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ÎNCHEIERE HE LUNĂ LA C. C. V I
Perspectiva realizării planului

anual a devenit certă, dar atenție
la calitatea cărbunelui!

Luna noi 
cu bine. L 
tone de 
te pian 
adăugat 
înaintea 
cest an.

In luna noiembile *-c* ie. .xat pe C.C.V.J. un 
plus de 17 602 tone de cărbune.
27 dp sectoare productive, din cele 35 ale unită 
ților C.C.V.J., au îndeplinit și depășit planul. 
Calitatea producției continuă să fie in impas. 
Pe C.C.V.J. norma de cenușă admisă a fost de
pășită cu 1,7 puncte, recordul fiind deținut de 
E.M. Uricani cu 3,1 puncte depășire.

s încheiat 
de 31 280

cărbune extrase peș
in 10 luni, s-au mal 
încă 17 602 tone. Deci 
ultimei luni din a- 
domnoște optimismul,

mai ales că și in noiembrie 
planul a fost îndeplinit și de
pășit de către toate exploată
rile miniere, Iar în anul 1969 
trebuie pășit cu dreptul.

Si-n această lună, ca de 
fel în lot timpul anului,
nerii din Lupeni se află în

‘mbrb

alt- 
mi-

frunte, reușind să realizeze 
un spor de 8 893 tone cărbune 
și o creștere a productivității 
cu 59 tone/posl. în 11 luni, 
E. M Lupeni a cumulat o 
depășiri’ de 61 077 tone de 
cărbune brut peste plan. Da
că problema calității ar fi fost 
pusă aici cu mai multă tărie 
(în noiembrie procentul admis 
.de cenușă a fost depășit cu 
2,6 puncte), succesul ar fi fost 
deplin. Mai trebuie amintit si 
faptul că din cele nouă sec
toare ale minei singur seclo-

ml III a rămas sub plan cu 
1 122 tone.

Mina Vulcan a reușit și de 
astă dată să depășească sub
stantial sarcinile do plan, spo
rul fiind de 3 25B tone de căr
bune. Si aici 
cu 
mă 
ma 
la. 
lă 
de

sectorul II care, 
nu piea mult timp în ur
se afla in frunte, in ultî- 
vrome și-a pierdut caden- 
Situația trebuie 

și luale măsuri 
îndreptare. Se impune 

asemenea mai multă 
calității 
peste 
minei 
mice.

Pe

unaliza- 
imediato 

dc 
atenție 
cenușa 

admisă aducînd 
multe .prejudicii econo-

cărbunelui, 
norma

linia ultimelor realizări 
situează minele Petrila 

(4- 1354 tone), Paroșeni (4- 
1 434 tone), Aninoasa (4- 1 088 
tone), Lonea (4- 652 tone) și 
Uricani (4- 811 tone). La a-

reste exploatări se impun în
să măsuri de organizare su
perioară a producției, astfel ia 
planul să se realizeze ritmic, 
decadă cu decadă. Posibili ta li 
sînt șl do altfel nu odată a 
fost dovedit acest lucru.

In concluzie, putem fi opti
miști. Planul pe ultimul tri
mestru din 1968, și pe întregul 
an, se va realiza. Cele 48 882 
tone de cărbune extrase pînă 
acum în plus, pe C.C.V.J. 
constituie o certitudine. Se 
impune însă aducerea la plan 
și a celor 8 sectoare rămase 
în urmă, aceasta cu atit mal 
mult cu cît sarcinile anului 

a fi 
zi a 
mai 

cali- 
va-

viilor, mai mari, se. cer 
realizate încă din prima 
anului. De asemenea, o 
mare preocupare pentru 
tale ar spori și mai mult 
loarea realizărilor.

termoficarea
fi

seoro de 1 ianuarie 1969. 
Se pot face înscrieri pină la 
19 decembrie a.c.

„Studio 01“

pa condusă de Zoideș 
Gheorghe.

Damian FLORIAN 
Vulcan

Se extinde

( îti bani

fiNFORMÂTlA
Otitei,—

In curînd în. Vulcan va 
dat in folosință un nou cazan 
de termoficare racordat la 
centrala orașului, care va 
deservi blocurile Gl, G2 și 
G3. Lucrarea se află in faza 
de asamblare. La executarea 
lucrării, un aport prețios l-au 
adus constructorii din

și pe ce-i 
dăm ?

Nu numai in anotimpul 
guros, dar acum mai mull 
cil in lunile anterioare, 
meroși cetățeni iși așteaptă 
rindul in lata ghișeului sec
ției reparații încălțăminte din 
clădirea complexului coopera
ției meșteșugărești din Petro
șani.

Lăsăm la o parte calitatea 
reDaraliilor, care s-ar putea 
preta la o discuție. Trecem 
sub tăcere și (aptul că dacă 
l rei bl ac hi uri la vițiul panto
filor, trebuie să mergi să le 
cumperi de la magazinul de

perechea, in loc să rezolv e co
operativa acest amănunt. 
Ne vom opri insă asupra unui 
aspect învăluit in mister, pe 
care cetățeanul il dorește elu
cidai.

Anume, costul reparațiilor. 
Omul de la ghișeu îti ia pan
toful, îl întoarce pe o parte, 
pe alta șl intr-un chip de-a 
dreptul misterios anunță cos
tul reparației E mult ? Pu
tin ? Nimeni nu știe pentru că 
nu v ezi nicăieri cit costă pin- 
gelitul unei perechi de încăl
țăminte sau vreo altă repaia- 
(ie solicitată in mod curent.

Dacă ai prilejul să aștepti 
mai mult, observi inlăuntrul 
ghișeului. pe peretele dinspre 
scară, o mulflme de avize și 
circulare care se releră la pre- 
Iul diieritelor reparații. Dar 
ele nu pot II consultate de 
cetățeanul din fata ghișeului. 
N-ar li indicat, din partea con
ducerii cooperativei, să pună 
a/ară un tabel cu prelu! di
feritelor teparalli ? Credem că 
aceasta e o obligație elemen
tară a cooperativei, o condiție 
a certitudinii că suma nea- 
sată corespunde costului real 
al reparației.

a b

Noutate in urba
nistica Petroșanii!- 
lui.

Penfi •ii 
revelion

Filiala Petroșani a agen 
ției O.N.T Carpați, organi
zează excursii cu petrecerea 
revelionului la cobanele Lun
ca Florii și Cimpu lui Neag 
La cabana Lunca Florii prețul 
este de 136 lei, iar la Cimpu 
lui Neag — 153 lei. Sînt asi
gurate cazarea, masa reve
lionului si petrecerea zile 
de 1 ianuarie 1969.

Plecarea — in 31 decem-
intoorcereo

Ansamblul ailislic al Uni- 
\ ersilălii București prezintă in 
oremieră pe Iară spectacolul 
de estradă „Studio 01“. Iși dau 
concursul: soliștii Puiu Nas- 
lase și Me/anin Chiriacescu. 
/aureați ai Festivalului artistic 
studențesc 1968, lormalia beat 
.Pilagora", lormalia de jazz 
.Universitar" și lormalia de 
dansul t populare a Universi- 
Iutii București.

Spectacolul i a avea loc. In 
sala Casei de cultură din Pe
troșani, joi, 5 decembrie a.c., 
la orele 17 și 20.

Una din munci
toarele vrednice și 
bine calificate din 
secția a III-a a Fa

bricii de fire arii-
liciale „Viscoza" 

din Lupeni — bo- 

binatoarea

I I

Strada
Urbaniștii caută încontinuu soluții 

noi, îndrăznețe și frumoase, spre a 
da orașului o personalilalo distinctă. 
Căutările lor sînt îndreptate și către 
stradă care are, la rîndul ei, părți 
componente : vitrina, firma, recla
ma...

Pe la noi, prin Petroșani, însă, nu 
se prea poartă frima. Probabil că 
cei care ar trebui să le facă nu le 
găsesc rostul, le consideră ■ inutile. 
In Piala Victoriei, după cum știm,

n-are de unde însă să cunoască a- 
cesl lucru. Trebuie să se .inițieze" 
in misterele ce se oficiază in dosul 
perdelelor... De ce nu mai există 
firma pe care scria odată „Cafea- 
dulduri* ? Mergi agale apoi pe 
stradă, privești în dreapta și-n stin
gă. Prinlr-o fereastră vezi mese în
cărcate cu flori. Ale cui or fi ? Fără 
îndoială că acolo se găsește o .Flo
rărie*, dar de ce nu scrie deasupra?

Mai încolo — un magazin în care 
vezi manechine împodobite cu rochii 
și paltoane. Iată și confecțiile pen
tru femei! Dar de ce nici acest ma
gazin n-are firmă ? Nu i se poale 
spune cumva Magdalena". .Dalila" 
sau, mai autohton „Ileana Cosin'<a- 
na* ? O denumire se poale găsi fără 
multă bătaie de cap.

Mai jos se găsesc două cofetării. 
Fără firme. Si-au avut cindva. Deo
sebirile dintre ele le poți afla nu-

și firma

ina-

mai înăuntru. Auzeam de la unii că 
una s-ar numi .Republica-, dar alții 
susțin cu tărie că numele ei este 
.Nufărul*. Numai o firmă ar pu
tea-o... afirma.

Pe o ușă intră și ies oameni,
unlru, se aude zarvă mare. Ce-o fi? 
Intri: un restaurant (pentru un bu
fet sau bodegă este caro mare). Afli 
că este .Unitatea nr. 3 — Jiul*. 
N-are nici ea firmă. N-a fost încă 
botezată I Ba da, dar... Intr-o fereas
tră atîrnă ziare și reviste. Este, fără 
îndoială un centru de difuzare a 
presei. Dar de ce nu are o firmă 
pe care să poli desluși: „ZIARE- 
REVISTE" sau „Centrul de difuzare 
a presei...* Parcă și aici exista o 
firmă cindva...

De ce nu sînt firme? Cine trebuie 
să le facă ?

Vrem firme pe care să putem citi: 
Frizerie, Plăcintărie, Croitorie, Flori... 
Vrem firme dc bun gustj scrise cu 
litere de neon sau cu becurj ascun
se sub sticlă, cu litere de tipar sau 
de mină. Să vedem străzile luminate 
multicolor în timpul nopții de 
ni le albe, roșii, albastre sau 
pe carp le răspindesc firmele.

Vitrine amenajate cu gust, 
scrise frumos .și-n culori vii,
mo care să atragă! Asta vrem 1 
nu cerem prea mult. Pentru că 
poate..,

lumi- 
verzi

firme 
recla- 

$1 
se
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PZccarca delegației 
Partidului (omuitisf 

Mcilcan
Luni dimineața a părăsit Capita 

la delegația Partidului Comunist 
Mexican formala din tovarășii Mar
ta Borquez, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al P.C. Moxl- 
ran si Enrique Semn, membru al 
C.C. al P.C. Mexican, rare, la Invi
tația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa. delegația a fost salutată de to
varășii Paul Niculescu-MIzil, mem
bru al Comitetului Exe< utiv, al Pre
zidiului Permanent, ser rotar nl C.C. 
al P.C.R.. Ghizcla Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști do partid.

(Agerpres)

Noi concursuri pionierești 
de lucrări literare și de artă 
prevăzute pentru următorul an

Consiliul National al Organizației 
Pionierilor in colaborare cu Ministe
rul Invățătninlului lansează și in ur
mătorul an concursuri pe specialități. 
Cel de compuneri literare, care va 
începe în a doua duminică a lui 
martie 1909, va avea printre teme 
,,O întimplare din vacantă", „Ce-aș 
dori să știe toată lumea despre mi
ne", ..Țara mea, mindria mea" ele. In 
aprecierea lucrărilor, comisiile vor 
line seama atit de bogăția de ima
gini, originalitatea materialului pre
zentat, cît și de felul personal de 
expunere a faptelor și sentimentelor. 
Pentru a stimula apariția și ridica
rea calitativă a revistelor școlare, 
Consiliul National al Organizației 
Pionierilor va acorda color mai bune 
numere, odată cu decernarea premi
ilor obținute de cișligătorii con
cursului de compuneri literare, dife
rite distincții care vor permite rea
lizatorilor să meargă gratuit in ex
cursii colective sau 
dihnă și recrcere.

La concursul de 
levii vor prezenta 
și compoziții în creion acuarelă, 
tempera, grafit, ulei sau mici sculp
turi în piatră și lemn. Trierea finală 
a lucrărilor va fi efectuată de un ju
riu alcătuit din personalități ale vie
ții artistice, reprezentanți ai organi
zațiilor și ai uniunilor de creație, 
care vor propune pe cele mai bune

pentru Includerea lor in plianta sl 
albume.

Conc,.*£u| de fotografii artistice va 
oglindi aspecte din viata pioniereas
că, activitatea școlară șl de vacantă, 
din viata do familie.

(Agerpres)

Pregătiri 
pentru Tțrgul 
international

Dueorești

în tabere de o-

e-artă plastică, 
portrete, peisaje 

creion

CONSTITUIREA CONSILIILOR
ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE ALE
FRONTULUI

Id orașele și comunele municipiu
lui nostru au avut loc ședințele de 
constituire a consiliilor Frontului 
Unității Socialiste.

La ședințele de constituire au par
ticipat membrii comitetelor orășe
nești și cojnunale de partid, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai întreprinderilor și institu
țiilor. ai țăranilor individuali, cadre 
de conducere din unitățile economi
ce și social-culturale, intelectuali ca
re au fost desemnați să facă parte 
din consiliile orășenești și comunale 
ale Frontului Unității Socialiste.

Au mai luat parte tovarășii Negrul 
Clement, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, la Uricani, Piinișoa- 
ră Tilus, secretar, al Comitetului mu
nicipal de partid, la Lupeni,- Furdui 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
municipal de partid, la Vulcan; Blaj 
Traian, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal, la Aninoasa, Șoșoi Pe
tru, secretar al biroului executiv al 
Consiliului municipal al -Frontului U- 
nitătii Socialiste, la Bănila.

In cadrul ședințelor au luat cuvin- 
tul primii-secretari și secretarii comi
tetelor orășenești, respectiv, comu
nale de partid care au subliniat în
semnătatea măsurilor preconizate de 
plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 
a. c., au relevat importanța șî rolul 
Frontului Unitălii Socialiste in viata, 
politică și socială a tării, în întărirea 
unitălii moral-politice a poporului, in 
dezvoltarea democrației socialiste. Sco- 
tind in evidentă faptul că la baza 
programului Frontului Unitălii Socia
liste stă politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, che
zășie pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a societății noastre socialiste, 
vorbitorii au arătat că prin înființa
rea Frontului Unitălii Socialiste, oa
menii muncii, toii cetățenii tării au

UNITĂȚII
posibilitatea să contribuie și mal ac
tiv la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului.

Ședințele au hotar it constituirea 
consiliilor orășenești și comunale 
ale Frontului Unitălii Socialiste, au 
ales birourile consiliilor care au ur- 
nătoarea componentă :

4- La URICANI : Dan Valerin — 
reședinței Cojocarii Toma, Caragea 
’ompiliu, vicepreședinți, Capră Dan 

secretar. Tomșa Otto, Mihuț loan, 
ivanov Sinziana — membri.

LA LUPENI : Neag Wilhelm — 
președinte, Pop Constantin, Aldica 
Nicolae — vicepreședinți. Făiniș Du
mitru — secretar, Mătăsărean Flori- 
ca. Tigoianu Florea, Birlea Aurel, 
Torok Eva, Negoțiu Iosif — membri.

LA VULCAN: Barbu Petru — 
președinte, Ancuța loan, Fejeș Ludo
vic — vicepreședinți, Bildea Nicolae
- secretar. Cucu Marin, Galerlu Vic
tor, Matei Doina. Nicoară Gheorghe, 
Velea Constantin — membri.

<$> LA ANINOASA: Găgean Dumi
tru — președinte, Morar Constantin, 
Nagy Ghizela — vicepreședinți, Fl- 
nișeru Florian — secretar, Curia Io
sif, Petrlleanu Gheorghe, Cosraa Fio- 
rica — membri.

LA BÂN1ȚA : Vladislav Viorel
— președinte, Ungureanu Elena, Stră- 
uțiu Florin — vicepreședinți. Vreja 
loan — secretar. Popesc Gheorghe — 
membru.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participant la ședințele de constitui
re Vorbitorii au subliniat importan
ta și justețea măsurilor elaborate de 
plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 
a. c. privind constituirea Frontului 
Unității Socialiste, măsuri menite să 
întărească continuu coeziunea poporu
lui nostru muncitor în jurul partidu
lui și guvernului, și-au exprimat a- 
deziunea deplină la politica internă 
și externă a P.C.R. precum și holă- 
rîrea de a munci neobosit pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de partid.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
S.T.R.A. Petroșani

La redacție s-a primit o scrisoare de la conducerea 
S.T.R.A. Petroșani, in care se anunță că încă în ziua de 27 
noiembrie S.T.R.A, a îndeplinit planul anual de producție 
la sortimentul principal — tone kilometrice — și la sorti
mentul secundar - tone marfă. Această realizare se da- 
torește exploatării raționale a mijloacelor de transport și 
a utilajelor de construcții. Personalul tehnic de la cele 
trei garaje — Petroșani, Vulcan și Lupeni — precum și de 
la atelierul de reparații auto Petroșani a manifestat o 
preocupare continuă pentru activizarea unui număr cit 
mai mare de autovehicule și utilaje de construcții, pen
tru scurtarea timpului de imobilizare la reparațiile cu
rente și pentru executarea la timp a reviziilor tehnice.

S-a acordat- totodată, atenție ridicării profesionale a 
muncitorilor, fapt care a dus la executarea unor repara
ții de calitate, la înlăturarea defecțiunilor premature de 
către conducătorii auto și mecanicii de utilaje.

SOCIALISTE
In încheiere, înlr-o atmosferă entu

ziastă, participant» la ședințe au a- 
dresat telegrame Comitetului Central 
al P.C.R. personal tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu.

A doua sursă 
de alimentare

Piuă nu demult, la mina Uricani. 
stația de ventilatoare de la planul în
clinat nr. 5 — prin care se asigură aer 
proaspăt sectorului III — avea drept 
a doua sursă de alimentare (cum 
prevăd normele de tehnică a secu
rității) energia electrică produsă de 
o locomotivă diesel.

De curînd. au fost încheiate lucră
rile de instalare a celei de-a doua 
surse de alimentare cu energie elec
trică a statici. Aceasta a fost legată, 
printr-un cablu aerian și subteran, de 
linia electrică aeriană nr. 1 vest Uri
cani. Montarea s-a executat de către 
echipa de electricieni condusă de 
Pașca Anton.

O dată cu terminarea lucrărilor la 
a doua sursă de alimentare, locomo
tiva diesel a fost plasată la orizon
tul 580 al minei, ceea ce duce la 
îmbunătățirea transportului la acest 
nivel.

Mani-

După cum s-o mai anunțai, ince- 
pind din 1970 Capitala tării noastre 
va fi gazda unei confruntări ccono- 
mico-coinerciale de amploare — Tir- 
gul international București,
festare cu caracter mai larg, o au
tentică competiție industrială inter
națională, Tirgul international Bu
curești este încă de pe acum iu 
centrul preocupărilor atente ale fo
rurilor noastre de resort. In scopul 
bunei reușite a acestei nanifeslail, 
care va avea loc din doi în doi ani, 
în prezent se întreprind -i 5ini in 
plină desfășurare unele acțiuni care 
vizează, in primul rind, modul cel 
mai adecvat de organizare și de 
funcționare a tîrgului, iar în al doi
lea rînd asigurarea bazei materiale 
a acestuia, precum și selecționarea 
și realizarea mărfurilor care vor in
tra în această confruntare de anver
gură, la baza căreia va sta exigenta, 
confruntarea calitălilor tehnic*1.

După cum sîntem informați, pio- 
grainul de organizare si de desfășu
rare al acestei manifestări este în 
linii mari elucidat. Astfel, prima edi
ție a tîrgului urmează să aibă lor la 
mijlocul lunii ortombrie, avînd o 
dnrală de 12 zile. Ediția inaugurală 
ar«> "o caracter specializat, fiind 
profilată, îndeosebi, pe prezentarea 
de mașini-unelte, produse ale indus
triei electrotehnice și electronice, 
unele mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară. De menționai, câ ace-t 
profil poate fi extins la edițiile ur
mătoare. De asemenea, s-a stab:lit 
că tîrqul va fi qăzduit do către 
ansamblul expozitional din Piața 
Scînteii din Capitală. In vederea a- 
sigurării unor spatii corespunzătoare 
de expunere, baza materială actuală 
urmează să fie imbogălită, îq care 
scop au si fost alocate importante 
fonduri bănești. De altfel, la unele 
noi spatii de expunere, lucrării? au

Tudose NIȚESCU 
redactor la Agerpres

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, temperatura maximă a fost de 
plus 2 grade la Petroșani și minus 
2 grade Ia Paring. Temperaturile mi
nime au fost de minus 2 grade și, res
pectiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea devine frumoasă, cu 
cer mai mult senin. Temperatura in 
scădere.

Pagina a 2-a
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la Timișoara
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Jiul a rupt stăvilarul...
Ud londoneză s-a prelungit 
i In Petroșani pină spre ora 

la ora 14, cind cavalerul 
i Gheorghe Bîrsan din Ga- 
hemat la centrul terenului 

e Jiul și Rapid, un 
' iși trimitea, generos

Q real 
duminică 
12. Dar 
nulerulm 
lali, a (I 
ioimațlile Jiul și Rapid, un .soare 
cu dinii iși trimitea, generos lotuși, 
razele peste gazonul noroîos al sta
dionului din Petroșani. Un număr 
redus de spectatori au linul să-și 
la rămas bun de la echipa favorită. 
Jiu), pină in 9 martie, cind ghiocelul 
va vesti venirea primăverii și... re
luarea campionatului de fotbal.

Ina-.nlea meciului, toate pronosticu
rile mer eau cu liul. Existau a- 
tuuri i ultimul meci acasă, egalul 
Rapidului în Giuleșli cu Dinamo Ba
cău, reabilitarea băetilor lui Ozon 
după eșecul de la Cluj. Dar. n-a 
lipsii mult să se producă surpriza. 
Pentru că. în plină dominare a Jiu
lui, după un car de ocazii Irosite pe 
lind de Peronescu. Sandu de trei ori 
Georgescu. Naidin. a căzut golul Ra
pidului. Unul dintre foarte putinele 
contraatacuri ale giuleștenilor ii dă 
prilej lui Codreanu să se apropie de 
poarta lui Stan îl depășește în viteză 
pe Talp3i. Năslurescu se infiltrează 
ușor pe centru, primește mingea șl 
— qol imparabil. A fost repriza de 
dominare a Jiului și repriza victori
oasă a Rapidului. Era minutul 28 și 
Jiul era învins la el acasă de un 
Rapid modest. Dar băieții noștri nu se 
descurajează. Ei presează în conti
nuare puternic, sînl întotdeauna pri
mii

ziție insă stăvilarul 
pidului, cu veteranii 
vu in bună formă, cu portarul Rămu
reanu foarte inspirat, nu cedează. In 
minutele 29 și 44, inimosul lliuță 
Greavu scoate de pe linia porții două 
goluri sigure. Publicul cere egalarea, 
băieții o doresc prea mult, devin 
nervoși și, ca urmare, Iureșul lor este 
stopat mereu de apărarea rapidislă. 
Cele 8 cornere pe care le obține Jiul 
in primele 45 de minute rămîn și 
ele fără rezultat. E 1—0 pentru Ra
pid și giuleștenii aplică sistemul 
na-ți-o lie dă-mi-o mie. mai dă-o 

$1 pe afară , să treacă timpul. Și tim
pul trece, in defavoarea Jiului. Seo-* 
rul rămîne neschimbat pînă la pauză.

Repriza a 11-a începe tot în nota 
de dominare a gazdelor. Rapidul a- 
runcă multe mingi în tribune, dar e 
prematur să tragi de timp, cînd mai 
ai de jucat 45 de minute. Minutul 
56 rîdicd tribunele în picioare. San
du, deosebit de activ, îl deschide 
frumos pe Georgescu care, la 10 
metri de poartă, pune cu capul min
gea pe piciorul lui Naidin care 
n-avea altceva de făcut decit s-o tri
mită in plasă. Dar, vrînd probabil 
să dea gol mare, Naidin a șutat peste 
poartă. A fost o ocazie... cit roata 
carului, cum se spune. Apoi este 
rîndul lui Georgescu și a înlocuito
rului său. Grizea, să rateze două o- 
cazii bune. Timpul trece, Jiul pre
sează, stăvilarul Rapidului rezistă. 
Egalarea plutește in aer și va cobori 
pe teren abia în minutul 68. Un șut 
al lui Octavian Popescu „rupe stă-

de beton ol Ra- 
Molroc și Grea-

vilarul" și mingea se oprește In pla
să, lingă rădăcina barei din dreapta 
a porții lui Rămureanu. Tribunele 
aplaudă in delir. Jiul atacă In trom
bă, oaspeții se apără organizat și 
contraatacă periculos prin Năslures- 
cu și Codreanu care i-au măcinat 
nervii lui Talpai timp de 90 de mi
nute. Se părea că meciul e jucat. 
Unii spectatori părăseau terenul cînd 
același Octavian Popescu a rupt 
pentru a doua oară stăvilarul Rapidu
lui. Era minutul 88 cind „Tăvi" a 
trimis mingea la rădăcina celeilalte 
bare a porții lui Rămureanu: 2—1 
pentru Jiul. Publicul aplaudă. în pi
cioare. frenetic. Și, în timp ce ar
bitrul Gheorghe BirSan din Galati 
pune punct meciului și turului cam
pionatului pentru Jiul și Rapid, în 
tribune se aprind făclii.

Victoriei Muncită și meritată vic
torie I Jiul a aruncat în acest meci 
toată puterea sa de luptă, care a su
focat în ultimele minute adversarul. 
A fost, poate, cel mai greu meci al 
Jiului din acest tur de campionat; 
cel mai indîrjit. cel mai pasionant. 
Victoria Jiului este cu atît mai me-

ritală, < ti cît a lost obținută în fata 
unui adversar dificil, rare nu și-a i 
menajat forțele pentru a pleca din 
Petroșani măcar cu un punct. Dacă 
n-a rdușil oslȚ meritul jiullșlilor, a 
căror condițiejlizică și-a sp\is in fi
nal cuvintu). relicitâri pentru victo
rie merită toll cei 12 jucători jiu- 
lișli care au evoluat duminică, pre
cum șl antrenorul Ozon care s-a o- 
cupal cu mullh pasiune și răspun
dere de pregătirea echipei. Subli
niem lotuși comportarea lui Perones
cu, cel mai bun din echipa noastră, 
a lui Șandu. a lui Sloker și George- 
viei, a lui Octavian Popescu care, 
după- -15 minute de încălzire a fost 
același ’ Octavian Popescu de acum 
doi «ni cînd a marcal Jiului două 
goluri pentru Dinamo. Acum a fă
cut-o pentru Jiul, motiv pentru caro 
ii acordăm aprecieri in plus. De la 
Rapid s-au impus Năslurescu. Co
dreanu, Motroc, Lupescu, Greavu, Du
mitru (in repriza 
reanu.

Iată și formațiile 
duminică, 
versorului 
greu, desfundat, alunecos : Jiul'. Stan
— Talpal, Gergevici, Stoker, Tonca
— Sandu, Octavian Popescu, Gcot- 
gescu (Grizea) — Peronescu, IJbardi, 
Naidin. Rapid : Rămureanu — Gostea, 
Lupescu, Motroc, Greavu — Dinu 
(Marian Popescu), Dumitru — Pop 
(Șlarl), Năsturescu, Neagu, Codreanu.

A

In clasamentul 
campionatului 

mu nici pal 
conduce 

Știinfa II
După cum se știe, s-a încheiat 

rul campionatului municipal de fot
bal, ediția 1968—1969. După 7 etape, 
in clasament conduce echipa Știința 
11 Petroșani, care însă nu are drept 
de calificare mai departe înlrucîl 
multi dintre componenta săi 
in divizia <3.

Iată cum arată clasamentul la 
șitul turului:

Știința II Petroșani
7 5 1

Constructorul minier
7 5

Energia Paroșeni
7 4

C.E.R. Petroșani
7 3

Preparatorul Lupeni
7 3

6. Utilajul Petroșani
7

7. I.G.L. Petroșani
7

8. I.C.O. Petroșani

tu-

Dupâ ce a condus cu au
toritate primele trei etape in 
clasamentul diviziei B, seria 
a ll-a, iar in următoarele 
două a trecut pe locul se
cund, la un punct de lider, 
Știința a capotat duminică 
la Timișoara in fața echipei 
locale Medicina. Deși la pau
ză conduceau cu 5 puncte 
diferență, studenții din Pe
troșani au cedat inițiativa 
in repriza a ll-a. cind gaz
dele au desfășurat un joc 
confuz, cu multe faulturi și,

avantojați de cei doi arbitri, 
ou luat conducerea și au 
încheiat meciul învingători 
cu 70-46. Cu toate acestea, 
echipa profesorului Teodor 
Szilagy este bine pusă la 
punct și, in meciurile urmă
toare, ne va demonstra a- 
cesl lucru. Așteptăm de la 
Știința o comportare bună 
chiar duminica viitoare, in 
meciul pe core-l susține a- 
casă cu fosta divizionară A. 
Crișul Oradea.

DIVIZIA C
campioana

de toamnă în seria a Vl-a

2.

3.

4

5.

la balon șutează din orice po-

venit de fie-

între ele, 
comun.

Vasile ZARClLEA
C. S. Știința Petroșani

care au evoluat 
și împotriva ad- 
lerenul, foarte

a doua). Rfimu-

din Idală igima acest Iu-

1.

Dupâ minutul 90
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TITUS 
Jiului: 
fost laie

ar
iosi

/u- 
am

Politehnica - Petrolul 1-0 ; 
Dinamo București — „U“ Cra
iova 5-0 ; Crișul - Vagonul 
4 2 ; Dinamo Bacâu - Steaua

;pune : a

văzul un meci frumos.

timp de 90 de minute. Terenul 
solicitat jucătorilor eforturi ma- 
final, erau, pur și simplu, epui- 
erau epuizați ; ei erau inghe- 
încălzise puțin victoria Jiului.

Final dramatic pe stadionul Jiul. De la 1-0 pentru 
Rapid, pină in minutul 68, la 2-1 pentru Jiul in 
minutul 88. Meci palpitant, care a ținut încordați 
nervii spectatorilor 
extrem de greu a 
xime. După fluierul 
zați. Suporterii nu 
țați. Poate îi mai 
Ne-am făcut loc printre ei. Le-am ascultat și notat 
opiniile :

OZON. u.-drenor.i
Sincer să fiu, mi-a 
teamă de acest meci. 

Acum, e gata. Am cîștigat.
Avem 16 puncte. Victoria bă- 
le/ilor mei e dovada mobili
zării lor loiale, a voinței de a 
învinge, a superiorității con
diției fizice. Nervozitatea ex
cesivă. mai ales dupâ primirea 
golului, dorința pripită de a 
egala, de a cișliga, l-a inhi
bai. nu mai raționau și, ca ur
mare. au ratat mult. Adver
sarul a lost Ioarle dificil ■, s-a 
a ăral organizat și a contra
atacat periculos pe extreme. 
Dor npăiarea echipei mele și-a 
tăcut dc',---ia. Sin! mulțumii 
de joevf hăfeților, do puterea 
lor de luptă.

JURA 1OAN, Deva : Am v e- 
'ni la Petroșani, pe acest limp, 
special pentru meci. Eram si- 
aut râ Jiul nu \.a suferi pri
ma initingere pe teren pro- 
priu in acest lui de campio
nat. £/ nu regret c-arn venit. 
Am
disputat intr-un tempo rapid, 
irdr-o deplină notă de sporti
vitate. arbitrat foarte bine. Mâ 
bucură victoria echipei Jiul, 
din lindul căreia am remarcat 
pe Talpai, Grizea. Libardi. 
Sandu. Naidin. De la Rapid 
mi-au plăcut Rămureanu, Năs- 
turo '-u. Codreanu, Dumitru.

M \RCU IO AN, jucător la 
Silința Petroșani: A fost un 
meci de mare luptă, frumos, la 
capătul căruia Jiul a obținut 
o victorie muncită, pe deplin 
meritată. După părerea mea. 
s-au remarcai Octavian Po
pescu. Sandu și Peronescu de 
la Jiul, Năslurescu. Codreanu 
șl Rămureanu de la Rapid.

BARA TITUS: Întotdeauna 
Rapidul a fost adversar inco
mod pentru Jiul. Imi era lea-

mă că nu \ < un cișliga, dai 
băieții noștri au muncii enorm 
și, dupâ ocaziile avute, pu
teau cișliga cu 3-4 goluri di
ferență. E bine insa și așa. Să nu 
uităm că am lost conduși și 
nu-i ușor să egalezi, apoi să 
învingi, o echipă cu o apă
rare solidă, sigură in inter
venții, ca a Rapidului. Apre
cieri deosebite acord lui San
du. Peronescu, Georgevici. Oc
tavian Popescu — atent la la
ze. detentă bună, inspirat la 
cele două șuluri-goluri. De la 
Rapid remarc pe Rămureanu, 
Greavu, Lupescu. Despre 
bilraj n-am ce 
bun.

GEORGEVICI 
câtor la Jiul: 
vrut, cu orice

Ramurean
că o situație critică la poarta 
sa. Spre disperarea Jiului, 
Rapidul va conduce cu 1-0 
pină in minutul 68.

Mai multă grijă 
poligonului 

de tir 
din Petroșani

♦

9

9

î
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NICOLAE. 
Cu lojii 
preț, să ter

minăm turul cu un joc bun,
cu o victorie. Am reușit acest 
lucru prinlr-o muncă enormă 
(terenul a lost extraordinar 
de greu), prinlr-un plus de 
calm și combalivilale iată de 
adversarii noștri. Ei au avut o 
armă deosebit de periculoasă 
— contraatacul — care ne-a 
dat multă bălaie de cap. Dar 
cred că ne-am făcut pină la 
urmă datoria, 
Năslurescu ne 
apărării. Dintre 
echipă cred că 
bine (din cile
să-mi dau seama in locul lup
tei ): Octavian Popescu, San
du, Peronescu și, bineînțeles... 
ceilalți. De la Rapid au Ieșit 
in evidentă Năslurescu, Ră
mureanu și Lupescu. Pâră a 
părea lipsit de modestie cred 
că echipa noastră a făcut un 
joc bun. a obținui o victorie 
prejioasă și merită locul 5 
pe care s-a instalat.

deș/ golul lui 
aparține nouă, 
colegii mei de 
au jucat ioarle 
am pulul eu

G. DINU

4
4
4
i

4
f

In Petroșani există un poligon do 
tir care aparține U.R.U.M. Petroșani. 
In acest an, poligonul ..Utilajul' a 
fost rcamenajat prin grija conduce
rii întreprinderii ce-l gospodărește și 
a Consiliului municipal Petroșani al 
U.G.S.R., care au acordat fonduri în 
acest scop. Dar sportivii, care s-au 
întrecut in cadrul etapei a 111-a a 
campionatului municipal de tir, aU 
constatat cu regret starea defectuoasă 
a poligonului. Pe lingă faptul că este 
neîngrijit, lipsesc și o bună parte 
din obloanele de lemn care acoperă 
locurile de tragere iar alte obloane 
sînl rupte.

Pentru buna întreținere a acestei 
baze sportive, pentru care s-au chel
tuit bani și pe care iubitorii tirului 
din Petroșani și din întreagă Valea 
Jiului își desfășoară activitatea, este 
necesar ca cineva să se ocupe în 
permanentă de acest lucru. Altfel, 
pină la începerea noului sez.on com- 
pelitional, din 
lajul" nu vot 
durile. Și-ar fi

poligonul de tir „Uti- 
mai rămîne dorit zi- 
păcat.

Staicu BALOI 
activist G.M.E.F.S.

Petroșani

DIN ȚARA Șl DE PESTE HOTARE
• In sala Floreasca din Capitală 

au luat sfîrșit întrecerile competi
ției internaționale de handbal femi
nin ..Cupa orașului București". Tro
feul a revenit seleclionatel R. D. 
Germane, clasată pe primul loc cu 
9 puncte. Locurile următoare au fost 
ocupate de echipele Iugoslaviei — 
8 puncte, U.R.S.S. — 7 puncte, Ro- 
m&niei — 4 puncte. Ungariei — 2 
puncte și România (tineret) —0 
puncte.

€■ Pe stadionul ,.23 August" din 
Capitală, pe un timp rece și înnorat 
reprezentativa de rugbi a României 
și-a înscrh o splendidă victorie în

palmaresul său, reușind să întreacă 
cu scorul de 15—14 (12—8) echipa 
Franței. Aceasta este cea de-a treia 
victorie a rugbiștilor romani in con
fruntările cu selecționata franceză 
din anul 1960 încoace.

® MADRID 2 (Agerpres). — In 
runda a 7-a a turneului Internatio
nal de șah de la Palma de Mallorca, 
Florin Gheorghiu (România) a pier
dut la spaniolul Pomar. Larsen a cîș- 
tigat la Medina și Vc-sterinen l-a în
vins pe Byrne. Petrosian a remizat 
cu Diez del Corral.

In clasament conduce nu,iele maes
tru danez Larsen cu 6 puncte.

® BARCELONA 2 (Agerpres). — 
La Barcelona s-au încheiat întrece
rile grupei eliminatorii a „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă. 
Pentru semifinalele competiției s-au 
calificat formațiile Partizan Belgrad, 
G. N. Barcelona și C. N. Marsilia.

★

La Barcelona a avut loc tragerea 
la sorti o grupelor semifinale ale 
„Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă. Echipa română Dinamo Bu
curești va Juca alături de formațiile 
Dinamo Moscova, Dinamo Magdeburg 
și C. N. Barcelona.

Rezultate tehnice
2- 1 : Progresul - Farul 0-0 ;
U.T.A. - „U" Cluj ‘ ~ ~
Argeș - AS.A.
3- 1 ; Jiul - Rapid

CLASAMENTUL

1- 0: F.C.
Tg.Mureș
2- 1.

I. U.T.A. 15 10 2 3 25-13 22
2. „U“ Craiova 15 8 3 4 30-25 19
3. Politehnica 15 8 1 6 17-18 17
4. Dinamo București 14 7 2 5 27-15 16
5. Jiul 15 6 4 5 17-15 16
6. Farul 15 7 2 6 22-21 16
7. Dinamo Bacău 15 7 2 6 18-19 16
8. A.S.A. Tg. Mureș 15 7 1 7 22-21 15
9. Petrolul 15 7 1 7 16-18 15

10. Progresul 15 5 4 6 14-17 14
11. Steaua 15 6 1 8 26-21 ’3
12. ,.U" Cluj 15 6 1 8 24-26 13
13. Rapid 15 5 3 7 16-22 13
14. Crișul 15 4 4 7 14-16 12
15. F.C. Argeș 14 5 1 8 16-24 11
16. Vagonul 15 4 2 9 25-^8 10

FRIMA ETAPA A RETURULUI : DUMINICA 9 MARTIE 
1969.

Juniorii de la Minerul 
Lupeni pe un drum bun...

Cind, în etapa a X-a, Șliiii.j pă
răsea propriul teren învinsă cu 2—1 
de Aurul Zlatna, supărat!, suporterii 
nu credeau că echipa lor favorită va 
putea ocupa în fina) unul din pri
mele 5 locuri, zonă pe care se afla
seră de la începutul campionatului.

Un singur om era optimist și de
clara atunci, vădit afectat de înfrin- 
gerea Științei; „Le-am deschis drum 
spre șefia clasamentului celor din 
Zlatna dar lupta abia acum începe". 
Acest om era profesorul Gheorghe 
Irimie, antrenorul Științei care nu 
s-a înșelat in afirmații. Și iată că 
ceea ce pentru unii era de necrezut, 
acum, după 15 etape de campionat, 
este realitate : Știința Petroșani a ob
ținui in continuare rezultate bune, a- 
casă și în deplasare, și a urcat în 
fruntea clasamentului, cu 19 puncte. 
In acest tur de campionat, Știința a 
avut 7 meciuri acasă, din care a pier
dut 3 puncte (1 cu Soda Ocna Mu
reș și două cu Aurul Zlatna) și 8 in 
deplasare, de unde a adus tot atitea 
puncte. Trebuie să recunoaștem că 
este mai mult decit meritoriu să a- 
duci 8 puncte din 8 meciuri în de
plasare. In retur, Știința va avea de 
susținut 8 meciuri acasă și 7 în de
plasare și sperăm să... iasă bine.

In acest tur de campionat, Știinta 
a folosit următorul lot de jucători : 
Marincan, Martinescu, Păsculescu, 
Izvernari, Tudor Vasile. Varhonic, 
Constantinescu, Făgaș, Broscăteanu, 
Munteariu, Bulbucau, Știr, David, Bălă- 
neanu, Matei, Răsădeanu, .Marcu, Pă- 
nescu, Mercureanu, Tugearu, Urîtescu. 
Dintre ei, o comportare constant bună 
au avut; Munteanu, Marincan, Tudor, 

Răsădeanu. Cele mai multe go- 
le-au înscris Răsădeanu, Bulbu- 
si fundașul Tudor,

rare dată înainte la loviturile de 
colt sau libere.

Pe compartimente, cel mai bun ran
dament l-a dat apărarea care, pe lin
gă faptul că • primit un mic număr 
de goluri, a ajutat mult înaintarea, 
participînd activ la acțiunile de atac.

Fără îndoială că buna comportare 
a echipei se dalorește și ac<-' .ia 
cere se ocupă de pregătirea ei. pro
fesorului Gheorghe Irimie. Cu calm 
și pricepere, prof. Gheorghe Irimie 
a reușit să imprime elevilor săi un 
stil propriu de joc. omogenitate, dis
ciplină și atașament fala de culorile 
asociației. Do remarcat că in cele 15 
partide nici un jucător nu a fost e- 
lirainat de pe teren satt suspendat.

Muncind cu aceeași seriozitate și 
in retur, punînd mai mult accent 
pe înaintare, care este încă deficitară 
la capitolul finalizare, Știinta poate 
aspira la primul loc in serie care să-i 
aducă marea satisfacție a promovării 
în „B". Bineînțeles, după susținerea 
barajului. Dar... pină atunci mai este.

Privind activitatea de viilor a e- 
chipei. profesorul Gheorghe Irimie 
ne-a declarat: „Vom continua pregă
tirea, cu două antrenamente pe săp- 
tămină, pînă in 22 decembrie. După 
o perioadă de vacanță, care va dura 
pînă in 6 ianuarie, ne vom relua an
trenamentele, pentru ca Începutul re
turului să ne găsească bine puși la 
punct. Vom insista pe înaintare. Do
rim să avem o comportare cel puțin 
la fel de bună și în retur, să oferim 
spectatorilor jocuri frumoase, să ter
minam campionatul pe un loc opo

ȘTIINȚA : 
Bătrine .B 
primești și pe noi ?

— Cu brațele 
deschise, băiet i: 
dar vedeți cum 
.câlcaf'C in retur.

Incepind de astăzi (marii), vă pu
teți procura Almanahul turistic 1969, 
intrat de zece ani in interesul iubi
torilor de drumeție.

Anul acesta. Almanahul editat de 
Oficiul National de Turism se bucură 
de colaborarea unor personalități de 
prestigiu ale culturii noastre.

Din sumar rețin in mod deosebit 
atenția capitolele „Bucureștiul în do
cumentele istoricilor și în evocări
le contemporanilor", „Țara Hațegu-

lui" — o amplă prezentare istorică, 
geografică, etnografică și turistică a 
acestei regiuni, „Cetăti și orașe', 
„Automobilism" Note de călătorie 
culese din Austria. Belgia, Cehoslova
cia, R. D. Germană. Franța, Iugo
slavia și Italia. Este publicată o listă 
a motelurilor, campingurilor și hanu
rilor turistice, precum și o hartă cu 
amplasarea lor.

Rubrici de curiozități, 
distractive, completează 
manahului. In supliment 
sini oferite două hărți
descrierea amănunțită a zonelor Olt— 
Timiș și a munților Apuseni.

(Agerpres)

umor, jocuri 
sumarul Al- 
cititorilor le 
turistice cu

Convorbire cu antrenorul Cornel Cărare
Am avut prilejul să urmărim in ultima vreme evoluția 

echipei de juniori Minerul Lupeni — una dintre tinerele for
mații din municipiul nostru care activează in faza județeană 
a campionatului republican de juniori la fotbal. Jocurile bune, 
practicate alit pe teren propriu cit și in deplasare, rezultatele 
meritorii obținute in întrecerea cu celelalte echipe similare 
din județul Hunedoara, i-au atras aprecieri favorabile.

lvindu-se ocazia să-l intilnim pe CORNEL CARARE, an
trenorul juniorilor Minerului, am purtat cu el o convorbire 
asupra comportării elevilor săi după 10 etape de campionat.

— Sinleți mulțumit de fe
lul cum au evoluat pină acum 
tinerii lotbalișli pe care-i an
trenați ?

— La capătul a 10 etape (cu două 
etape înainte de încheierea campio
natului), apreciez comportarea echi
pei mele drept constant bună, cu con
tribuție egală din partea tuturor ju
cătorilor. Arh cîștigat șapte jocuri, 
unul l-am terminat la egalitate, iar 
două au lost pierdute (la Călan și 
Hunedoara). Golaveraj: 22—6.

— Care-i jocul pe care-l 
practicați pentru atingerea

scopului propus: spectacol și 
rezultate ? ~

— Un joc simplu, in viteză și, bi
neînțeles, dăruire totală. Am impri
mat în sinul echipei conștiința nece
sității ca fiecare jucător să munceas
că din prima și pină în ultima clipă 
a partidei. Numai așa am reușit să 
ne impunem in fața unor adversari 
valoroși și să ne situăm 
mont pe unul din locurile fruntașe.

Dacă echipa a urmat o linie con
stantă, in evoluție, fără căderi vizi
bile, acesta este și rezultatul unei 
participări conștiente la anhenamen-

in clasa-

tele care se desfășoară de trei ori 
pe săptăinînă. lată și formația noas
tră de bază: Dinică, Golombaș, Kel- 
lemen, Szabo. Gorecz, Zeleneac, Ne
meș, Faur, Celeraș, Abraham și Puică.

— Ce lotbalișli s-ou impus 
pină acum prin jocul lor cons
tant bun ?

— In general loti componcnlii for
mației noastre au evoluat bine. Țin 
totuși să remarc in mod deosebit pe 
Kellemon. Ccteraș, Puică și Zeleneac 
care, prin jocul practicat, au adus o 
mare contribuție la rezultatele obți
nute de echipă.

— Gloduri de viilor?
— O pregătire lizică și tehnică de 

așa manieră incit să permită reali
zarea unui ritm do joc din ce in ce 
mal rapid șl mai eficace. Dorim s.i 
terminăm campionatul pe unul din 
primele două locuri ale clasamentu
lui șl să dăm echipei de seniori a 
Minerului cit mai multi tineri jucă
tori lalenlati.

REZULTATELE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN i DECEMBRIE I968

1. Politehnica — Petrolul
2. Crișul — Vagonul
3. Dinamo Bacău — Steaua
•1. U.T.A. — „U" Cluj

5. F.C. Argeș —
.A..S.A. Tg. Mureș

6. Jiul — Rapid
7. Fiorentina — Verona
8. Milan. Cagliari
9. Napoli-— Juventus

10. Palermo — AtaLmla
11. Pisa — Sampdoria
12. Roma — Bologna
13. Torino — Inter

1
1 
I
I

1
1
1

X
I
1
1
1
1

C. MATEESCU
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MUNCA ȘI VIAȚA
ORAȘULUI MINIER

< arr mu umplut Irumoast 
feclacoh a clubului mun- 
n X’ulmn .in ascultat tu 
iroa de seamă prezentată 
tvarăsul Barbu Petru, prim 

mmii '"iui orășenesc dc 
ran, asupra realizfirilnr 
înregistrate de comuniști, 
i muncii din localitale în 
hiIIIc do activitate.
>ul din lungul șir de rea- 
>nl«nt in cadrul «onîerin- 

[ro caro fac inin- 
le-au înregistrat: 

e anului în 
industriale 

trierilor din 
proporție de 
rlati peste 

«-au obținui 
de poște 

aceeași peri-

Delegații 
snlă de sț 
cîloresc di 
mîndrle d> 
de către li 
secretar nl 
partid Vul 
valoroase 
de oami ni 
toate (lom

Am rotii 
Itiâri pp'z 
(ci, doar < itrvn cifi 
drio acelora care I 

primele 10 luni 
s planul producției 
ansamblul înirentli 

5 a lost realizat în 
I la sută ; au tost 
r 23 763 000 KWh : 

în valoare

la set- 
etilc necuilivalP, sli- 
defe». tuns al unor 

Ao

mărul marc de inlîrzieri de 
viciu și de ftbst
Iul de muncă defectuos al 
organizai ii de partid. Aceiași vorbi
tori au venit cu propuneri concrete 
pcnliu lichidarea lipsurilor, pentru 
îmbunătățirea muncii fie viilor.

Dor munca productivă nu poale 
da roadele scontate dacă omul nu

Pe f 
curs 
)’*' ■ 
oraș 
sulă 
plan 
beneficii 
6 700 000 lei «i lot 
oadă '-au dat in folosință 550 apar- 
lamonle, o modernă clădire cu 
săli de 
calitate, 
depozitul dc mal' 
me

Dar alîl darea de seamă ril șî 
p’rllcipanlii la discuții au subliniat 
și o serie de lipsuri existente in 
unele domenii de activitate, au fă
cui propuneri rnncrolo pentru îmbu
nătățirea muncii, pentru ca Vulcanul 
sS devină pc zi re trece mal fru
mos, »ar «ăi mai buni
gospodari.

Discuțiile au mers paralel pe două 
direcții, la fel de importante fiecare: 
munca și viola: realizarea sarcinilor 
de producție si a celor obștești, cu 
accent pc educație și morală. Comu
niștii Albescu Dumitru, Andri toiu 
Dumitru. Surulescu Dan, Rcbreanu 
Alexandru au subliniat cauzele care 
au frânat realizarea unor indicatori 
de plan. Intre acestea s-au aflat: 
fluctuația de muncitori, lipsa vagoa
nelor la preparatie și a vagonelelor 
Ia cele două exploatări miniere, nu-

20
lasă pentru liceul din lo- 
romplexu) administrativ, 

•i alnlierul 
o minei Paro.șen:.

am 5

existente

organizației
orășenești de partid

are condiții optime de viată — ma
terială și spirituală. De aceea, după 
cum arătau în cuvântul lor comu
niștii Antoce Gheorghe, Beleringlie 
Vasile, Rădulescu loan, Micloș Lau- 
renliu, Răcaru Crislea, atenția și 
preocuparea noului comitet orășe
nesc dc partid trebuie mai mult o- 
rientale spre viata spirituală a ora
șului. spre îmbunătățirea deservirii 
comerciale și a asistentei medicale, 
precum și a gospodăririi orașului. 
Au fosl cazuri destule cind unii 
locuitori ai Vulcanului au avut aba
teri publice de la normele de con
duită civică, cînd unii vinzători șl 
gestionari au încălcat legile comer
țului socialist, cînd din unitățile 
alimentare sau industriale au lipsit 
produse de strictă necesitate, cînd 
personalul sanitar nu și-a făcut cu 
devotament datoria, cind activitatea

(ullurală n fost lăsată pe ultimul 
plan.

Discuțiile au concluzionai că or
ganizațiile de partid, cu sprijinul oa
menilor muncii din Vulcan au toate 
condițiile pentru înlăturarea lipsu
rilor semnalate în conferință, pentru 
realizarea tuturor sarcinilor care 
stau în fala oamenilor muncii din 
localitate, pentru ca orașul de lori 
al pensionarilor să fie cu adevărat 
orașul tinereții optimiste, exuberan
te.

Cuvinte frumoase la adresa realiză
rilor obținute de locuitorii Vulcanu
lui a rostit tovarășul Furdui Glicor- 
ghe, secretar al Comitetului muni
cipal do partid Petroșani. Intre al
lele. vorbitorul o pus accent șl pe 
necesitatea evitării repetării lipsu
rilor semnalate in conferință. Noul 
comitet orășenesc do parlid Vulcan 
va trebui să lină seama de conclu
ziile desprinse în cadrul conferinței 
să ia cele mai eficiente măsuri pen
tru realizarea sarcinilor ce stau în 
fala comuniștilor în țoale sectoare
le de activitate, pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii munci 
de parlid.

In prima sa 
ales biroul și 
cretar a fosl
tru, iar secretari — tovarășii Mo
canii Gheorghe și Albescu Dumitru.

ședință, comitelui șl-a 
secretariatul. Prim-se- 
teales iov. Barbu Pe-

Dumitru GHEONEA

........

f n v i
l a

Sonor plăcut, imagine clară, rezistentă la șocurile de curent — 
calități incontestabile ole televizoar ‘lor românești.

In
tea de 24 spre 25, pe scara I 
a blocului nr. 2 din strada 
Independentei (Petroșani) s-a 
st tins lume multă, multă. S-au 
vindul cumva acolo covoare 
plușate, pește proaspăt, ustu
roi sau cisme pentru 
Ași! Nimic din aceste 
ce interese... De ce se 
suie oamenii spre (și 
ceastâ scară oarecare ?

Să luăm spre exemplllicare

lunile irecule, in noap-

lemei ? 
prozai- 
inghe- 
pe) a

Cumpărătorul din imagine se convinge peis-onal de aceste calități 
in magazinul nr. 48 de radio-televizoare din Petroșani și. bineînțeles, nu 
va ezita să... facă revelionul la televizor

MIERCURI 4 DECEMBRIE

’0 Divertisment muzical; 21,05 
Știință, tehnică, fantezie; 21,30 Ac
tualitatea muzicală. Colocviu) in in- 
limpinarea Adunării generale a com
pozitorilor și muzicologilor ,- 
Romanțe.- 22,40 Moment 
22,45 Meridiane melodii;
naliua pentru flaut și pian de 
cea Istrate,- 0,05 -5,00 Estrada 
turnă.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL 1

di-

22,20 
poetic ,- 

23,45 So-
Mir- 
noc-

Muzică populată; 8,10 
(emisiune pentru

a,05—6,00 Program muzical de 
mineată ,- 5,45 Gimnastică : 6,05—8,25 
M zică și actualitdl'. 8.25 Moment 
p «'die,- 8.30 La microton, melodia
preferată; 9,30 Matineu Fierar ,-
10,00 Mai mindră tara noastră cres
te — rinlece; 10,10 Curs de limba 
germană ; 10,30 Pe Mureș și pe Tir- 
nave — muzică populară; 11,05 Ora 
specialistului; 11,25 Muzică ușoară;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 Muzică
ușoară de Richard Bailzzer; 12.20 
Cronică muzicală; 12.30 întâlnire cu 
melodia populară si interpretul pre
ferat ,- 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,10 lnsir-le măr
gărite (emisiune pentru copii); 15,05 
Jocuri >opulare; 15.15 Studioul de 
poezie (reluare); 15,35 Cintece de 
Gheorghe Bazavan și Teodor BmtU; 
16.10 ușoară ; 16,30 Antena
tinerelului; 17,00 Muzică,- 17.20 Opi
nii _ dezbateri ; 17,30 Noutăti în 
discoteca noastră — muzică ușoară:
17.45 Radiosimpozion ; 18,0.5 Muzică 
populară și ușoară; ’8,30 Gazeta 
radio; 10,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport; 19,30 
Nestemate folclorice; 19,50 Muzică 
ușoară; 20,05 In jurul globului;

7.00 
înainte
8,25 Muzică populară ; 8,34 Omagii 
muzicale; 9,10 Curs de limba ger
mană 9,30 Palelă multicoloră ,- 10,05 
Recitai de vioară Rugqiero Ricci ,- 
10.30 Anlena tineretului; 10,55 Arii 
dîn opere; *1,37 Selecliuni din opc- 
rela „Cântărețul mexican" de Lopez; 
12.05 Avanpremieră cotidiană,- 12,15 
Con- ■ rt de prinz; 13.00 Orchestra de 
muzică populară a Casei de cultură 
din Costeșli-Argeș; 13,30 Unda ve
selă (reluare),- 14,10 Muzică popu
lară; 14.30 Moment științific; 14,35 
Album de melodii ; 16.00 Album de 
madrigale.- 16,15 Consultație 
dică16,25 Muzică ușoară.- 
Prelucrări de folclor,- 17,30

Tot 
pionieri);

juri- 
17,10 
Arte 

Irumoast -. 17,45 Viata de concert a
Capitalei 18,05 Pagini antologice 
din creația scriitorilor noștri -, 18,25 
Muzică ușoară; 19,05 Luminile ram
pei : 19,30 Curs de limba germană ; 
1950 Noapte bună, copii,- 19 55 Cer
cul melomanilor -, 20,30 Ora specia
listului- 20,50 Teatru radiofonic. Ci- 
c iu) „Radiodifuziunea in sprijinul 
școlii" ; „Vlaicu Vodă" de Al. Da- 
villa: 22,27 Discografie; 23,07 Con
fer! Prokofiev ; 23,45 Muzică ușoară,- 
24,00 !.00 Simfonia a Jll-a de Paul 
Richter.

ORXRt L RADIOJURNALELOR Șl BUIFTINFTOR DE ȘTIRI

Programul /.- Radio furnale .7,00; 16,00;
Buletine de știri 5,00 -. 5,30; 6,00 ; 6,30 ,- 

15 00; 20,00; 24,00: 1.00 ; 2,00.
Brîletine meteorologice: 16,00; 29,00, 
Gazeta radio: 18,30.

Programul II: Radiojurnal17,00
Buletine de știri: 7,30; 10,00; 12,00;

■ t.00; 0,55.
Buletin meteorologii 17,00.

13,00;

14,00; 18,00

o
In pauză. O ultimă repetare 
lecției.

Foto: Aurel Havârncanu

tație
bo

IZd
stomatologic al orașului nos
tru). Așa a fosl in noiembrie... 

în schimb, la viitoarele pro
gramări. noaptea de așteptare 
va ii petrecută intr-un mod 
mai original. S-a constituit in
tre timp și o asociație a celor 
interesați in 
molarilor și
Această proaspătă 
și-a propus, printre altele, or
ganizarea unui campionat de 
șah, o întrecere de rummy.

înlocuirea pre- 
molarilor lipsă, 

asociație

FOILETON
furia noiembrie. în seara zilei 
de 24, fiind duminică, spre a- 
minlita scară se îndreptau băr
bați și femei de felurite virsle. 
Soseau de la plimbare, Ulm. 
teatru, din călătorie sau di
rect de acasă. Majoritatea e- 
rau înzestrați cu cile un scaun 
mai mic sau mai mare și au 
ocupat loc la parter, etajul I. 
II și III; in ordinea sosirii. 
Fină la urmă s-au adunat in 
jurul a 100 de persoane. Cei 
somnoroși s-au postat lingă 
calorilere și s-au predat in 
brațele lui Morfeu. Unii au ci
tit cile un ziar de la prima ia 
ultima pagină, apoi au tăcut 
cile o partidă de „21" șl „66". 
Femeile mai harnice au trico
tat, au croșetai iar alții au 
tăifăsuit despre impresii din 
armată, ultimul film văzul, far
furii zburătoare, sau primo 
dragoste. Cu aceste diverse 
preocupări interesante, zorii 
zilei au sosit destul de repe
jor. Oamenii prez.enli pe sca
ră și-au oblii oasele amorți
te și s-au îndreptat spre par
ter ca să rezolve interesul 
pentru care de lapl veniseră: 
programarea la dentist. (Am 
omis sd arăt că la susnumila 
adresă funcționează cabinetul

alta de dame și una de table. 
Vor veni la scara nr. 2 renu
mit! povestitori de basme. Se 
are totodată in vedere orga
nizarea unui concurs „Cine 
știe, cișligă“ pe tema: .Dacă 
este chiar imposibilă perfec
ționarea programării la den
tist". Atracția nopții va fi fără 
îndoială biza la care 
să participe cei mai 
și mai iscusiți flăcăi.

Cei inleresafi sini
să tacă pregătirile de rigoare 
din timp și in seara zilei de 
21 ale lunii să fie prezent! din 
vreme pe scara I a blocului 
nr. 2. O să aibă ce vedea șt 
asculta că vor putea rămtne, 
dacă doresc, și cu qura căsca
tă, ca la dentist.

urmează 
zdraveni

invitai i

F. CRISTIAN

POST SCRIPTUM.

se va 
sisle- 
sfervi-

i

NOl Â iraoM
a sosit. înghețata 

ire. To-
Anotimpul rece

in aer liber nu mal are căulai 
netele de înghețată au fost insă lă
sate să... înghețe. Despre acest lucru 
s-a mai scris în coloanele ziarului 
nostru, dar se vede că cei ce răs
pund de tonele au... înghețat și ci. 
Lăsate de izbeliște, pradă intemperi
ilor și drept jucărie pentru copii, to-

(Uimare din pag 1)

și început. Este vorba de construi
rea unui pavilion cu o suprafață de 
peste 5 000 mp, a unor platforme 
exterioare de expunere, de transfor
marea și dezvoltarea unor capaHLHi 
existente. In total, prima ediție a 
Tirgului international București vâ 
dispune de zece pavilioane, având o 
suprafață de circa 30 000 mp. pre
cum și de platforme exterioare în 
suprafață de 40 000 m.p. Suprafața 
de expunere — 70 000 mp — poate 
li extinsă, aceasta fiind în funcție 
de cererile de spatii ale expozanți
lor străini.

Tara noastră, ca organizateire, -ir 
urma să ocupe o suprafață de ex
punere de circa 14 500 mp, adică ‘.O 
la sută din spațiul total ofertat lir-

PREZENTARE
LITERARĂ

Intr-una din zilele trecute, din ini- 
nativa bibliotecii centrale municipale 
Petroșani, in (ala muncitorilor de la 
secția curățătorie a turnătoriei 
U.R.U.M.P. n (ost prezentai volumul 
de versuri .Corturile neliniștei", re
cent apărut în librării, al poetului 
Radu Selejan.

Expunerea sincera, Întemeiată pe 
exemplificări sugestive, a apropiat 
auditoriul de înțelegerea lumii de 
gânduri a poetului, care reușește să 
cinle frământările și saltul spre lu
mină al strămoșilor noștri. Nu e de 
mirare că lectura poeziilor „Fiii țării 
de piatră", ..Gorunul Iul Horea" și 
..Ulciorul de Iul* a produs o vie e- 
molie in rindurlle parliclpanlilor.

Rusalln BAl.ȘAN

TRIBUNA ȘCOLII

în cazul că intre timp 
produce o modificare în 
mu) de programare la 
ciul stomatologic din cartierul
Aeroport, toate activitățile a- 
minlile mal sus vor fi dale 
peste cap. Adio spectacol cu 
bîz.ci! De fapt, nu prea ar avea 
cine să-l regrete...

despre fonefe
neta din piața Lonei a fost deja vă
duvită de capac. Dacă și în viitor se 
va acorda aceeași „atenție1' păstrării 
ei, in curind tonela respectivă va îi 
transformată in ladă de gunoi.

Ar (i păcat ! Și. poatje, aceeași soar
tă mal au și alte tonele... Vitregă 
soartă • ,

gului. De asemenea, lista exponate
lor pe care le vom prezenta îh stan
durile noastre depășește profilul 
ediției, incluzând produse nu numai 
din industria constructoare de ma
șini, ci și din alte ramuri ale econo
miei noastre naționale.

Organizarea Tlrgului Internation il 
Bfi» u.e ti, ca și prezentele, tot mai 
frecvente și mal concludente, ale tă
rii noastre la manifestările similare 
de peste hotare, constituie mijloa
ce adecvate de informare a partene
rilor străini asupra realizărilor ob
ținute de industria noastră, a posi
bilităților de care aceasta dispune 
in prezent de a furniza pielei ex- 
terne mărfuri în cantități tot mai 
mari, mai variole și la un nivel că
it ui.- lot mai competitiv. Pe de al
ta parte, asemenea manifestări în

ZIARUL

I REÎNNOIȚI-VĂ

abonamentele

îcaoul roșu
Preocupări în îinal 

de trimestru
Colectivul didactic al Școlii gene

rale nr. 3 Lupeni se preocupă de în
cheierea cu succes a trimestrului I 
a) anului școlar 1968—1969. Intr-una 
din ședințele consiliului pedagogiG 
a fost analizat nivelul scăzut de pre
gătire al unor elevi cil și cond'liile 
de învățătură în familie, care gene
rează această deficientă a pregătirii 
lecțiilor, hotărindu-se intensificarea 
vizitelor la domiciliul acestor elevi 
și organizarea ședințelor cu părinții 
elevilor rămași in urmă la învăță
tură. Profesorii diriginli Caceu Ra
du, Sfura Emil, Șerban Paulina, Ro- 
venla Elena, Zmed Nicolae și Hent 
Ana au și pornit să dea viată holă- 
ririlor luate prin intensificarea vizi
telor la familiile elevilor au orga
nizat meditații in orele libere și au 
convocat părinții în ședințe de ana
liză. O problemă cu multiple impli
cații care poate stimula sau poate 
influenta defavorabil pe elevi în 
însușirea temeinică a cunoștințelor, 
o constituie și urmărirea aprecierii

acestora, prin realizarea unui echi
libru optim intre exigentele pioce- 
sului de invătămint și răspunsurile 
elevilor.

Obiectivitatea, privind aprecierea 
cunoștințelor, nu esto un fenomen 
impersonal ci unul care favorizează 
succesele reale ale elevilor, linînd 
cont de individualitatea fiecăruia 
pentru stimularea lui in vederea ob
ținerii unor rezultate și grai bune.

Conduclndu-se după stilul obiectiv 
de apreciere, profesorul și învăță
torul aie posibilitatea să întreprindă 
măsuri educative pentru înlăturarea 
fenomenului rămânerii în urmă și 
pentru valorificarea maximă a ca
pacității elevilor.

. Cadre didactice ca: Napău Ma- 
lia, Cernăeanu Elena, Tudor Maria, 
Duncea Ecaterina, Schinteie Ion. 
Varga BJisabeta. aplică de pe acum 
în activitatea lor metodele amintite 
și sîntem siguri că ele vor da re
zultatele scontate privind îmbunătă
țirea situației generale la învăță
tură-

Emil TETILEANU 
director adjunct la Școala generală 

nr. 3 Lupeni

Defectindu-i-șe contorul electric, 
cetățeanul Bălăceam) Ștefan din o- 
rașul Petrila, cartierul „7 Noiembrie", 
blocul 5, apartamentul 1, a sesizai 
Centrul de distribuire a energiei e- 
icctrice Petrila solicitind repararea a- 
cestuia. La fața locului s-a prezentat 
electricianul Berindei Emil, care a 
demontat contorul pentru a fi Irans-

Pe urmele materialelor 
nenub licate

portal la sediul centrului în vederea 
reparației.

De atunci a trecut un an(?!) fără 
ca contorul să fi (ost restituit celui 
in cauză.

Situația nemulțumește, cunoscind 
că in lipsa contorului Bălăceanu Ște
fan este obligat să achite curentul 
consumat pe bază de paușal. Or, în 
această situație plătește mai mult 
clecît în condițiile cînd consumul de 
curent se stabilea pe bază de con
tor. De ce. pentru repararea unui 
contor este necesar un an de zile? 
întreabă, in încheierea scrisorii, co
respondentul nostru voluntar Găină 
Petru din Petrila, care 
cele do mai sus.

ne relatează

MARȚI 3 DECEMBRIE

17,30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații la nra- 

a XTI-a). Tema ;temalici (clasa 
„Polinoame".

18,05 Curs de limba
36-a).

18.30 Pentru copii: 
mari'’: Autosanie cu motor șl 
elice.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,45 Actualitatea economică. Corela

ții optime între indicatorii de 
plan.

20,05 Film seria) pentru tinerel: „Cu- 
trelerînd pămintul".

20.30 Creații muzicale românești. In 
program: Preludiu simfonic de 
Ion Dumitrescu și variation! 
cinematografice de Dumitru Ca- 
poianu.

21,00 Seară de teatru: „Colegii" de 
Axionov șl I. Stabovel. Inter
pretează un colectiv al Teatru
lui de Stal din Brașov.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23.05 închiderea emisiunii.

întreprinderea

PETROȘANI
angageaza

engleză (lecția a

„Micii meșteri

Șef birou contabilitate mărfuri
Condițiile 

tor : diplomă 
economice.

de angajare sînt cele prevăzute în nomencla- 
de bacalaureat și nouă ani vechime în funcții

suplimentare se pot obține zilnic, între oreleInformații
7—15, de la biroul personal al întreprinderii, din Petroșani 
sir. Republicii nr. 92. Telefon : 1536.

ÎNTREPRINDEREA electrocentrale
D. IOSIF 

urmează să 
răspundă Secția de distribuire a e- 
nergiei electrice Petroșani. Nu este 
primul caz cînd ni se semnalează 
neajunsuri de felul celui de mai sus. 
Curios este faptul că Secția nici nu 
răspunde la sesizările de acest le). 
Așa, de exemplu, la data do 3 sep
tembrie i-a fost predată, sub nr. 1 107. 
sesizarea cetățeanului Zotă Constan
tin din orașul Petrila, care-și recla
ma contorul trimis de mult timp, 
tot pentru reparații. Și cu toate că 
noi am urgentat, in 31 octombrie, 
rezolvarea sesizării, piuă în prezent 
nu ni s-a răspuns. Si au trecut a- 
proape 3 luni de zile! Secția — du
pă cum se vede — iși încalcă în mod 
nepermis obligația de a răspunde, în 
timpul col mai scurt, sesizărilor și 
reclamatiilor oamenilor muncii trimi
se redacției.

N. R. La întrebare,

I
I

I
I

PAROȘENI

angajeaza

iinpiegați de mișcare 
mecanici de locomotivă 
focliiști
șefi manevră 
manevranfi 
muncitori necalificafi

Salariul conform indicaturuiui 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

lesnesc o mai bună cunoaștere de 
către specialiștii noștri a celor mai 
valoroase cuceriri din tehnica mon
dială, oferindu-le prilejul să achizi
ționeze produse care interesează, în 
mod evident, economia românească, 
aflată într-un ritm alert de dezvol
tare și modernizare.

In același timp, Târgul internatio
nal București, prin însuși caracterul 
său tehnic, va contribui în mod di
rect la promovarea unor acțiuni de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnico-șliinlifică între țări, Sn 
sensul că ol prilejuiește alegerea 
partenerilor care aplică cele mai 
avansate metode și procedee ale 
tehnicii contemporane, precum si se
lecționarea unor produse de un ni
vel calitativ ridicat, utile pentru e- 
conomia mondială.

INDUSTRIA LAPTELUI 
HUNEDOARA-SIMERIA
FABRICA DE PRODUSE LACTATE 

PETROȘLNI-LIVEZENI
Angajează de urgență:

autorizat cazane stabile— UN FOCHIST
Salarizarea — în regie pînă la 1400 lei lunar

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

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

Vizita ministrului
afacerilor externe

a! României
in Iran

Intilnirea adșuncților 
șefilor de delegații 

ale R.D. Vietnam și S.U.A 
la convorbirile de la Paris

A- 
In 

in-
tre| 
Iot

Ro«

>res N Popovici. transmite: 
rul vizitei ollclale pe care o 
>rinde in Iran ministrul atac 
externe al Republicii Soeiahste 

l-mia Cornelii) Măncscu. a ple- 
într-o călătorie in centrul și su- 
lării. FI este insolit de Abhas 

ilalbari subsecretar de stat la Mi- 
Iranului, de 

in Ministerul 
Pavel Silard, 
la Teheran, 

a plecai 
alortil go-

Klu 
ni'lenil de Externe al 
Ștefan Clcja director 
Afacerilor Externe, și 
ambasadorul României

Seara, oaspetele roman 
spre Isfahan, unde guvern 
ncral al provinciei. Horn 
oferii în cinstea lui un din

Plenara C. C

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc luni o primă înlîlnirc în
tre adjuncții șefilor de delegații ale 
Republicii Democrate Vietnam și 
S.U.A. la convorbirile de la Paris, 
consacrată discutării unor probleme 
privind deschiderea convorbirilor o- 
ficialo cvadripartile în problema 
vietnameză.

Ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam, colonelul Ha Van Lau, a 
remis cu prilejul acestei întîlniri o- 
molog îl ii său american, Cyrus Vance, 
un protest oficial al țării sale împo
triva . actelor de război șl a violări
lor securității și suveranității Repu
blicii Democrate Vietnam", comise la 
27 noiembrie, cind aviația america
nă a bombardat localitățile Pun 
Ninh, Bao Ninh și Hien Ninh din 
provincia nord-vielnameză Quang

pună capăt imediat 
atras atenția asupra 
revine S.U.A.
unor asemenea

începerea con vorbi - 
patru de la Paris, 
americane, Avcroll 

duminică la

Binh. cu bombe explozive și cu bile. 
Guvernul nord-vietnamez a cerul ca 
Statele Unite să 
acestor acte și a 
răspunderii care 
tru consecințele 
ți uni.

In legătură cu 
rilor oficiale in 
șeful delegației
Harrimann, a declarat 
plecarea sa spre Washington că ele 
vor începe după sosirea delegației 
saigonezo la Paris. Agenția Reuter 
apreciază că delegația sud-vietname- 
ză va sosi în capitala Franței la 
slirșitul acestei săplămîni.

NIGERIA

al Uniunii © —

Comuniștilor 
din Iugoslavia
BELGRAD 2 (Agerpres). — La Bel

grad a avut loc cea de-a 11-a ședință 
plenar^ a Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
prezidată de Mialko Todorovici, se
cretar al Comitetului Executiv al 
G.C. al U.C.I.

Pe ordinea de zi a ședinței au fi
gurat o serie de probleme privind 
pregătirile pentru Congresul al IX- 
iea al U.C.I., printre care proiectul 
de statut al U.G.I., proiectul rapor
tului privind activitatea C.C. al U.C.l. 
între Conqresul al VUI-lea și al IX- 
iea.

Edvard Kardeli, membru al Prezi
diului CC. al U.C.L, a prezentat o 
expunere pe marginea proiectului de 
teze: , Sarcinile U.C.L în făurirea 
continuă a relațiilor social-economi- 
ce de autoconducere".

Plenara a hotărit ca cel de-al IX- 
lea Congres al U.C.l. să aibă loc la 
11 martie 1969 la Belgrad și a apro
bat ordinea de zi a Congresului.

MI A E al RP.D

Trupele federale 
pregătesc 

o contraofensivă

Coreene
PHEN1AN 2 (Agerpres». - Minis

terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție în care respinge rezoluția adop
tată la 27 noiembrie de Comitetul 
Politic al Adunării Generale a O.N.U., 
în problema invitării numai a 
reprezentanților Coreei de sud la 
discuțiile din cadrul O.N.U. în legă
tură cu problemele referitoare la 
Coreea. In declarație se subliniază 
că această hotărîre discriminatorie 
nu poate contribui la reglementarea 
problemei coreene. R.P.D. Coreea
nă trebuie să ia parte în mod ne
condiționat ia aceste discuții

Guvernul R.P.D. Coreene conside
ră neavenită orice rezoluție a O.N.U. 
in problema Coreei, adoptată fără 
participarea și acordul reprezentan
ților ei. și care este contrară inie 
selor poporului coreean.

UYO 2 (Agerpres). — „Nimic nou 
in războiul fără fronturi din junglele 
nigeriene". informează ultimele tele
grame transmise de corespondenții a- 
gențiilor de presă. De aproximativ o 
săptămină continuă să se înregistre
ze .lupte de hărțuială". soldate cu 
mici „schimbări de decor" : o înain
tare de un kilometru sau doi în te
ritoriul advers, cite o mică locali
tate cucerită sau pierdută. Se pare, 
scrie în legătură cu aceasta cores
pondentul agenției France Pressc, că 
trupele federale își refac forțele în 
vederea declanșării unei puternice ac
țiuni ofensive împotriva unităților 
biafreze.

Rămîne de văzul, scrie în conti
nuare corespondentul agenției France 
Pressc. dacă planul federal de con
traofensivă in regiunea Ikot—Ekpene 
va fi pus în aplicare. Mai ales că. 
potrivit unor
par să-și concentreze și ei forțele în 
acest sector ederea unei replici 
hotărîte.

și cele israeliene
între trupele iordaniene

Duel de artilerie

drepturile omului

Potrivit unui comunicat militar Ior
danian, difuzat de agenția M.E.N., ar
tileria israeliană a bombardat dumi
nică seara regiunea iordaniană Irbid 
precum și regiunile Shouna și Man- 
shion, din nordul Văii Iordanului.

Un purtător de cuvint al armatei 
israeliene a precizat, potrivit agen
ției France Presse, că între forțele 
israeliene și iordaniene din regiunea 
fluviului Iordan a avut loc duminică 
un puternic duel de artilerie. Scliini

hui de focuri a Început potrivit afir- 
m ițiilor purtătorului de cuvînl în ur
ma unui bombardament efectuat de 
trupele iordaniene asupra unor pos
turi israeliene din Valea Iordanului.

Totodată, el a menționat că dumi
nică seara unități israeliene au pă- 
tiuns in teritoriul iordanian și au 
d'strus două poduri, drept represalii 
fală de acțiunile de sabotaj Intre- 

in Israel de grupuri armato. 
(Agerpres)

observatori, biafrezii

ITALIA: Aspect din timpul 
marii demonstrații organizată 
recent de studenții din Torino 
pentru susținerea revendicări
lor lor privind reforme demo
cratice in invățămint. o scurt
Forțele armate 

panameze au fost 
puse în stare 

de alarmă
CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager- 

pres). — Un purtător de cuvînl al 
gărzii naționale panameze a confir
mat duminică știrile potrivit cărora 
forțele armate panameze au fosl pu
se în stare de alarmă, dar a dezmin
țit informațiile transmise de postu
rile de radio din Costa Rica privind 
declanșarea uijei unvazii" în țară. 
După cum relatează agenția Associa
ted Press, un număr de sprijinitori ai 
fostului președinte, Arnulfo Arias, 
răsturnat de la putere în urma lovi
turii militare de stat de la II oc
tombrie, se află în prezent în Costa 
Rica. Purtătorul de cuvint a preci
zat că măsuri speciale de securitate 
au fost luate încă de la 11 octom
brie la gratula dintre Panama și 
Cosla Rica.

VENEZUELA

GEI1O-

șantierul

hidrocentrale

Nyrsko, în păduri-

2 (Agerpres). — Pol ri
de presă, rezultatele de- 
alegerilor prezidențiale 
loc duminică în Vene- 
fi cunoscute decit mier-

luni sea- 
ceea 

numărul 
scrutin, 
anunțat

Rezultatele 
neolicia^e

SLOVACĂ : Lu-

crări de construe-

de pe Vltava lingă

le boemiene.

CARACAS 
it agențiilor 

fini live ale 
ce au avut 
zuela nu vor
curi dimineață. Consiliul suprem elec
toral a numărat pînă 
ra 518 012 voturi, 
reprezintă 15 la sută din 
tal al parlicipanților la 
altfel, din Caracas s-a

ce 
to- 
De 
că 

participarea la vot'; a peste 4 milioa
ne de persoane reprezintă un record 
față de celelalte trei înfruntări elec
torale, care au avut loc de Ia dobîn- 
clirea independentei Venezuelei în 
1821.

Potrivit rezultatelor oficiale parția
le, candidatul Partidului democrat 
creștin (Copei), Rafael Caldera ar 
fi obținut 149 029 de voturi, situîn- 
du-se înaintea principalului său ad
versar, Gonzalo Barrios, candidatul 
partidului „Acțiunea democratică" do 
guvernământ, care, tare 133 727 de vo
turi.

© BONN. — La Freiburg a avut loc colocviu) „Societății 
Mihail Eminescu" pe tema - „Latinitatea in spațiul lingvistic 
românesc".

Au prezentat comunicări acad. Constantin Dalcoviciu, 
prof. Norbert Reiter, directorul institutului de balcanologie, 
prof. Mihai Isbășescu, conf. Mircea Zaclu și alții.

Au participat prof. Sleiert, reprezentantul rectoratului U- 
niversilății din Freiburg, prof. Ludke, șeful catedrei de roma
nistică de la Universitatea Freiburg, și numeroși alți profe
sori, doctoranzi, studenți.

® KHARTUM. — După trei săplă- 
mini de inactivitate, facultățile Uni
versității din Khartum și-au redeschis 
luni dimineața porțile. După cum se 
știe, instituțiile de învățămînt supe
rior din capitala Sudanului au fost 
închise in urma violentelor incidente 
care au avut loc între poliție și stu- 
denți soldate cu morți și răniți.

..O.Z.V.- 
zărit la Roma

ROMA. — Zeci de persoa
ne au observat duminică 
dupâ-amiază un „Obiect zbu
rător neidentificat" de-asu- 
pra aeroportului Fiumicino 
din Roma. Acest obiect care 
zbura la o altitudine de a- 
proximativ 15 000 metri emi
tea o lumină foarte puterni
că și se deplasa cu o viteză 
redusă spre nord-est. Feno
menul a durat peste 10 mi
nute.

0 MADRID. — Un număr de apro
ximativ 200 de studenți au fost ares
tați la Madrid în urma ciocnirilor cu 
poliția, care au avut loc in ultimele 
trei zile. Studenții au participai la 
demonstrații și mitinguri de protest 
împotriva represiunilor polițienești, o- 
cupînd clădirea Universității, de un
de au fost scoși cu forța de poliție.

După cum relatează agenția U.P.I. 
duminică Universitatea din Madrid 
a fost ocupată de politie. In semn de 
solidaritate cu studenții madrileni, 
studenții din Barcelona au refuzat 
să se mai prezinte la cursuri.

Congresul regional 
arab pentru

BEIRUT. — Luni dimineața a fost 
deschis la Beirut de către președin
tele Libanului. Charles Helou, Con
gresul regional arab pentru dreptu
rile omului. La lucrările Congresului, 
care se desfășoară sub auspiciile Li
gii arabe, iau parte, cu excepția Tu
nisiei. delegații din toate țările mem
bre ale Ligii, iar o serie de țări din 
Africa, Asia și Europa au trimis ob
servatori. Participă, de asemenea. 
Abdel Khalek Hassouna. secretarul 
genera] al Ligii arabe. Ordinea de zi 
anunțată cuprinde probleme privind 
aplicarea drepturilor omului în țările 
arabe, statutul prizonierilor de război 
ale armatelor regulate și ale mișcă
rilor de rezistentă arabe și altele.

© RIO DE JANEIRO — Auto 
rităfile braziliene au anunțai des
coperirea cadavrelor a opt persoa
ne, inclusiv două femei, care au 
făcut parte din expediția condusă de 
preotul Joao Callieri, plecată în 
jungla amazoniană cu scopul de a 
pacilica triburile de indieni Alroari 
și Waimiri și a permite construirea 
unei șosele intre localitățile Ma
naus și Boavila. Expediția fusese da
lă dispărută de la 31 octombrie, ca
davrele fiind găsite in apropierea 
ultimei tabere a membrilor acesteia 
pe malul riului Santo Antonio, in
tr-o regiune locuită de indienii Alro- 
ari. Din cei 10 membri ai expediției, 
unul singur s-a salvat, ajungind in 
orașul Manaus. Cea de-a zecea per
soană este dată dispărută.

Ravagiile taifunului 
.,Seniang“

MANILA. — Ziarul „Philippines 
Herald" relatează că taifunul „Scni- 
ang", care a bîntuit la 24 noiembrie 
asupra regiunii Negros Occidental, a 
provocat moartea a 122 de persoane 
și a lăsat fără locuințe peste 44 000 
de persoane. Pe lingă un mare nu
măr de case, taifunul a distrus 28 
de poduri, 3 rafinării de zahăr, 315 
ferme agricole și 10 nave de pescuit. 
Pagubele materiale se cifrează Ia 
ma de peste 140 milioane pesos.

Sll-

® PARIS. in 1968 au lost 
registrate aproape 55 000 de noi a- 
deziuni în Partidul Comunist Fran
cez. Această cifră este cea mai ri
dicată din ultimii 20 de ani, a de
clarat Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic al P.C.F. Din cele 96 
de federații, cit numără Partidul Co
munist în întreaga țară, 84 și-au spo
rit efectivul membrilor lor. Au fost, 
de asemenea, constituite 1 020 de noi 
celule în întreaga țară, dintre care 
475 in întreprinderi.

în-

© WASHINGTON. — La Washing
ton a fost dat publicității raportul 
de anchetă al Comisiei prezidențiale 
in legătură cu incidentele vio'ento 
care au avut loc in luna august in 
timpul desfășurării lucrărilor Conven
ției Partidului democrat de la Chi
cago. Autorii raportului acuză poliția 
de brutalități împotriva manifestan- 
ților și a ziariștilor. Un bilanț întoc
mit cu acest prilej arată că 63 de 
ziariști au fost maltratați de politie, 
101 manifestanți au fost spitalizați, iar 
numărul arestărilor s-a cifrat la 668. 
Dacă numărul demonstranților împo
triva războiului din Vietnam a fost 
de aproximativ 10 000, forțele de 
„ordine" numărau 12 000 polițiști, la 
care s-au adăugat alți 12 000 de sol
dați ai gărzii naționale și ai armatei.

Fotografii
ale Lunii

ți Pămîntului

© DAR ES SALAAM. - Guver
nele Tanzaniei și Tunisiei au hotă- 
ril să stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasade, s-a anunțat 
la Dar Es Salaam. Hotărîrea a fost 
luată în urina vizitei făcute în Tan
zania de o misiune tunisiană de 
bunăvoință.

LAOS fara celor „un milion de probleme"

® MONTREAL. — Conferința țări
lor din emisfera occidentală pentru 
încetarea războiului din Vietnam și-a 
încheiat duminică lucrările la Mont
real. Cei peste 2 000 de delegați, re- 
prezentind aproximativ 100 de orga
nizații pacifiste din S.U.A., Canada și 
din aproape toate țările Americii La
tine, au adoptat o serie de rezoluții 
in care se cere guvernului Statelor 
Unite să pună capăt actualului război 
din Vietnam și se subliniază necesi
tatea luptei împotriva imperialismu
lui, sub toate formele sale, in toate 
țările.

La conferință au luat parte dele
gații ale R. 
lui Național 
mul de sud

luate din Cosmos

D. Vietnam și Frontu- 
de Eliberare din Vietna-

Ziarul egiptean ,,A1
Se conturează oare posibilitatea 

unei apropieri a punctelor de ve
dere in problema laoțiană ? Indicînd 
coordonatele luptei, al cărui obiec
tiv il reprezintă constituirea unei 
țări independente-, neutre, democra
tice 
Litic al Neo Lao Haksat subliniază 
necesitatea unității naționale depli
ne, prin mobilizarea tuturor forțe
lor sociale, indiferent de naționali
tate. convingeri politice sau religioa
se. I a rîndul său, liderul neutraliș- 
tilor. prințul Suvanna Fuma, actualul 
piim-ministru, declara recent că este 
gata să se reîntâlnească oriunde în 
interiorul tării cu reprezentanții lui 
Neo Lao Haksat. pentru reglementa
rea problemelor.

Dar barometrul vic-ții politice ră- 
mine cu indicatorul la „timp nefa
vorabil" Esle primul an cînd lup
tei- dintre forțele guvernamentale 
și cele ale Palhet Lao continuă și în 
timpul sezonului ploios. Iar aviația 
americană și-a dublai raidurile asu- 
pra teritoriului laoțian. Un obsta
col rigid se ridică in calea năzuin
țele- de Independență, neutralitate și 
democrație ale poporului laoțian : 
prezenta tot mai activă a Statelor 
Unite ale Americii in această Iară. 
Discretă, dar tenace această prezen-

d prospere, noul program po-

ța se face pretutindeni simlilă prin 
intermediul unei misiuni auxiliare a 
ambasadei (peste o mie de membri) a 
cărei activitate este dublată de cei 
70 do colaboratori ai atașatului mi
litar. Unii ziariști, pe care i-am în- 
tilnit la Vientiane, își mărturisesc 
convingerea în existența unor ele
mente ale forțelor speciale america
ne. Martori oculari vorbesc despre 
intervenția directă a aviației S.U.A. 
in sprijinul unor operațiuni ale ar
matei regale. Cert este că avioane 
civile americane sînt folosite la 
transportul trupelor și evacuarea 
populației din zona luptelor. Dovezi 
de necontestat sînt zecile de sale 
și centre urbane distruse din teme
lii in provincia Sam Neua, leagănul 
mișcării Palhet Lao. Iar după pus
tiirea unor localități laoțiene înflo
ritoare, comunicatele americane sub
liniau intensificarea acțiunii aviației 
S.U.A.

Artileria, avioanele T-28, arma
mentul de infanterie — totul este de 
proveniență americană. Armata de 
70 000 de soldați și cei 30 000 de 
polițiști reprezintă o povară lot mal 
grea pontru un popor de un milion 
și jumătate de locuitori.

Sosit la Vientiane pe calea aeru
lui (cel mai sigur mijloc de trans-

port pentru o țară unde operațiunile 
militare izbucnesc pe neașteptate), 
constați că te afli într-un oraș a 
cărui atmosferă pașnică nu reflectă 
aparent tensiunea luptelor ce uneori 
se desfășoară doar la cîleva zeci 
de kilometri. Aceeași senzație o în
cerci șl la Luang Prabang, orașul 
templelor și al pagodelor străvechi,

Comentariul zilei
unde trupele Palhet Lao se află la 
cițiva kilometri. Situația din Laos 
reflectă un rezultat al unui dualism ; 
peste 50 la sulă din teritoriul țării, 
unde trăiește peste o treime din 
populație, se află sub controlul Pat- 
hei Lao, în timp ce influența guver
namentală se rezuma la orașe și li
nele regiuni agricole.

Este o realitate politică consem
nată în nenumărate documente, care 
insa, departe de a presupune sein 
darea tării reclamă cu forță de lege 
concilierea națională, unitatea țării. 
Acest punct de vedere este de alt
fel pe deplin logic cu spiritul ce 
animă Nco Lao Haksat, profund ii 
teresal înlr-o rezolvare politică trai-

in-

nică a pkoblemci laoțiene in lumi 
na acordurilor de la Geneva. Adică 
in repunerea in drepturi a unei stări 
de fapte fee-și arfe originea în însăși 
tendințele^, polllicț de acum 23 de 
ani, eîndț Laosulj declarat indepen
dent do nu guvern de coaliție na
țională, sfe afla Wîin nou in situația 
do a-și recîstjga independența, .ale- 
gind calea luptei armate sau a celei 
politice împotriva reinslaurării co
lonialismului francez după încheie
rea celui dq-al doilea război mon
dial.

Anul 1954^ care a consemnat rea
lismul Franței in înțelegerea de a 
accepta situația ireversibilă — in
dependența fostei lor colonii — gă- *> 
sește Laosul dominat de existența 
unul Palhet Lao puternic, în frunte 
cu prințul Suvanufonq șl a unei for
țe politice conduse de prințul Suvan
na Fuma. Un oc......
a nu s 
transforme Intr-Un proces de 
grare.

Guvernul de < conciliere națională 
din 1957, începutul de fuzionare din 
1958 — sînt primii pași in această 
direcție.' dar anulați ulterior de lo
vituri de stat armate ale unor forțe 
politice retrograde. Urmează un nou

irna. Un echilibru care, pentru 
se? dovedi? precar, urma să se

■ • ’ inle-

efori de conciliere concretizai in 
acordul de la Geneva din 1962 ce 
prevedea in principiu un guvern tri
partit de coaliție națională, reuni- 
ficarea și neutralizarea țării, garan
ție internațională. Măsuri realiste ce 
țineau seama de structura politică 
a țării ce nu și-au putut găsi apli
carea deplină datorită intensificării 
amestecului american în treburile 
interne ale Laosului. Pentru Palhet 
Lao și organizația sa politică Neo 
Lao Haksat singurul guvern valabil 
rămîne cel tripartit, iar instrumen
tul de conciliere — Comisia națio
nală pontru aplicarea acordurilor 
din 1962.

Esența celor „un milion de pro
bleme" ale „țării celor un milion 
de elefanți", vechea denumire a Lao
sului, se exprimă în realitatea triș
tii a divizării țării și a luptelor in
terne ca urmare a amestecului străin. 
I.oosul reprezintă la ora actuală un 
argument în plus in sprijinul unuia 
dintre principiile indispensabile vie
ții internaționale normale nea
mestecul in viața altor popoare, 
dreptul lor de a-și rezolva singure, 
fără nici o ingerienla din afară, 
treburile lor interne.

• CAIRO
Ahram1' anunță că Republica Arabă 
Unită va cumpăra din Franța 350 000 
de tone de grîu și făină în valoare 
de 21 milioane de dolari. Republica 
Arabă Unită va achita această sumă 
într-un termen de doi ani. plătind o 
dobindă de 3 la sulă.

® ROMA. La Roma s-au Încheiat 
lucrările întrunirii pe tema „mișcarea 
muncitorească și mișcarea studențeas
că", organizată de Partidul Comunist 
Italian și de Federația Tineretului 
Comunist Italian, in cadrul cărora 
au fosl prezentate referate și s-au 
dezbătut probleme privind implicațiile 
politice și sociale ale acțiunilor mun
citorești și studențești din ultima 
vreme.

Parllcipind la d‘ : uții, Pietro In- 
grao, membru al Biroului Politic si 
al Direcțiunii P.C.I., a relevat am
ploarea și semnificata politică <« ac
tualelor acțiuni revendicative

MOSCOVA. - In timpul 
zborului stafiei automate so
vietice „Sonda-6" (10—17 no
iembrie) s-a eiectuat in două 
i înduri lotogralierea Lunii și 
Pămîntului.

Luna a fost fotografiată de 
la o distantă de aproximativ 
3 300 km, iar Pumintul de la o 
distantă de aproximativ 388 000 
Iun. Pe aceste imagini este vi
zibil in mod clar sec forul o- 
riental al fetei invizibile a Lu
nii. In partea superioară a ima- 
ginel suprafeței lunare se văd 
bine craterele Sternberg. Lo
rentz, Langevin și altele. Din' 
pre extremitatea orientală a 
discului lunar se vede Pămin- 
tul. In momentul fotografierii, 
terminatorul Păminlului (gra
nița dintre zi și noapte) trece 
pe la meridanul 45 grade lon
gitudine estică. Cea mai mare 
parte a suprafeței Păminlului 
este acoperită de nori.

Au fost obfinule, de aseme
nea. imagini ale sectorului su
pralelei lunare din turul cra
terului dublu .Frafii Vavilov". 
Lărgimea craterului este de a- 
proximaliv 100 km. Se văd 
clar pantele abrupte ale crate
rului și suprafața ondulată a 
fundului său. Se întrezăresc, 
de asemenea, numeroase alte 
cratere și denivelări.

Luptele din Vietnamul de sud

Adrlan IONESCU

SAIGON. — Duminică o unitate 
a Frontului Național de Eliberare a 
lansat un atac intr-o regiune situată 
la aproximativ 40 km nord de Saigon 
împotriva unor concentrări ale tru
pelor S.U.A. Lupte au avut loc du-

minicd și in regiunea Deltei Mekong. 
Avioanele americane de tip , B-52'* 
au continuat raidurile asupra unor 
puncte strategice deținute de F.N.E., 
in provinciile Binh Duonq și Binh 
Long, din apropiere do Saigon
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