajutorul fil
melor, a noțiunilor acumulate do elevi în cadrul proce
sului instructiv-educotiv.

C. VASILE

CURIOASA ORGANIZARE
Comitetul executiv al Consiliului 

popular municipal a luat în cursul 
acestui an măsuri menite să ducă 
la înfrumusețarea orașului Petroșani, 
de conservare a spațiului locativ. 
Printre acestea, demne de consemnat 
sint: demolarea unor garduri de pe 
strada Republicii, construirea unui 
scuar — după modelul celor de pe 
litoralul Mării Negre, zugrăvirea ex
terioarelor, repararea trotuarelor.

Multe din .aceste lucrări au fost 
executate de către întreprinderea de 
gospodărie locativă. Dar, voi cita 
două exemple din care rezultă mo
dul curios în care își organizează 
activitatea Sectorul I.G.L. Petroșani.

In strada Carpafi s-au efectuat lu
crări de protejare a acoperișului la 
blocul nr. 2; a fost aplicat un strat 
de carton asiallal și bitum. Munci
torii au montat instalația de ridicare, 
cazanul pentru încălzit bitumul și au 
depus materialele necesare lucrării 
pe... spațiul verde din jurul blocu
lui. In acest fel au fost distruși doi 
copaci tineri. Mult timp după aceea 
materialele au stat aruncate la voia

V

în jurul blocului. La 
la blocul nr. 2, spațiul

întimplării, 
plecarea de 
verde a rămas complet distrus, pre
sărat cu resturi de hîrtie asfaltată, 
gudron mărunt și cenușă produsă prin 
arderea lemnelor. In urmă cu trei 
ani, cînd s-a reparat acoperișul, ma
terialele au fost depuse în curtea

Nedumeriri
blocurilor,- în acest lei, atît spațiul 
verde cit și copacii au fost protejați.

Al doilea exemplu se referă la 
modul în care se efectuează repara
țiile interioare in spațiul ocupat de 
Consiliul municipal pentru educație 
fizică și sport, din sir. Republicii nr. 
44. Cu toate că lucrările au fost în
cepute la 25 octombrie 1968, nu au 
fost terminate nici după o lună. Aici 
lucrările de zugrăveli ale casei scă
rilor și holului s-au executat înain
te de a se demonta de pe pereți con
ductorii electrici șl telefonici aplicați

(și care nu mai sînt necesari). S-a 
tencuit și zugrăvit o porțiune de pe
rete în care cărămida este umedă 
șl trebuie înlocuită. Ușa de la intra
re a fost reparată după ce s-a vop
sit...

In timpul reparațiilor se produce o 
intolerabilă risipă de materiile, ia» 
la plecarea definitivă a lucrătorilor 
rămîne o murdărie și oi* 
nedescris. Vorba ceea 
potopul".

Cred că este vorba < 
preocupare a conducerii 
I.G.L. în ceea ce privește 
rea și controlul lucrărilor de repa
rații și întrețineri la spațiul locativ. 
Fiind vorba de un bun al poporului, 
am părerea că se impune luan-.i uno» 
măsuri urgente și radicale penii u re
medierea acestor stări de lucruri. 
Perpetuarea unor astfel de manifes
tări au un efect negativ ^upra des
fășurării activității beneficiarilor, o- 
cazionează cheltuieli -.iiplim. Mare 
pentru remedieri.

Ing. Octavian BOCA
Petroșani

dezaidine de
„După noi,

de o slabă 
i Sectorului 

coordona*
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e cerul is
toriei româ
nești, brâr- 
dol de ful
gerele 
telor, smăl
țuit cu mă(-

goritorele sti _eselor„ scln- 
teiozâ o steo, strâjuind dtn 
timpuri străvechi destinul 
neomului.

Este Alba lulia, orașul de 
pe Mureș, înfipt la poalele 
munților Apuseni, ca o ini
mă a țării.

Alba lulia — leagănul de 
două milenii a românilor, a- 
părători vajnici oi ființei is-

pical la 1437 vocea |âi ani
mi» obidite. unde se odih
nesc osemintele lui Ion Va- 
lohul (lancu de Hunedoa- 
ro, inmormintot sub gron- 
sele ziduri ale bisericii to- 
mono-calolice). apăratei îm
potriva invaziei orientale.

Aici, pe Dealul Furcilor 
(al spinzuraților, azi „Cimpul 
lui Horea”, marcat de un 
monument), in posomorita 
dimineață de februarie a ci
nului 1785 o more inciince- 
nală de iobagi, asista tăcută 
la cumplita execuție prin 
caznă a lui Horea și Cloșca.

Aici, pe înălțimile dintre 
cele două porți ale cetății

RL B R IVLI 3
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Marele plebiscit 
al voinței poporului

torice in timpuri de restriș
te.

Albo lulia — memento al 
istoriei românești.

Aici fiecare palmă de pâ- 
mint mustește de amintiri 
fiecare petec de pămint 
poartă mărturia zbuciumate
lor lupte duse prin veacuri 
pentru apăiarea libertăților 
sociale și a unității statale.

Aici, in cununa Carpați- 
lor, pe vatra istorică a Pie
trei Craivii, Dacia cucerită 
a primit „botezul Romei" prin 
Apullum.

Bâlgradul voievodal, apoi 
Alba lulia (Alba lui Gelu). 
teatrul luptelor seculare al 
țărănimii transilvănene ro
bită de nobilii feudali și 
mireni, a căpătat semnifi
cația simbolului luptelor ma
selor populare pentru drep
tate și libertate.

Aici, unde s-a auzit răs-

privegheate de privirea scru
tătoarei „doamne a moților" 
(Ecaterina Varga) a fost 
maltratat „Prințul" revoltați- 
lor ce scormoneau mâiunto- 
iele aurite ale Apusenilor — 
Avram lancu.

Dar unde s-a inginat doi
na durerii, s-a auzit și cin- 
tecul izbinzii.

Aici, prin intrarea trium
fală do la 1 noiembrie 1599 
Mihai Viteazul a transformat 
Alba in simbol al unității 
teritoriale românești

Și tot aici, la 1 decembrie 
1918, ir Adunareo Naționa
lă, prin votul unanim al po- 
porulv: s-a proclamat Unirea 
Transilvaniei cu România 
consfințindu-se desăvârșirea 
unifâtii statale.

Pro.’. Ironim MUNTEANU 
Liceul Petroșani
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OMAGIU
La marea sărbătoare ai venit, 
Bătrlne veteran, cu fața luminată.
Te simți de bucurie-ntinerit,
Cu Inima iierbinte de-altădală.
Ești mulțumit de ce-ai înfăptuit
Acum cinci zeci de ani cu-ntreg poporul ; 
De-alunci frumoasa țară a-nfloril 
Și-n iața ei stă falnic viitorul. 
Înflăcărați de-același gind și țel, 
Partid, iubit conducător-părinie, 
Alături de poporu-ntreg vom fi 
Noi, veteranii, și de-aici-nainle.

Viorica BADEA
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Sub impulsul mamelor, în fața vo
inței lor unanime, „Consiliul Națio
nal Roman Central" publică chema
rea poporului român la Alba lulia 
pentru a ține Adunarea Națională :

„Istoria ne cheamă la (apte. Mer
sul irezistibil al civillzațiunll a 
scos și neamul nostru românesc din 
întunericul robiei la lumina conștiin
ței de sine. Nc-am trezit din som
nul de moarte și vrem să trăim a- 
lăltiri de celelalte națiuni ale lumii 
libero și independente. In numele 
dreptății eterne și al principiului 
liberei dispozițluni a națiunilor, 
principiu consacrat acum prin evo- 
luțiunea istoriei, națiunea romană 
din... Transilvania vrea să-și hotărască 
însăși soăTta sa de acum înainte. 
Toate neamurile din preajma noas
tră și-au determinat viitorul prin 
rovoluțiune în conformitate cu su
fletul lor național. E rîndul nostru 
acum. Națiunea română din.. Tran
silvania are să-și spună cuvîntul 
său holărîl asupra sorții sale șl a- 
cest cuvînt va fi respectat de lu
mea întreagă, el este chiar așteptat, 
pentru ca la gurile Dunării și pe dru
mul larg, unde comunică pulsul vie
ții economice intre Apus și Răsărit, 
să se poată înfăptui ordinea și nea
murilor prejmuitoare să li se procu
re liqna trebuitoare la munca bine
cuvântată spre desăvîrșirea umană. 
In scopul acosta convocăm Aduna
rea Națională a națiunii române 
din... Transilvania, la Alba lulia, ce
tatea istorică a neamului nostru, pe 
ziua do Duminică 18 noiembrie (1 
Decembrie) la orele tO a.m. Sînlem 
convinși că afară de cei care vor 
reprezenta în chipul arătat mai sus 
toate păturile sociale ale națiunii 
noastre la această istorică adunam, 
unde se vor hotărî soarta neamului

nostru poale pentru vecie, se va 
prezenta însuși poporul românesc in 
număr vrednic do cauza mare șl 
sfîntă".

In adunări deschise, prin partici
parea unanimă a populației locali
tăților, masele populare românești 
și-au ales delegați caro să le pre
zinte voința la Alba lulia. Delegații 
reprezentau toate straturile socialo, 
țărani, muncitori, învățători, «vo
cali, propți, student! ele.

Marele plebiscit at voinței națio
nale s-a organizat pretutindeni. Se 
semnează labele cu mii și mii do 
semnături, caro legalizează dreptul 
celor l??8 de delegați la istorica a- 
dunare de la Alba lulia să hotăras
că Unirea Transilvaniei cu Româ
nia.

Din toate colțurile Transilvaniei, 
zeci și sute de cetățeni, delegați și 
simpli participant, în preajma ma
relui eveniment se îndreptau spre 
Alba lulia.

In acest sens, este încă vie în me
moria unui contemporan, atmosfera 
din acele zile la Petroșani:

„In dimjneala zilei de 1 decem
brie, gara era arhiplină, în aștepta
rea trenului care avea să se îndrep
te spre AÎba lulia. Dar aici nu erau 
toți cei din Petroșani care aveau să 
se întîlnească la Alba lulia. Foarte 
multi plecaseră cu cîtova zile îna

inte pe jos, „peste munți", pentru 
o fi siguri că vor ajunge la ziua fi
xată la marele eveniment".

Și astfel, aici, la Alba lulia, s-a 
dovedit încă o dată că poporul, for
țele sale revoluționare, progresiste 
si patriotice, înfăptuiesc toate ma
rile transformări revoluționare, asi
gură mersul înainte al societății.

însuși Vasile Goldlș — figură pro
eminentă a luptei pentru Unirea 
Transilvaniei cu România — afir
ma, puțin mai tîrz.iii: „Cu voie ori 
fără voie se face confuzie, afirmîn- 
du-se că Adunarea Națională do la 
Alba lulia din 1 decembrie 1018 ar 
fi fost un fel de Congres al Parti
dului Național Român din.,. Transil
vania. Absolut fals. Adunarea de la 
Alba lulia a fosl adunarea națiunii 
române. Toate circumscripțiile elec
torale din cele 27 do județe... fără 
considerare do partide si-au trimis 
delegații lor speciali pentru Aduna
rea Națională".

Astfel mărețul eveniment istoric, 
petrecut acum cinci decenii, capătă 
astăzi, cînd în patria noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
comunist a învins deplin si definitiv 
socialismul, noi si strălucite semni
ficații.

prof. Viorica TODFRICI
Școala generală nr. 4 Petroșani

Eii 1 ROIRE DE NERItEZUT
(Lucian Blaga)

Slelian VINTILESCU

oarele s-a 
născut 

mim/ii 
Orășlicl 

Sarmi7ege- 
fusa 

s-a roluri jil 
după arcul 

Car paf Ilar. 
Apoi, in dimineața aceea, 
de incepul.
a făcut numărătoarea dacilor, 
risipiți Intre
patru colturi de zare, 
Șl i-a adunat sub 
cupola nemuririi. 
Trăinicia faptelor 
a fosl altoită 
pe Vila sălbatică 
șl la intiiul mare ospăț. 
Dacii au închinai 
pentru veșnicie 
cu oale de Iul 
umplute cu singe de vifă, 
cu putere de soare.

s-a limpezit chipul cerului 
șl colelo s-au umplut de viată. 
S-au regăsit Irafii,

iralii intre ei 
S-au icgăsll surorile, 

surori Intre ele 
Născuti de aceeași mamă.

Șl-au prins să joace codri!, 
să etnie stelele, 

sub aceeași fluturare 
a roșului, 

galbenului 
și albăstruiul Imn 

al Irăllel.

Trecere

II
Atunci Zamolxe 
s-a risipii in iiecare. 
Cenușa din altare 
s-a adunat in pietre 
de alte începuturi.
Păminlul s-a lipit 
cu mai multă dragoste 
de tălpile dacilor, 
iar munții și-au implinlal 
cu tărie 
umbrele pînă 
dincolo de adine, 
semințe ale inliielor hotare. 
Murmurul mării 
a curs intre apus 
și miază-noaple, 
intre răsărit si miază-zi, 
leagăn 
pentru clipa de naștere 
a românilor.

ă-/i mina un 
căuș, 

in căușul 
cerului, 

vel cuprinde-n 
ea 

tristețile de 
demult;

Deși nevoit să trăiască o vreme 
destul de îndelungată despărțit din 
punct de vedere al organizării sta
tale. poporul român a fost conștient 
de unitatea sa organică. Chiar cînd 
s-a aflat sub diferite stăpîniri străi
ne. el și-a afirmat această unitate 
pâ-trindu-și nealterată ființa națio
nală. tradițiile, obiceiurile, portul și 
limba. Plugarii și păstorii din pro
vinciile românești nu au avut ne
voie să afle de la alții că se trag 
d n aceiași strămoși. Ei au știut-o 
dinlotdeauna. In cintecul și balada 
populară, sensibilitatea și universul 
Imaginilor artistice acoperă întregul 
teritoriu al patriei noastre, cu ili- 
nerarii limpezi în toate direcțiile și 
sensurile, fiindcă apele și munții nu 
au fost piedici în calea deplasării 
și a legăturilor intre frați.

In istoria culturii românești, oa
meni de carte și de condei au fost 
înaintomergatorii unității statale, 
realizind, peste vremelnice fruntarii 
și dincolo de unele conflicte dinlre 
domnitori, admirabile sinteze pe pla
nul culturii.

Drnmergătorii, ideii unirii, ridicați 
d:n -îndurile oamenilor cei mai în
văța li ai acelor timpuri (Nîcolae O- 
lahus. Dan Vistiernic. Vintilă Clu- 
cer. Udiiște Năsturel, Gr. Ureche, 
Teodosie. Miron Costin, Dimilrle 
Cantemir. lenăchiță Văcărescu, Pe
tru Maior. Gh. Șincai, Ion Heliade- 
Rădulescu, ca și alții mai vechi, cum 
ar fi Coresi. Varlaam, Simion Sle- 
fan. Dosoftei) au încercat prin scrie
rile lor să trezească și să mențină 
în conștiința poporului ideea unită
ții 'utnror românilor, a originii lor 
comune.

fdeea luptei pentru unire a ocu
pat un lor deosebit de important 
în croația literară și în publicistica 
revoluționarilor de la 18-18. Pregăti
tă dp o veche tradiție a conștiinței 
unității de neam, inițiată de croni
cari. ideea unirii ajunge, de altfel, 
în această perioadă, la cea mai de
plină plenitudine și claritate teore
tică. N. Bălcescu o afirmă foarte 

■ mnode la 134-1. in ..Puterea armată 
la români* : „Vrem s<5 fie o na/ie 
UNA. puternică și liberă prin drep
tul și datoria noastră, pentru binele 
nostru și a! celorlalte nafil, căci 
voim fericirea noastră șl avem o mi
sie a Împlini in omenire'. Iar C. A. 
Rosetti proclama cu fermitate im
portanța unirii în cunoscutul său 
„Apel": .Uniți vom fi tari; uniți 
vom sta împotriva oricui vrăjmaș al 
libertății noastre".

Generația scriitorilor revoluționari 
’de la 1848 reînvie, prin scrieri lite
rare, faptele de vitejie, lupta purta
tă împotriva contropirilor străine, e- 
vocînd în proză, versuri sau teatru, 
figurile lui Decebal, Mircea cel 
Bătrîn, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, 
Ion Vodă sau Mihai Viteazul.

Tradiția literaturii istorice, creată 
de scriitorii pașoptiști, este apoi 
continuată de elementele progresis
te ale generațiilor următoare, în mă
sura în care dezideratele polilico- 
sociale, cerute de evoluția societății 
romanești, imprimau din ce în ce 
mai mult aceste-i literaturi un cara;- 
ter militant, prin reînvierea figuri
lor revoluționar/» ale lui Gh.
Horea. Cloșca si Crișan. Tudor Vla- 
dimirescu sau Avram lancu.

O puternică profesiune de credin
ță unionistă, exprimată cu ■> sinceră 
și seducătoare clocință, mărturie a 
spiritului înaintat, o găsim în lucra
rea: -Dorințele țării asupra viitoa
rei Organizații a Principalelor Unite” 
a lui M. Kogălniceanu : „Dorința 
cea mai mare, cea mai qenerală. a- 
ceea hrănită de toate generațiile tre
cute, aceea care este sulletul gene
rației actuale, este unirea principa
lelor intr-un stal, o unire firească, 
legiuită și neapărată... pentru că a-

Inirc-n
cuget 
și-n

simțiri
ve/n același început, aceeași lim
bă... aceeași istorie, același hotar de 
păzit, același viitor de asigurat și, 
In siirșil, aceeași misie de îndepli
nit".

In Transilvania, G. Barițiu expri
ma — in „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură" — aceleași convingeri: 
„Unirea... este frumoasa deviză ce 
răsună din toate părțile șl așteaptă 
duhurile cu putere multă. Popoarele 
Europei pricep și cunosc cum că tă
ria și puterea unul popor, baza sa... 
prezentul șl viitorul său zac fn 
unire...".

Andrei Mureșanu, în cea mai va
loroasă creație poetică a sa, ,Deș- 
teaptă-te române!", publicată încă 
în 1848, a evocat, in versuri mobili
zatoare, figurile mărețe ile istoriei 
patriei, ca un îndemn la lupta pen
tru înlăturarea piedicilor din calea 
Unirii.

Expresie a unei necesități legice, 
rezultat al unui îndelungat proces 
istoric, Unirea Moldovei cu Țara 
Românească prin îndoita alegere a 
Jui Al. I. Cuza ca domnitor, la 5- 24 
ianuarie 1859, a constituit actul de 
naștere al României moderne.

Literatura contemporană Unirii, in 
special aceea de propagandă, este 
de o abundență revelatoare. Ea îșl 
află o largă ospitalitate în presa 
progresistă a vremii, în revistele li
terare Naționalul, Concordia, Dîmbo
vița, Steaua Dunării. Răsfrlngerea 
Ideii de unire în literatură cuprin
de un spațiu larg, producții variate, 
prin genul ș> stilul abordat, de la 
simpla notație a evenimentelor zi
lei pînă la creația literară autentică : 
poezie, nuvelă, teatru. Numele lui 
Vaslle Alecsandri, D. Bolintineanu, 
I. Ghica, M. Kogălniceanu, N. BSI- 
cescu, Alecu Russo, Gi. Alexandres-

cu, Cezar Bolliac, G. Sion, N. T. Oră- 
șanu, C. Negri și mulți alții sc în
scriu adine in literatura epocii, în 
conștiința națională. Dintre toate 
creațiile literare, în care ideea uni
tății naționale este exaltată în infi
nite variante, cea mai vestită rămî- 
ne „Hora Unirii" a lui V. Alecsan
dri care, pusă pe muzică, a fosl cîn- 
tală in toate unghiurile pămintului 
românesc, fiind considerată Marseil- 
lez.a Unirii românilor.

Unirea Principalelor a fost inlirn- 
pinală cu entuziasm nestăvilit în 
Transilvania, unde noul domnitor 
era privit ca simbolul ideii unității 
statale. .Cinci s-a ales Cuza domn 
— scria in i860 Al. Papiu llarian — 
entuziasmul la românii transilvăneni 
era poale mai mare decit in Princi
pale". In qindurile patrioților era 
clar că Unirea Principalelor repre
zenta doar o primă etapă intr-un 
proces ce Lrebuie desăvîrșit prin u- 
nirea tuturor românilor. Această vie 
convingere a românilor din Princi
pate șl din Transilvania și-a găsit 
o clară expresie în cuvintele i os
tile de Timotel Cipartn : „S/mfu7 
national s-a deșteptat... Națiunea 
română a venit la conștiința pozl- 
Hunei care i se cuvine intre națiu
nile Europei; ea va face lotuși pa
șii cuveniti pentru a ocupa această 
pozifiune cu demnitate. Am început 
a ne elibera patria, am Ipceoul a 
ne elibera limba. Am Început., abia 
am începui, dar nu am terminat: 
rămîne ca să continuăm și să ter
minăm'.

Convinși că înaltul tel al desăvâr
șirii unirii tuturor românilor intr-un 
singur slat național va pulea li a- 
tins numai prin ridicarea celor mai 
largi mase ale poporului la conștiin
ța necesității unității lor oolit'ce, 
la conștiința națională, eminerdi 
cărturari ai epocii au trecut stărui
tor și iscusit la zidirea acestei trai 
nice lucrări. Octavian Goga, expri
ma, în versurile sale patetice, ideea 
desăvîrșîrii unității statale a po
porului român prin unirea Transil
vaniei cu România. Poezia lui Octa
vian Goga și a altor poeți transilvă
neni, a contribuit la cultivarea sen
timentului national, a dorinței de 
împlinire.

Cu mult timp înainte, dar mal 
ales în preajma istoricului eveni
ment de la 1 decembrie 1913, în toa
tă tara străbatea ideea unirii 
„fluidul maoneilc al acestei resurec- 
fiuni" — cum zicea Goga.

Acnaslă leqilate istorică a desă- 
vîrșirii statului național unitar, caro 
venea să pecetluiască adevărul spus 
cu atita sugestivitate în graiul lui 
Delavrancea „Sînlem una. un sin
gur Irun revărsat de amindouă păr
țile munților-, Carpafii ne sini 
șira spinării...". nu este opera 
chibzuințe! unor singuratici, ci des
cărcarea vulcanică a unei epoci, 
triumful ideii după îndelunga acu
mulare de energie a altor generații.

Manifestare spontană și directă de 
entuziasm national de mari propor
ții, expresie a stării de spirit pro- 
lund patriotic, literatura Unirii, 
continuă să producă adinei ecouri 
în conștiințele românești.

prof. Cornel HOGMAN 
președintele Comitetului municipal 

pentru cultură și artă

MĂRTURII
înrădăcinată adine în spiritul 

poporului român stăruind cu în
dărătnicie in faptele sale, călită în 
veacuri de luptă, credința necesi
tății desăvirșirii unității statale po
larizase in 1918, energiile între
gii populații a României.

Poetul Lucian Blaga, revenit in 
țară cu puține zile înainte de ma
rele eveniment, participant la Adu
narea Națională din Alba lulia, 
relatează (in „Hronicul și cintecul 
virstelor") :

„Pentru marea, istorica adunare 
națională de la Alba lulia unde 
s-o hotărit alipirea Transilvaniei 
la patria-mumă n-a fost nevoie de 
o deosebită pregătire a opiniei 
publice. Pregătirea se făcuse de 
sute de ani. In dimineața zilei de 
1 decembrie, ca la un semnal, lu
mea românească a purces spre 
Alba lulia (spre Bălgrad cum ii 
spunem noi, cu vechiul nume) pe 
jos și cu căruțele. Am renunțat 
la călătoria cu trenul căci pînă la 
Albo lulia nu erau decit 16 km. 
Era o dimineață rece de iarnă. 
Respirația se întrupa in invizibile 
cristale...

Lo Alba lulia nu mi-am putut 
face loc în sala adunării. Lionel 
(fratele lui Lucian Blaga - N.R.), 
care era în delegație, a intrat. Am 
renunțat c-o strîngere de inimă și 
mă consolam cu speranța că voi 
afla de la fratele meu cuvînt des
pre toate. Aveam în schimb avan
tajul de a putea colinda din loc 
in loc, toată ziua, pe cîmpul unde 
se aduna poporul. Era o roire de 
necrezut. Pe cîmp se înălțau rci- 
colo tribunele de unde oratorii

vorbeau nației. Pe vremea aceea 
nu erau microfoane, incit oratorii, 
cu glas prea mic pentru atita lu
me, treceau, pentru multiplicarea 
ecoului, de la o tribună la alto. 
In ziua aceea am cunoscut ce în
seamnă entuziasmul național, sin
cer. spontan, irezistibil, organic, 
masiv. Era ceva ce te făcea să 
uiți totul, chiar și stîngăcia și to
tala lipsă de rutină a oratorilor 
de la tribună.

Seara, in timp ce ne întorceam 
cu aceeași trăsură la Sebeș, atit 
eu cit și tratele meu, ne simțeam 
purtați de conștiința că „pusesem 
temeiurile unui alt timp", cu toate 
că n-am făcut decit să „partici
păm", tăcuți și insignifianți la un 
act ce se realiza prin puterea des
tinului. Faptul de la răscrucea zi
lei, cu tăria și atmosfera sa, ne 
comunica o conștiință istorică. 
Cînd am trecut prin Lancrăm, sa
tul natal, drumul ne ducea, pe 
lingă cimitirul, unde, lingă biseri
că, Tata își dormea somnul sub 
rădăcinile plopilor. Zgomotul toți- 
lor pătrundea desiour pînă la el 
și-i cutremura oasele.

„Ah. dacă ar ști Tata, ce s-a în- 
timplat", zic eu fratelui meu, în- 
toreînd capul spre crucea din ci
mitir. Și cit a ținut drumul prin 
sat n-am mai scos un cuvînt. O 
emoție ne-a strîns gîtul ca o mină. 
In sat era întuneric și liniște. Cînd 
dăm să ieșim din sat. numai ce 
auzim dintr-o curte- neașteptat în 
noaotp un strigăt de copil „Tră
iască Romania dorlnloată !" focest 
„dodolot" era in Lancrăm cuvîntul 
curent pentru rotund).

Poartă un nume
pămîntul meu...

Din trupul lui le dă căldura, și răb
dător învăluie semințele, și lirele de 
rădăcină Je ține în felul Iul, greoi, 
stingacl, dar cu suflarea tăiată de 
grijă ca nn cumva să le facă vreun 
rău. E făcut tsă nu poată dăinui pînă 
nu le duce și ultimul strop de hrană, 
chiar dincolo de moartea, poate, a 
tulpinii de afară.,

Sub învelișul care strecoară fără 
încetare flori șl iarbă — osemintele 
dragi ale bătrinilor... Le mai sfișic

din cind in cind dureri ascuțite, semn 
că se schimbă vremea. Cind se li
niștesc, ciută... Tac șl ascult. E orga 
oaselor moșilor și strămoșilor. Stavila 
din fața puhoaielor... Pereții leagănu
lui fn care a deschis ochii Miorița...

Prietenii mei fără număr alcătuiesc 
ziduri și le ancorează în carnea Iul 
șl, una peste alta, blocurile de pia
tră cresc pînă-n văzduhul păsărilor

noastre.

de-atitea ori

de săgețile

III
Drumui ile lumii ou trecut 
printre munții 
și cimoille 
In păduri 
a înfrunzii 
liniștea 
înveninată
noilor venit!
UNIREA, semănată 
de Burebisja.
aștepta vremea prielnică 
să poală încolți.
Strigătul de luptă 
era același 
rostit ca un legămint 
de marele Decebal in 
clipa cind a devenit 
nemuritor.
Veacurile n-ati pulul 
să ucidă 
singele scurs 
la rădăcinile Sarmizegetusei, 
și locurile de strajă 
au mușcat ilăminde 
tnlrupindu-se din el.

IV
Transilvania, Moldova,

Muntenia,
au fosl fiicele 
slăvilului Decebal, 
dac intre daci. 
Hotarul dragostei 
pentru pămintul in 
ne dorm strămoșii 
ie-a mărginit. 
Furtunile n-au (ost 
să adune 
țarina pieirii 
in jurul inimilor. 
Soarele o răsădit întotdeauna 
florile înțelepciunii 
și-a tăriei 
intre pietrele de începui 
ale acestui pămint.
Și viata a fost de veacuri 
mai puternică decit moartea. 
Credința strămoșilor 
de-a fi meretr 
a risipit orice urmă 
de neputință.

Radu SELEJAN

care

In stare

LA PORȚILE
ISTORIEI

regăsit 
frafil 

Intre el.
regăsit 

surorile, 
surorile Intre 

ele.

vis Împlinit
Nn l-au scris doar în hrisoave. 
Ci in inimi, cald, l-au scris. 
Cind șl-au dat mină cu mină, 
De-mpliniră-un mare vis.
Se jertfiră peste veacuri, 
Inimi calde de croi.
Azi clădim în 'nalta slavă
Arcul vremurilor noi 1

loan CHIRAȘ

Traian MOLLER

să ocrotească truda șl copiii.
Și peste toate, bolțile rămin llm-

pezi, intr-o arcuire frumoasă și de-a
pururea.

Șl poartă un nume Pămintul meu,
doar unul singur: România.

Pagină întocmită de: 
V. TEODORESCU 
P. MUNTEANU

Prezentarea grafică : 
ADRIAN ROMAN

Șl-au strîns miinile
la porțile Albei-lulia, 

poartă de Istorie, 
și-au pornit hora 

învățată înainte de naștere.
S-au sărutat frații rătăciți 

pe cărări de pădure, 
cind s-au întors 

din căutarea necunoscută 
și-au redat Inimile 

despărțite de ani.
Gind s-a unit mijlociu! 

cu mezinul
și cu cel mare.

S-au regăsit Iralii, 
șl surorile, s-au regăsit 

răsăriri sub același soare.
și sub palmele lor, 

dincolo de umbrele Carpalilor, 
au răsărit spice de gr iu,

Străfulgerarea rece 
și crudă-a fierului, 
garoafele de flăcări, 
și vuiet.
și tumult.
In apa timpului 
alundă-ti urechile 
și-ascultă 
murmurul inlimp/ârilor.
Te vor cuprinde cutezanțele 
vechile ;
dezlănțuitul ceas 
al așteptărilor.
Spre lutul aspru, greu, 
apleacă, smerii, Irunlea 
și-ascultă simfonia 
ascunsâ-n alabastre...
Ce straniu sună cinlul, 
și ce aproape-i punica 
pe cate 
trec străbunii 
spre sufletele noastre.
Cu stelele ochilor 
pipăie zilele.
clipocitul orelor 
cu prelung ecou.
și vei sim(l istoria 
pe frunte de veac nou.

Maria DINCA

ÎNCHINARE
voce a slră 

bătu 
păminlurile. 
Tofi cei de-u 

near 
și de-o limbă 
au dăltuit me 
moria acestui 

pămint

acolo, „sus In cetate", 
acolo, pe clmpul lui Horea. 
Vocea Viteazului — 
un simbol, 
o împlinire...
Trei țâri române unite prin 

singe —
sublimă trinitate... 
Acolo, unde „șezum și plin 

sem",
In zUba — cetate 
oamenii coboară in istorie. 
Profund șl solemn, 
străjuiește memoria aceslu 

părnin'
O zi,
un simbol...
Cei morii trăiesc prin 
tați cei de-un neam 
și de-o limbă...
Un cuget, o simțire...
O inimă bate fn tara Întreaga

noi.

I

.t

I
I

<!I

Ion MOC1OI

mers apasat, 
sub oașii lor 

înlloreau 
pietrele. 
Și unde dacn 

încingeau 
hora 

înflorea'o cetate, 
lancu, Bălcescu, Ștefan 
șl Mihai Viteazul 
au jucat In aceeași 
horă.
I-am văzut ridicind 
șl coborlnd 
brațele - cumpene — 
pentru lîntinile 
din ochii Istoriei 
Cu buzele arse 
de 
cu 
ne 
cu 
cu 
Ne 
să joace lumina 
fn ochii noștri, 
așa cum juca piatra 
sub opinca solară 
a dacului.

tinerele Irenetică, 
ochii-n lumini, 
prindem în horă 
cel care-au fost, 
cei care vor li.
prindem in horă

Lucian STROCHI
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ACT FINAI In agenția
vînâtorilorE perioada tezelor. Orele do dirigențic devin acum prilej de reflecții. Dirigintele clasei a Xll-a 

B de la Liceul Lupeni. Tordoi Gavfilă consacră cîleva minute din oră îndrumării individuale a elevilor săi, 
pentru încheierea cu succes a primului trimestru. Foto: A. HAVfRNEANU

NU PIUIT DISCERNANINI 
ÎNCREDINȚAREA CORILOR

•ta pic< e ocasr». «d lie fn’.rui- 
ta Soircfl șl-o nrh /• "n.mrn/l. 
.Cin» \ rea, ponte sd p/ecc*. 
. Ven Suited. tomlri si eu a rrts- 
nuns mezinul echipei, sudorul 
Fus Radu 1 rămas Io datorie 
si Miclns Arpad, 'jl Sicoi Sl
in Ion. •aidoTll ClilQCSy 'talsr șl 
nnrir'-.cn loan Au rânws pc 
loc pentru că știau cC alții nu 
cunosc fainele instalaliilrr — 
osa rum le ■ uno’sc ei. Ce va 
II dacă «e inii mp 
linia a 6-a ?..

Abia dimineața nu căzut 
•ie tu'ntd sd plece Alurri 
f ind nu simții rd t iqul le-a 
nălrmis In oase, '’ni obosea
la Ir așternuse oaloarra pc 
lele Au fnsi de acord sd 
nleec ahia cind rulmenl'il bu- 
r/ucoș a last tnlocull hr axul 
nr/TOnlal a

In 1962 soții M Vasile si M. E- 
milio au divorțat. Motivul infide
li alea soției. Aveau un cop.l de 6 
Onl. Valentin, care, in uimo hotă 
ririi instanței judlciaie a fost in- 
ciedințat părții caro avea posibili
tăți optime pentru cieștere și e- 
ducore. adică tatălui. M. Vasile 
lucreoză la E M. Aninoasa, are 
un salariu de 2 400 lei pe lună și 
o locuință corespunzătoare. Mama 
s-a hotarit să plătească o pensie 
alimentară proporțională cu sala
riul 50 lei pe lună, o sumo - re
cunoaștem - mai mult decît mo
destă. Dar ni i accostă oensie de 
rizoiie (pentru fiul ei. din proprie 
inițiativă trebulo să dea moi mult) 
n-a plătit-o.

După trei ani, in 1965. mama, 
C. Emilia, a fost cuprinsă subit de 
nostalgia Iul Valentin. Acțiunea ei. 
pentru încredințarea copilului, a 
fost respinsă de judecători • posi
bilitățile de întreținere ale fostu 
lui soț erau mol mori, deci copilu' 
a -ămas tot la el.

Dar C. Emilio a acționat pe căi

lăturalnice : il intilnoa pe Valentin 
și-i da bani, bomboane, ii vira in 
cap tot felul de lucruri noodevă- 
lole. Rezultatele n-au intîrziat să 
apară : Valentin, elev la Școala 
nr. 4 din Petroșani- învăța mai slab 
șl hoinărea mal mult. La 30 au
gust a. c. instanța i-a majorat ma
mei pensia de întreținere a fiului 
la 100 lei. Tot în august. C. Emi
lia a făcut o nouă acțiune de în
credințare ei a copilului. Nu a aș
teptat hotărirea iudieiară 
luat pe Valentin la oa.

Care sint posibilitățile de 
acre. dezvoltare si educație 
re le poate asigura fiului ei C. 
Emilio ? Fsta bucătăreasă la I M P , 
si are un salariu modest fată de 
salariul fostului soț: trăiește în 
concubina!, locuiește împreună cu 
concubinul - prin urmare atmosfe
ra etică o familiei este viciata. 
Sint acestea condiții oropire pen
tru crearea și educata lui Vo- 
Hntin ? ntegoric nu De cind a 
nlecat de la tatăl lui notele ob
ținute sînt tot mai slabe, lală ce

spune șl copilul : „Tata m-o i 
jit foarte bine. Dar acum •- nl li
ber : mama este la serviciu de la 
ora 5 Io 2 (14). Pol să foc ce vieau 
in tot timpul acesta și chiar după 
aceea".

Judecătorul Andrei Elena a chib
zuit îndelung asupra acestor fapte 
și a respins acțiunea Emiliei C. 
Dar Valentin locuiește la ea. nu la 
tatăl Iul. Cine a trecut peste hotă
rirea judecătoiească și i-a încre
dințat copilul ? Comisia de tute
lă I Of. membrii acestei comisii au 
dovedit că nu cunosc condițiile 
materialo și otice pe' care le au 
cei doi Dorinii oentru creșterea 
copilului. Si da-'ă nu le-au cunos
cut, de ce au hotărît in necunoș- 
tlrriA cauză ?

Creșterea unui minor de 1.2 ani, 
elev, impune o supraveghere deo
sebit de atentă, un climat familial 
sănătos. Comisia de tutelă trebuie 
să qîndeoscă mai temeinic dacă 
nu cumva locul lui Valentin este 
la total lui. trebuie să cîn^ârească 
cu mare ariiă cele două etape din 
viața copilului pentru co apoi să 
afirme cu discernâmint cind era 
mai bună situația lui școlară, ce 
spun profesorii despre comporta
rea lui. Pentru că școala este ter
mometrul care înregistrează cu fi
delitate starea psihică a unui co
pil. Si aceasta e determinată strins 
de mediul in care trăiește, adică 
de Familie.

T. SPATARU

E-

Rolul laptelui de mamă
în alimentația copilului

în ultimul timp în Valea Jiului 
s< '.bseivfi o neînțelegere a rolului 
p- care-1 are alimentația naturală 
o copilului în primele luni de via
ță. Această neînțelegere duce la a- 
limentația artificială a copiilor, ime
diat după naștere. Alimentația arti
ficială are consecințe negative asu
pra dezvoltării ulterioare a copilului. 
Numărul copiilor alimentați artificial 
este in creștere, fapt dovedit de son
dajele efectuate pe teren. Această 
situație este dăunătoare : copiii nu se 
dezvoltă normal, se îmbolnăvesc mai 
repede, iar bolile îmbracă forme de 
manifestare muit mai grave. Trata
mentul este îndelungat, costisitor, di
ficil de administrat $i în cele mai 
multe cazuri ineficace.

Există un mare număr de mame 
care, din dorința de a vedea copii 
grași si bine dezvoltați, se grăbesc 
să ;nlroducă in alimentația copilului 
laptele de vacă, laptele praf sau a 
altor preparate alimentare (gris cu 
laplel încă din primele luni de via
ță ale acestuia. In aceste cazuri se 
ajunge foarte repede la tulburări di
gestive. diaree vărsături și de aici 
la încetinirea creșterii și a dezvol
tării normale.

Sini o parte din mame 
ciază că n-au lapte suficient la sin 
fără a consulta medicul înainte de 
a trece la alimentația artificială, nu 
cintărcsc copilul după fiecare masă 
pentru a aprecia cantitatea de lapte 
pe care o are. Sint și unii copii le
neși care nu sug. In acest caz este

care apre-

SFATUL,
MEDICULUI

necesar ca mama să-și stoarcă sinii 
și să dea laptele rezultat copilului 
cu lingurița.

Altele, fără nici un motiv temeinic, 
ci doar din dorința de a-și păstra 
suplețea nici nu vreau să alăpteze 
copiii, trecind la alimentația lor cu 
lapte pral sau lapte de vacă. Aces
tea dovedesc comoditate și lipsă de 
diagoste fată de proprii copii.

Multe mame, la ieșirea din mater
nitate, ieșire care in ritmul nașteri
lor din etapa actuală se face după

-1—5 zile, nu au răbdare să se insta-- 
leze lapte suficient în sin, în perioa
da de 10—14 zile de la naștere, decla- 
rînd că nu au lapte suficient și tre- 
cînd la alimentația artificială. In a- 
ceastă perioadă este indicat să se dea 
copilului ca supliment ceai de tei, 
de mușețel, de mentă și nicidecum 
lapte praf sau de vacă deoarece re
zultatele sint nedorile: copii ajung 
la dispensar și în spital.

Există unele situații, destul de 
rare, cînd mama nu are lapte sufi
cient sau cînd nu este tolerat de co
pil. Aceste cazuri speciale vor tre
bui stabilite numai de către medic. 
La indicația medicului și sub directa 
lui supraveghere se poate introduce, 
în aceste cazuri, alimentația artifi
cială.

Nici preparatele dietetice, care au 
apărut în comerț nu sint indicate să 
fie date sugarilor fără o prealabilă 
consultare a medicului — singurul în 
măsură să stabilească necesitatea 
ministrării lor fără riscuri.

Laptele de mamă și dragostea 
rintească nu pot fi înlocuite.

nd-

pă-

Teodor PONOVA

medic pediatru
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PROGRAMUL I : PROGRAM

îcaoulroșu
organ al Comitetului 

și al Consiliului
municipal Petroșani al P. C. R. 
popular municipal provizoriu

ZIARUL NOSTRU GĂSIȚI
relatări din activitatea minelor, uzinelor, șantierelor și 
instituțiilor Văii Jiului
noutăți din viața internațională
informații și știri despre manifestări cultural-artistice 
— teatru, film, concerte, acțiuni organizate la cluburi 
și cămine cultuialc
rubricile „Consemnăm" „Fișier juridic", „Jurnal cita
din", „Reportaj pe glob"
informații despre evenimente petrecute în municipiu, 
județ și în țară
programul săptăminal de televiziune, programul zilnic 
al emisiunilor radio și TV, cu ultimele modificări 
reclamă și mică publicitate, rezultate Loto, Pronosport, 
Pronoexpres

Săptăminal, ziarul publică pagini SPORT, CADRAN E- 
CONOMIC, CULTURÂ-ARTA, MAGAZIN.

Ziarul susține un permanent dialog cetățenesc publicînd 
scrisori și sesizări ale cititorilor privind diverse aspecte ale 
vieții sociale.

PENTRU ANUL 1969, ABONAMENTELE POT FI REÎN
NOITE LA OFICIILE POȘTALE Șl DIFUZORII VOLUNTARI. 
Ziarul poale fi primit atît la locul de muncă cît și la do
miciliu. La chioșcurile de difuzare a presei pot fi efec
tuate rețineri cu plata anticipat.

8.00 Ora exactă. Cum va 11 
vremea. G’mnastlr,- de 
dimineață.

8,10 Fmlslune penlrii copii șl 
școlari : Să ne cunoaștem 
patria. ..Imagini despre 
Unire”. Filmul artistic! 
..Muzicantul".

10,00 Ora salului.
11,00 Tv. pentru specialiștii 

agricultură.
11.30 De strajă patriei.
11,55 Telex Tv.
12,00 Fotbal : Progresul — 

nil. Rugbi : România 
Franța.

16.30 Magazin duminical. In 
rul orei 18.00 — hochei: 
U.R.S.S. — Canada, trans
misiune de la Moscova 
(repriza a 3-a).

19,00 Telejurnalul de seară. 
Secvențe filmate — Alba 
lulia.

19,40 Handbal feminin: Româ
nia — Iugoslavia — re
priza a Il-a.

20,00 Program folcloric susți
nut de Ansamblul din 
comuna Stolcăneștl-Oll.

20.30 „Perfectul simplu... per
fectul compus...” — emi
siune de televarielățl.

21.30 Filmul artistic: „Darul 
de nuntă”.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,15 închiderea emisiunii.

6,05 Ciutec, joc și voie bună; 7,00 
Concertul dimineții; 8.15 Almanahul 
melodiilor; 9.00 Radiomagazinul fe
meilor,- 9,30 Cintecele Unirii,- 9 45 Sc- 
1'fțiuni din operete; 10.00 Ora satu
lui: 11,00 Avanpremieră cotidiană; 
11.15 Ilustrate muzicale,- 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Cintece popu
lar- de dragoste.- 13,15 Sport și mu
zică. In pauză Buletin de știri; 16.15 
Muzică ușoară; 16.30 Unda veselă,- 
17.00 Figuri din istoria poporului ro
mân în creația de operă,- 18,30 Tea
tru radiofonic. Premieră ..Mihai Vi
teazul de Oclav Dessila; 19,40 Va- 
rietăli muzicale.- 19.45 Semicentena
rul Unirii Transilvaniei cu România 
(Radioreportaj); 20.10 Agendă folclo
rică; 21.00 Vă invităm la dans; 22.20 
Noutățile săptămîniî — muzică ușoa
ră; 22.30 Moment poetic; 23.00 Re
luarea emisiunii de divertisment mu
zical „De la I la 5"; 3.00—5.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,00 Melodii... melodii; 6,35 Cinte
ce distractive,- 7,00 Muzică popu
lară; 7.37 Marșuri patriotice; 8.10

Teatru radiofonic pentru copii: „O 
Intimplare la teatru"; 9.00 Muzică 
ușoară; 9.45 Un interpret de pe pla
iuri maramureșene: Nicolae Sabău,- 
10,03 Avanpremieră cotidiană; 10.13 
Soliști de muzică ușoară; 10,45 A 
7-a artă; 11.00 Concertul capodope
relor,- 11,30 Cântăreți celebri și fol
clorul : George Folescu,- 13,10 Ca
leidoscop muzical; 14.00 Orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii; 
14.20 De la operetă la operă; 15,00 
Muzică ușoară; 15,30 Concurs cu pu
blic; 16.00 Inlilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 16.30 Jazz; 
17.00 Revista literară radio,- 17.30 
Caravana fanteziei (emisiune pentru 
tineret); 18.30 Selecțiuni muzicale,- 
19,05 Melodii magazin; 20,00 Panora
mic operă.- 20,40 Orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii; 21,10 Jazz,- 21.30 
Studioul de poezie,- 21,50 Canțonete,- 
23.07 Festivalul muzical internațional 
de la Schwetzinger I960; 24,00—1.00 
Suită de ritmuri.

LUNI 2 DECEMBRIE

PROGRAMUL I:

5.05—6,00 Program muzical do 
luineață; 5.45 Gimnastică,- 6,05—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Revista literară radio 
(reluare); 10,00 Cintece de muncă; 
10,10 Curs de limba engleză; 10,30 
Cu cînlecul și jocul pe întinsul pa
triei; 11,05 Caruselul melodiilor,- 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Pe strune de 
chitară; 12,20 Cronica plastică; 12,30 
Inlilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13.20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14,10 De ce? De 
unde? De cind?,- 14,30 Emisiune mu
zicală pentru ostași,- 15.05 Glume 
muzicale,- 15,35 Concertul zilei; 16,10 
Să-nvâțăm un cin tec,- 16,30 Antena 
tineretului; 17.00 Muzică ușoară; 17,20 
Tribuna radio,- 17.30 Muzică ușoară;

di-

ORARUL RADIOJURNALELOR ȘI BULETINELOR DE ȘTIRI ORARUL RADIOJURNALELOR

PROGRAMUL I : Radiojurnale : 8,00; 14,00; 20,00; 
Buletine de știri: 6.00; 11.00; 16,00; 18,00; 21,00; 1,00; 2,00. 
Buletine meteorologice: 14.00; 22,00.

22,00.

PROGRAMUL II: PauLi-j irnale: 13,00; 21,00. Buletine de 
știri: 6,30; 7.30; 10,00; 19.00; 23,00; 0,55. Buletin meteoro
logic : 13.00.

Frigul și-a luat în serios rolul. 
Mercurul nu mai are putere să urce 
in termometru. Iarnă de-a binelea. 
In asemenea condiții meteorologice 
se dispută ultima etapă a campio
natului diviziei A de fotbal. Ce va 
aduce ea nou ? Cine va ierna în 
frunte și cine la periferia clasamen
tului ? Vom ști abia diseară — după 
minutul 90 al celor 8 partide de fot
bal, cînd se va trage cortina pînă 
în 9 martie peste prima parte a cam
pionatului diviziei A.

Am în fală programarea meciurilor 
din ultima etapă și clasamentul du
pă penultima. In jocurile de azi. cal
culele hirtiei le scot învingătoare pe 
gazde. AtUcJT

— In Dealul Copoului, studenții ie
șeni vor reuși la ultimul examen 
sportiv, cu Petrolul, înaintea exame
nelor din ianuarie din amfiteatre,-

— Dinamoviștii bucureșteni, prada 
ușoară de miercuri seara a echipei 
engleze West Bromwich Albion, va 
dovedi spectatorilor și partenerei de 
întrecere, „U" Craiova, că totuși dau 
opt jucători naționalei, că 
dat lupta pentru șefie,-

— După meciul de miine 
radea, Vagonul va relua 
roșie, la flacăra căreia se încălzește 
acum F. C. Argeș,-

— ..Bancarii" bucureșteni au toate 
șansele să prindă pe fază scurtă pe 
Farul și să-i reducă din intensitate;

— La Arad. U.T.A. va îmbrăca, la 
început de iarnă, 
pioană de toamnă. 
Teașcă să fie calm

— Vicecampionii

n-au ce-

de la O- 
lanlerna

mantia de cam- 
obligîndu-1 pe 

pentru retur,- 
do anul trecut,

argeșenii, vor încheia turul cu o vic
torie in fața elevilor Iul Tiberiu Bone, 
fapt ce ar pbtea (i un început de 
reviriment pentru retur,-

— In sfîrșit, la Petroșani,
Rapid echipa lui Bărbulescu, după 
un 2—2 obținut acasă în fala ele-

vine...

17.45 Ora specialistului; 18,05 Muzică 
populară și ușoară; 18,30 Gazeta ra
dio,- 19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,20 Sport,- 19,30 Balade 
populare,- 19,45 In ritm dț tango; 
20,05 Teatru scurt: „Undița" de An
ton Breilenholet; 
Iară; 21,25 Muzica
ment poetic,- 22,45 Inlilnire cu 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

I 00 Muzică ropu- 
ușoară; 22,40 Mo- 

jazzul;

PROGRAMUL II :

jocul; 
popu-

7,00 Drag mi-e cintecul și
8.10 Tot înainte,- 8,25 Muzică
Iară; 9,10 Curs de limba engleză;
9.30 Muzică distractivă; 10.30 Dum
brava minunată: 11,15 Cintece și jo
curi; 11 45 Muzitfă ușoară; 12.15 Con
cert de prînz,- KT.0O De toate pentru 
toți; 14,10 Din cintecele popoarelor;
14.30 Moment științific,- 15.15 Muzică 
populară; 16,00 Duete din opere; 16.25 
Muzică ușoară; 17,10 Fii slăvită. Ro
mânie — program de cintece;
17,45 Arii din opere; 18,05 Amfitea
tru literar,- 18,30 Cintecele virsk-lor;
19.30 Curs de limba engleză; 19,50 
Noapte bună, copil,- 20,30 Ora spe
cialistului; 21.05 Muzică franceză;
21.40 Forum științific,- 21,50 Pagini 
din opere,- 22,15 Muzică ușoară de 
Liviu lonescu; 22,30 Cronica plastică 
(reluare); 22,40 Tribuna tinerilor com
pozitori; 23.07 Ciclul simfoniilor de 
Franz Schubert,- ^3,45 Muzică ușoară.

ȘI BULETINELOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7,00; 16,00; 22,00. Buletine 
de știri: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24.00; 1,00; 2,00. Buletine meteorologice: 16,00; 22,00. Ga/.ela 
radio : 18,30.

PROGRAMUL 
7,30; 10,00; 12,00; 
lin meteorologic

II: Radiojurnale: 17,00. Buletine de știri: 
14,00; 18,00; 19,00; 21,00; 23,00; 0,55. Bule- 
: 17.00.

ÎN PRIMA „REPRIZA
A DIVIZIEI A

pe stadionul 
și-a verificat 

amical cu

vilor lui Nicușor. Joi, 
Jiul, echipa lui Ozon 
potențialul intr-un meci
A. S. Cugir. Potențialul e bun, mo
ralul — ridicat, dorința de victorie 
— unanimă, iar pofta de joc o im
primă frigul. Amicalul de joi n-a 
fost de valoare, dar a fost foarte util 
echipei noastre. De fapt nici vajnicii 
suporteri care au înfruntat joi 90 de 
minute frigul în tribunele stadionu
lui nu erau afectați că Jiul n-a dat 
cugircnilor decît un gol. Vor da mai 
multe Rapidului, spuneau ci. Iată de 
altfel părerile cîtorva suporteri jiu- 
liști referitoare la meciul de azi:

Zidarii Mihai : E clar. Duminică : 
2—0 pentru Jiul, chiar dacă azi a 
jucat slab. Cred că primul gol îl dă 
Libardi din pasa lui Peronescu.

David Gheorghe: Nu subapreciez 
valoarea Rapidului, dar Jiul ii va face 
o „zi friptă". Cînd băieții noștri 
joacă slab în meciurile amicale joia, 
fac meciuri frumoase duminica in 
campionat. Așa că : 2—0 pentru Jiul. 
Vor înscrie Naidin și Sandu.

Siminic Nlcolae : Cișllgăm la două 
goluri diferență,- cred că va fi 3—1 
pentru noi. Autori : Naidin, Perones
cu, Libardi. Nici nu mă gindesc să 
ne scape azi victoria.

Așadar, optimism la spectatori, op
timism între jucători, optimism gene
ral. Numai
ușor, după cum aprecia antrenorul 
Titus Ozon. Rapidișlii au 13 puncte, 
doar cu unul mai puțin decît Jiul, 
și vin cu pretenții. Dar Jiul, cu un 
meci numai ca acela de la Cluj, 
poate mulțumi azi pe cei mai exi
gent! spectatori. I-o dorim. Si cine 
știe : o victorie a Jiului, un egal al 
Petrolului la Iași și altul al oltenilor 
la București, și echipa noastră poate 
aborda returul de pe poziția a treia 
a clasamentului. Cam mari pretenții, 
nu? Dar ce nu-i posibil în fotbal?!...

Antrenorul Tilus Ozon va trimite 
azi in teren următorul „H": Stan. 
Talpai, Georgevici, Stoker. Tonca. 
Sandu. Octavian Popescu, Georges
cu, Peronescu. Libardi, Naidin.

că meciul nu-i de loc

Dumitru GHEONEA

și pescarilor
sportivi

Joi. 5 decembrie, ora 17, în 
sala clubului C.C.V.J. din Pe
troșani are Ioc adunarea gene
rală a membrilor clubului vâ
nătorilor și pescarilor sportivi 
din Petroșani. Sint invitați să 
participe vinătorii și pescarii 
sportivi din localitățile: Petro
șani, Petrila, Lonea, Bănită, 
Baru, Pui și Băleșli.

In aceeași zi, tot la ora 17, 
Ia clubul sindicatelor din Lu
peni, are loc adunarea gene
rală a vînâtorilor și pescarilor 
sportivi 
Vulcan, 
Neag.

din Lupenl, Uricani, 
Aninoasa șl Cîmpu lui

★

Conform ordinului Ministeru
lui Economiei Forestiere, înce- 
pind din ziua de 26 noiembrie 
a. c., pe Rîul Mare se inter
zice cu desăvîrșire pe icuitul Ia 
toate speciile de pește. Inter
dicția se referă de Ia greblă în 
jos pfnă la Subcetate.

h-mu...

I

POSTA
REDACȚIEI

DAVID VIRGIL, Petroșani. La în
trebarea dv. dacă în orașul nos
tru se vor construi în viitor garso
niere vă comunicăm următoarele : 
corespunzător cu măsurile luate de 
partid și guvern, incepînd cu anul 
1969, se vor ridica construcții de 
locuințe cu un spațiu redus, pe 
măsura cerințelor familiilor mai 
puțin numeroase.

RADULESCU A., Petroșani : Mul
țumim pentru intenția de a cola
bora la z'arul nostru. In legătură 
cu fotografia trimisă vă comuni
căm că ea nu întrunește condițiile 
de calitate necesare pentru a pu
tea fi dată spre publicare in ziar. 
Rugăm reveniți cu alte materiale.

Vulccn : 
• de sa- 

no-am 
Petro- 

semnot

GANCIULFSCU PETRU. I 
In legătură cu problemele 
lubritate ridicate de dv. 
adresat conducerii I.C.O. 
șani. In răspunsul primit, 
do tovarășul director Romoșan 
Gheorghe și șeful secției ATS, 
Kiss Iosif, s-au dat asigurări că 
prin trecerea la mecanizarea ope
rațiunilor de salubrizare, se cre
ează condiții pentru executarea la 
timp a tuturor serviciilor.

STANCU GHEORGHE, Vulcan. 
Articolul trimis de dv. redacției nu 
întrunește condițiile de publicare. 
Lipsit de elemente concrete, rupt 
de viața cotidiană, articolul nu 
militează pentru un țel anumit. 
Am dori ca pe viitor să ne scrieți 
despre activitatea și problemele 
ce frămîntă colectivul unde mun
ciți. Așteptăm deci articole concreta 
cu o tematică bogată.

INTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE
PAROȘENI

angajează

inipiegaji de mișcare 
mecanici de locomotivă 
fochiști
șefi manevră 
manevranfi 
muncitori necalificați

Salariul conform indicatorului tarifar.
întreprinderea asigură zilnic masa de prînz la canti

nă, contracost.
Informații suplimentare se pot lua in fiecare zi, intre 

orele 7-15. de la biroul personal al întreprinderii, tele
fon inter 6

INDUSTRIA LAPTELUI 
HUNEDOARA-SIMERIA 
FABRICA DE PRODUSE LACTATE 

PETROȘANI-LIVEZENI 
Angajează de urgență:

. ll|\l FOCHIST — autorizat cazane stabile 
în regie pînă la 1400 lei lunar

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

Informații suplimentare se dau la sediul 
F. P. L. Petroșani-Livezeni, telefon 1823-1824.

Salarizarea
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Mantestări 
consacrate 

semicentenarului 
Unirii Transilvaniei 

cu România
PARIS

Asociația Franța — România a 
organizat vineri seara o masă, ur
mată de discuții cu prilejul aniver
sării a 50 de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România. Au parti
cipat diferite personalități literare, 
universitare și artistice.

Cu acest prilej, Jean Vidalent, 
profesor la Facultatea de istorie și 
știinte umaniste din Rouen, Dumitru 
Aninoiu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în Franța, au evidențiat 
semnificația acestui eveniment. în 
Încheiere a luat cuvîntul Jean Hu- 
gonnot, profesor de istorie la Sor- 
bona.

TOKIO
în capitala niponă. Asociația de 

prietenie Japonia—România a săr
bătorit semicentenarul Unirii Tran
silvaniei cu România în cadrul unei 
reuniuni festive. Ambasadorul Ro
mâniei la Tokio, Ion Datcu, a făcut 
cu acest prilej o amplă evocare a 
semnificației actului de la 1 decem
brie 1918. In continuare a avut loc 
o gală de filme documentare româ
nești.

SANTIAGO 
DE CHILE

Cu prilejul aniversării semi
centenarului Unirii Transilvaniei cu 
România, la 27 noiembrie a.c., am
basada României din Santiago de 
Ghiie a organizat o reuniune cu 
membrii coloniei române. Despre în
semnătatea acestui eveniment istoric 
a vorbit însărcinatul cu afaceri ad- 
inlerim, Gheorghe Luca.

RAWALPINDI
Cu prilejul aniversării semicentena

rului Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, Mihai Magheru, ambasadorul 
României în Pakistan, a organizat o 
conferință de presă. Ziarele pakis
taneze au manifestat viu interes pen
tru istoria poporului român si dez
voltarea relațiilor româno-pakislane- 
ze. Radio Pakistan din Rawalpindi 
a transmis declarațiile ambasadoru
lui român.

în Comitetul Politic
al Adunării Generale

a O.N.U
Cuvîntul 

reprezentantului 
României

NEW YORK 30. — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, 
iransmite: In Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă dezbaterile privind problemele dezarmării. In ședința de vineri 
dimineața a comitetului au luat cuvîntul reprezentanții României, 
Fllipinelor. Canadei șl Ungariei.

Reprezentantul României, ambasado
rul Nicolae Ecobescu, după ce a sub
liniat însemnătatea atașamentului sta
telor la obiectivele O.N.U., fidelita
tea lor fată de principiile și regulile 
elementare ale dreptului Internatio
nal contemporan, a spus: Condiția 
determinantă pentru salvgardarea pă
cii și securității mondiale este eli
minarea forței și a celei mai brutale 
expresii a ei — războiul — ca mij
loc de reglementare a diferendelor 
dintre state. Lupta împotriva forței 
și a războiului, răspundere primor
dială a tuturor țărilor, dictează între
prinderea unor măsuri efective pen
tru distrugerea mijloacelor înseși de 
ducere a războiului. înfăptuirea dezar
mării. Soluția logică, ce se impune 
cu puterea evidentei, o constituie 
realizarea dezarmării generale, a de
zarmării nucleare în primul rînd.

Guvernul român, a spus vorbitorul, 
se pronunță în favoarea efectuării, pa
ralel cu eforturile în direcția dezar
mării generale, a unor măsuri par
țiale cu caracter tranzitoriu, în ve
derea diminuării primejdiei războiu
lui; interzicerea folosirii armelor nu
cleare și încheierea unei convenții 
internaționale în acest scop, ca o 
măsură de primă urgență, interzice
rea experiențelor cu arme nucleare, 
crearea de zone denuclearizate.

N. Ecobescu a declarat, în conti
nuare. că delegația română se pro
nunță și cu această ocazie pentru 
lichidarea bazelor militare străine, 
penlru retragerea trupelor de pe so
lul altor țări. Generatoare de ten
siune și neliniște, prezenta unor ase
menea baze și trupe pe teritoriul al
tor state au efecte nocive asupra 
situației internaționale în ansamblul 
ei. Totodată, delegația română se de
clară in favoarea interzicerii utili
zării în scopuri militare a teritoriilor 
submarine situate in afara limitelor 
jurisdicției naționale, prin încheierea 
unui instrument international cores
punzător.

Referindu-se la importanta proble
mă a garanțiilor, reprezentantul ro- 
min a declarat că și nevoia urgentă 
de a soluționa in mod satisfăcător

această problemă se află intr-un ra
port de strînsă interdependentă cu 
tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, statele care prin tratat re
nunță la aceste arme fiind pe deplin 
îndreptățite să obțină garantarea e- 
feclivă a securității lor. Do aici de
rivă înainte de toate necesitatea ca 
puterile care dispun de arme nuclea
re să-și asume obligația solemnă pe 
de o parte de a nu utiliza în nici o 
împrejurare armele nucleare împotri
va statelor care nu le posedă, Iar pe 
de altă parte de a nu amenința nici
odată aceste state cu folosirea lor. 
Interzicerea recurgerii la forță sau 
la amenințarea cu folosirea forței 
este de altfel un principiu caro, du
pă o îndelungată experiență a ome
nirii, s-a impus printre postulatele 
fundamentale ale legalității interna
ționale. O învederează obligația ce 
revine statelor, in virtutea Cartei 
O.N.U., de a se abține să recurgă 
la folosirea forței, fie împotriva in
tegrității teritoriale sau independen
tei politice a oricărui stat, fie în ori
ce alt mod incompatibil cu scopurile 
Națiunilor Unite. Totodată, a relevat 
vorbitorul, acceptarea de către pute
rile nucleare a angajamentului de a 
nu recurge la amenințarea cu folo
sirea și la utilizarea armelor nuclea
re contra tarilor ce nu dețin aseme
nea arme, ar fi într-o perfectă con
cordantă cu stipulațiile Declarației cu 
privire la interzicerea folosirii arme
lor nucleare și termonucleare, adop
tată de Adunarea Generală la 24 no
iembrie 1961.

Âstâzi au loc alegeri
în Venezuela

CARACAS 30 (Agerpres). — A- 
proximativ 4 milioane de alegători 
din Venezuela vor desemna la 1 
decembrie noul președinte al repu
blicii, la sfirșitul unei campanii e- 
leclorale, apreciate de observatori 
ca cea mai calmă din întreaga isto- 
rie a tării. Cu toate acestea, -armata 
a adoptat măsuri excepționale pen
tru a menține ordinea în timpul des
fășurării scrutinului. Aceste precau- 
țiuni sini luate pentru a evita repe
tarea atmosferei alegerilor din 1963,

® —

Declarațiile

care s-au desfășurat intr-o stare de 
extremă tensiune politică.

Dintre coi șase candidați care iși 
dispută șansele penlru postul de șef 
al statului, lupta este deosebit de 
strinsă doar între trei personalități. 
Obsei valorii politici subliniază că 
este dificil a >e da un pronostic in 
favoarea vreunui candidal. Gonzalo 
Barrios, reprezentant al partidului 
de guvernămînt «Acțiunea democrati
că", figurează printre favor iți la fel 
ca și Rafael Caldera din partea 
Partidului democrat-creșlin (COPEI) 
și Luis Beltran Prieto, din partea 
partidului .Mișcarea electorală a po
porului".

Astăzi vor avea loc și alegeri le
gislative pentru reînnoirea a 197 de 
mandate din Parlament și pentru 
consiliile municipale din 158 dp dis
tricte.

primului ministru
al Franței RIIODESB

S.U.A
a bombardat localități

din R. D ■ Vietnam Demiterea membrilor cabinetului 
«Ic miniștri al Columbiei

PARIS 30 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat posturilor de radio 
franceze, primul ministru. Couve de 
Murville. a declarat că măsurile de 
UEgență nu reprezintă o modificare a 
politicii 'economice a Franței, 
mai o 
El 
Să

ci nu- 
..accelerare a aplicării lor”, 

a subliniat că guvernul urmărește 
’ifrunle concurenta străină, spo

rind exporturile și investițiile.
Șeful guvernului a anunțai că au

toritățile vor acționa cu fermitate 
pentru controlul preturilor, cu toate 
că sini inevitabile anumite urcări. 
«Am vrut să evităm devalorizarea, 
a spus el, care ar fi avut drept re
zultat o sporire masivă a preturilor 
pentru fiecare francez". Referindu-se 
la relațiile franco-americane, Couve 
de Murville a declarai: ..Trăim intr-o 
lume în care nimeni nu are Interes 
să încurajeze aventurile monetare, 
pentru că c-xislă o regulă privitoare 
la solidaritatea principalelor monc-te".

Intensificarea
acțiunilor
unitafilor

de guerilă
SALISBURY 30 (Agerpres).

valea Fluviului Zambezi se semna
lează o intensificare a acțiunilor uni
tăților de guerilă africane. Se pare 
că relatările ce circulă la Salisbury 
în legătură cu ofensiva pregătită de 
partizani, membri ai Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe, au provocat 
îngrijorarea oficialităților din Rhode
sia. Acestea au ordonat, după cum 
informează agenția Associated Press, 
mobilizarea unor importante efective 
militare in valea Fluviului Zambezi. 
Se știe că aceasta regiune a fost cu 
cîteva luni în urmă teatrul unor vio
lente ciocniri intre palriolii rhode- 
sieni și trupele guvernului rasist de 
la Salisbury.

In

HANOI 30 (Agerpres). — Un 
taior de cuvînt al Ministerului 
corilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
este condamnată bombardarea de că
tre aviația S.U.A a provinciei Quang 
Binh — teritoriu al R. D. Vietnam, 
precum și acțiunile comise do for
țele armate ale S.U.A. in partea de 
sud a zonei demilitarizate.

In declarație se arată că la 27 no
iembrie .avioane americane au bom
bardat localitățile Ly Ninb, Bao Ninh 
și Mien Ninh din provincia Quang 
Binh. La 25 și 26 noiembrie unități 
ale armatei americane au efectuat 
o serie de operațiuni în partea de 
sud a zonei demilitarizate, care au 
dus la pierderea vieții unor locuitori 
pașnici și au provocat pagube mate
rialo.

pur- 
Afa-

Continuind actele agresive împo
triva Republicii Democrate Vietnam 
și poporului vietnamez, se spune în 
declarație, Statele Unite sfidează o- 
pinia publică mondială din lumea în
treagă și din S.U.A. Guvernul R. D. 
Vietnam condamnă cu holărîre ac
țiunile agresive ale S.U.A. și decla
ră că Statele Unite vor purta toată 
răspunderea pentru ele.

— • —

FORMAREA
NOULUI GUVERN

JAPONEZ

BOGOTA, 
incopind de 
lillcă care, 
gențla Reuter, „amenință viitorul coa
liției Frontului național, alcătuit din 
două partide, care guvernează a- 
ceastă țară de peste 10 ani". Preșe
dintele columbian, Carlos Lleras Res
trepo, a demis pe membrii cabinetu
lui de miniștri, ca urmare a unor 
profunde divergențe de păreri dintre 
membrii coaliției privind o serie de 
reforme constituționale menite să du
că Ia o liberalizare a regimului. Lle
ras Restrepo a declarat că, după pă
rerea sa, actuala coaliție dintre parti
dele liberal și conservator „nu mal 
întrunește condițiile pe care le con
sider indispensabile pentru îndeplini-

— Columbia cunoaște, 
vineri, o nouă criză po- 
după cum apreciază a-

rea programului guvernamental”. Un 
maro număr de guvernatori provin
ciali și-au prezentat la rindul lor de
misiile, intr-o acțiune considerată ca 
urmărind să ofere mină libera pre
ședintelui țării pentru 
nou guvern.

©
A 

încheierea 
î ucrăriior

Conferinței 
G.A.T.T.

GENEVA 30 (Agferpres). A 25-a 
siune a Conferinței Acordului gene
ral pentru’, tarife și. comerț (G.A.T.T.) 
și-a încheiat lucrările. Numeroși de
legați s-aii pronunțai în favoarea în
lăturării dbstacolelor artificiale care 
împiedică dezvoltarea comerțului 
mondial și au cerul abolirea măsu
rilor prolccționiste.

se-

TOKIO 30 (Agerpres). — După in
tense consultări cu diverse fracțiuni 
ale partidului de guvernămînt, Parti
dul liberal-democrat, primul ministru, 
Eisaku Salo, a anunțat sîmbătă dimi
neața componenta noului guvern. 
Din noul guvern fac parte Kilchi 
Aichi, ministru al afacerilor externe, 
Takeo Fukuda, ministrul finanțelor 
Kiichi Arita, ministrul apărării na
ționale și alții.

Formarea noului guvern japonez, 
cerută de către Convenția Partidu
lui liberal-democrat, a fost determi
nată de noua distribuire a forțelor 
în partid după alegerea lui Eisaku 
Salo, pentru a treia oară, ca preșe
dinte al partidului și ca prim-minis- 
tru al Japoniei.

® NEW YORK. Președintele 
ales al S.U.A., Richard Nixon, a a- 
vut vineri la „cartierul său general", 
instalat la etajul 39 al hotelului new- 
yorkez. „Pierre", întrevederi cu o se
rie de personalități, printre care fos
tul ministru. William Scranton, și 
Henry Kissinger, directorul progra
mului de studii în problemele mili
tare al Universității Harvard.

Purtătorul de cuvînt al lui Nixon 
a declarat că în cursul întrevederi
lor au fost examinate probleme de 
politică externă și s-au discutat e- 
ventualele numiri în viitorul guvern.

Stare de urgență în Ceylon
COLOMBO 30 (Agerpres). — Gu

vernul Ceylonului a decretai vineri 
seara, ca urmare a grevei generale 
a funcționarilor publici, starea de ur
gența. Forțele de poliție au ocupat 
imediat diferite puncte strategice din 
capitala țării. Concomitent, nouă uni-

tali ale marinei și armatei Terestre 
au fost puse la dispoziția înaltului 
comandament al armatei.

Greva funcționarilor publici din 
Ceylon, care revendică majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, a fost declarată la 28 no
iembrie.

Cronica
In evoluția problemei 

vietnameze...
...a apărut un element nou — ad

ministrația sud-vietnameză a accep
tat să participe la tratativele de pace 
de la Paris. Un comunicat oficial dat 
publicității simultan la Washington 
și la Saigon a făcut cunoscut acest 
lucru in mod oficial. Dar, in eviden
tă contradicție cu acordul intervenit 
initial între reprezentanții guvernu
lui R. D. Vietnam șl cei ai S.U.A. 
privind o conferință in patru, comu
nicatele oficiale american și saigonez 
au lansat cu privire la tratativele 
de la Paris formula ,,a două tabere". 
„Taberele" ar urma să fie constituite 
din reprezentanții R. D. Vietnam și 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud pe de o parte, iar 
pe de altă parte din cei ai S.U.A. 
și administrației de la Saigon.

Imediat după ce a fosl fă< ut cu
noscut acest lucru, delegația Fron
tului National de Eliberare din Viet
namul de sud la tratativele de la 
Paris a organizat o conferința de 
presă in cadrul căreia a precizat că 
„F.N.E. a acceptai să participe la o
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® PARIS. — Președintele de 
Gaulle a discutat cu primul ministru, 
Maurice Couve de Murville, și cu 
ministrul de finanțe, Francois Xavier 
Orloli, o serie de măsuri menite să 
prevină o nouă creștere a costului 
vieții, ca urmare a hotărîril guvernu
lui de a menține paritatea francului.

NEW 
manent 
adresat

Act agresiv 
împotriva 

Cambodgiei
YORK. — Reprezentantul per- 
al Cambodgiei la O.N.U. a 
o scrisoare președintelui

Consiliului de Securitate în care se 
arată că, la 15 noiembrie, un deta
șament militar americano-saigonez a 
trecut granița și a atacat o patrulă 
cambodgiană. In urma acestui nou 
act de agresiune, trei militari cam- 
bodgieni au fost uciși. Cambodgia a 
cerut ca această scrisoare să fie di
fuzată ca document oficial al O.N U.

YORK. — 
din orașul

BELGIA : Pacientul 
i s-a eiectual primul 
plani de plămini in Europa. 
Operația a lost eiecluală de 
un colectiv medical al Univer 
sității din Ghent.

• LONDRA. — Vineri s-a înche
iat la Londra sesiunea extraordina
ră a Organizației interguvernamenlale 
maritime consultative, organism spe
cializat al O.N.U., care a dezbătut 
problema prevenirii poluării apelor 
mării cu petrol și alte hidrocarburi.

Sesiunea a adoptat o recomandare 
pentru întrunirea la Bruxelles a li
nei Conferințe internaționale care să 
elaboreze o convenție internaționala. 
Delegații României, Nicolae Piroșca 
și fon Popescu, au susținut in inter
vențiile lor necesitatea de a se res
pecta in toate împrejurările dreptul 
suveran al unui stat asupra navelor 
sale, care navighează pe mare, ast
fel incit eventualele cercetări să 
poată fi întreprinse numai cu consim- 
țăminlul statului căruia ii aparține 
pavilionul.

Jumătate din numărul polițiștilor și 
Newark (stalul New Jersey) au în-

© NEW 
pompierilor 
cepul ieri o grevă penlru sprijinirea cererii lor de spor,re 
a salariilor. Polițiștii și pompierii aflati in grevă au cerul 
să lie considera/i în .concediu medical".

Primarul orașului a decretai starea de urgentă și a impin 
restricții de circulație pe timp de 6 ore. Locul greviștilor a 
lost luat de 600 de oameni din garda națională și politia 
statului New Jersey. Un ordin al tribunalului a obligat sirn- 
bălă dimineață pe greviști să-și reia activitatea.

în același timp se anunță că orașul New York este ame
nințai cu intreruperea curentului electric și a alimentării cu 
gaze, in cazul cind 25 000 de muncitori de la aceste ser
vicii vor hotărî declanșarea unei greve in sprijinul cererii 
lor de sporire a salariilor.

Acțiuni împotriva represiunii" la Madrid
MADRID. — Studenții au organizat 

..o zi de acțiuni împotriva represiu
nii". Politia a intervenit cu brutali
tate contra manifestațiilor organizate 
în diferite facultăți.

La Facultatea de filozofie, forțele 
de politie au pătruns în clădire pen
tru a-i dispersa pe studenti. La Fa
cultatea de științe economice s-a pro- 

ciocnire intre poliție și stu-

evenimentelor săptămînii
conferință in palm ca parte inde
pendentă; și egalai in drepturi cu ce
lelalte părți. Dacă conferința nu se 
va organiza in patru, F.N.E. este 
gal i să dnceapă convorbiri în trei 
cu paiticiparca R. D. Vietnam. S.U.A. 
și F.N.E. jpcntrți a căuta o rezolvare 
pe calc pașnică a problemei vietna
meze".

'■'li l.’> măsuri 
,i solist averii 
muncitoare.
Comunist Ita-

1

La Barcelona după incidentele ne
trecute joi, rectorul universității a 
publicat un comunicat in care ii a- 
vertizează pe studenti că, în caz de 
noi tulburări, universitatea va fi în
chisă.

ouvern 
din Italia...

...continuă să se afle încă departe- 
de rezon ire. Deși șeful statului l-a 
însărcinat pe Mariano Rumor să for
meze noul guvern, sarcina aceasta 
pare deosebit de dificilă. In prezent 
se fac eforturi intense de către con
ducerile partidelor democrat-creșlin, 
socialist și republican pentru forma
rea noitjui cabinet pe baza platfor
mei polii <■ prezentate de Mariano 
Rumor. .Intre partenerii principalei 
coaliții (de centru-stinga) continuă 
să se rfienlină păreri divergente. In 

e republicanii nu manifestă 
mirare programului sugerai, 

vebicu-

timp
poziții |oi
în rindurih? socialiștilor se 
loază păreri deosebite; se afirmă in-

deosebi poziții caro 
mai liolările in vod 
revendicărilor maselor

La sediul Partidului
lian a avut loc o analiză a evoluției 
situației social-politico din tară, efec
tuată între delegația Direcțiunii P.C.l. 
și delegația Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare, cu scopul 
adoptării unei poziții comune.

Mii ne (luni) se așteaptă ca primul 
ministru desemnat, Mariano Rumor 
să înceapă tratativele cu partenerii 
de coaliție — socialiștii și republica
nii — in vederea alcătuirii noului 
cabinet și elaborării în comun a 
programului acestuia. Ramîne insă de 
văzut dacă vor cădea de acord toii 
partenerii coaliției cu schița de pro
gram a lui Mariano Rumor. întru- 
cil rezultatele schimbului de păreri 
efectuat joi și vineri la o întîlnire 
a delegai ii lor partidelor democrat
ei eștin, socialist și republican, nu 
par să dea satisfacție socialiștilor.

Pe de altă parte însă, acțiunile re
vendicative inițiale de cote trei mari 
centrale sindicale italiene continuă, 
deoarece in întreprinderile particula
re, unde lucrează majoritatea oame
nilor muncii, sistemul „zonelor de 
salarizare' se menține.

Sfirșitul războiului 
din Nigeria...

...pare mai îndepărtat decîl orieînd. 
Aceasta este concluzia (are se des
prinde din ultimele știri transmise do 
agențiile de presă din Lagos și Umu- 
ahia. Trupele biafreze iși continuă 
ofensiva împotriva unitafilor militare 
ale guvernului federal, iniegislrind 
victorii în sectorul Owerri. La rin
dul lor trupele federale au inițiat, 
sub conducerea generalului Gowon. 
o contraofensivă in sectorul Aba, dar 
fără să înregistreze vreun succes, 
fiind respinse de biafrezi. Corespon
denții agenției France Presse si Rou
ter au semnalat puternice lupte in 
sectoarele Awka Și Okigwe.

Intre timp sini inreqistrale zilnic 
alto sule și mii de victime din ria
dul populației civile, d dorita faptu
lui că ajutorul acordat de Crucea 
Roșie Internațională pătrunde cu mul
ta greutate in Nigeria. Tragedia ni
geriana evidențiază astfel necesitatei 
găsirii ir.ci modalități de rezolvate 
pirti a pe calea tratativelor a con- 
l,> •■«•••.t ut’ Iar, care nu aduce docil 
m ■ te și suferințe populației băști
nașe.

© BRIDGETOWN. — Barbados a 
sărbătorit sîmbătă cea (le-a doua a- 
niversare a independenței, după ce 
timp de 300 de ani a fosl o colonie 
a Marii Britanii. Această insulă, cu 
o suprafață de 430 km pălrați și 
250 000 locuitori, a obținut succese 
remarcabile in diversificarea agricul
turii, ceea ce a pus capăt dependen
ței sale aproape totale față de pro
ducția de trestie de zahăr. Au fost 
obținute succese și în domeniul dez
voltării industriale si a turismului.

Festivitățile independenței vor dura 
trei zile. Cu acest prilej se vor des
fășura numeroase inaniiestări cultu
rale șl întreceri sportive.

Eșecul lansării 
rachetei 

„Europa-i”
PARIS. — Racheta „Europa- 

f, construită in comun de 
tarile vest-europene membre 
ale E.L.D.O. (R.r.G.. Marea 
Britanie și Franța), a lost lan
sată vineri seara la ora 23.12 
G.M.T. de In baza Woomer» 
din Australia.

După cum s-a anunțai sini- 
bălă dimineața la Paris, sateli
tul tehnologic lansat cu ajuto
rul rachetei .Europa-T. nu a 
pulul li plasai pe orbită. Cau
za acestui eșec o constituie 
triplul că motorul celei de-a 3 treia trepte a rachete: nu a IW lunci tonal decil 7 secunde, a- 
died mull mai puțin declt ar 
ii fosl necesar.
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