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Stă în puterea 
și capacitățile 

colectivelor miniere 
ca producția 
de cărbune

planificată să fie
pe deplin realizată!

Noi tipuri de aparate 
de încălzit locuințele

Mai multe tipuri de aparate de încălzit locuințele au 
fost introduse in fabricație dc către cooperativele meșteșu
gărești „Tehnomctalica". ..Electrobobinajul" și .Metalocas- 
nica“ din Capitală. Printre acestea se află un agregat pentru 
condiționarea aerului In apartamente, eu consum mixt — 
dc curent electric și petrol larii pani, o sobă electrică, cu 
un consum de 2 kw pe oră un radiator electric cu de
menți de calorifer, in care eh culă ulei fierbinte, un arză
tor — gazeificator pentru sobe dc teracotă, godine, cazane 
de baie etc. Producția dc asemenea obiecte, aflată în pre
zent intr-o fază incipientă urmează a cunoaște o marc am
ploare în viitorul apropiat La fabrica „1 Septembrie" din 
Satu Mare, de pildă, se află în curs elaborarea tehnologiei 
pentru producerea unei mașini de încălzire centrală a apar
tamentelor sau caselor familiale

(Agerpres)

Situația la producția de căr
bune pe care o prezintă unități
le miniere ale Văii Jiului, acum, 
la începutul ultimei luni a 
anului în curs, nu este prea 
îmbucurătoare. O dovedește cu 
prisosință rămînerea în urmă, 
după 11 luni, pe centrală, lată 
de nivelul planului micșorat pe 
cele trei trimestre trecute, cu 
peste 8 000 de tone, in rîndurile 
de mai jos vom analiza succint 
ce s-a Făcut, dar mai ales ce 
trebuie să se întreprindă in 
aceste zile, pentru ca realizările 
premergătoare bilanțului anual 
să fie pe măsura sarcinilor, an
gajamentelor luate și a posibi
lităților reale existente.

Rezultatele cele mai slabe 
sînt consemnate la E.M. Vulcan 
(—26 290 tone), apoi, E.M. Uri- 
cani (—23 374 tone) și E.M. 
Dîlja (—15 793 tone), cu toate 
că la aceste doua unități s-au 
vădit, mai ales în luna noiem
brie, semnele unui reviriment 
substanțial : 264, respectiv,
2158 de tone extrase peste 
sarcinile prevăzute pe intervalul 
respectiv.

Pe roze nu stau nici exploa
tările miniere Petrila, cu o res
tantă de 10 000 de tone (cu mi
nus. că dacă ar fi cu plus cifra 
ar reprezenta tocmai angajamen
tul anual luat de colectix ca 
inițiator al întrecerii...). Aninoa
sa (—6 476 tone) și Lonea 
f—160 de tone. Atenție, însă, 
la zona a II-a care are peste 
2 000 tone sub plan în luna pre
cedentă’).

Agravant este faptul că, pe 
lingă neasigurarea volumului 
de cărbune stabilit, nu s-au res
pectat, în general, la aceste 
mine nici indicatorii de produc
tivitate a muncii și calitatea 
producției extrase. Conținutul 
admis de cenușă a fost depășit 
la E.M. Uricani (cu 2 puncte!), 
E.M. Dilja (4-0,6 puncte), E.M. 
Aninoasa și E.M. Lonea (cu 
cite 0,1 puncte). Nu și-au înde
plinit randamentul in răstimpul 
cercetat, E.M. Dîlja, E.M. Vul
can. E.M. Petrila si E.M. Ani
noasa, cu „scăderi" variind în
tre 86 și 7 kg/post.

în fruntea întrecerii colecti
velor miniere ale bazinului se 
situează, cu hotărîre, cea mai 
mare unitate carboniferă a Văii 
Jiului, Lupeni, și rea mai lînără, 
Parveni. Depășirile sarcinilor 
de plan alinq, în aceste cazuri, 
66 000 respectiv 8 000 tone de 
cărbune, rezultate care s-au 
obtinut — și aici e meritul 
principal — cu sporuri de pro
ductivitate de circa 100 kg/post. 
Un aspect negativ la E.M. Pa-

Revelionul Ia cabane
Au rămas puține zile pînă Ia revelionul 1970. întreba

rea : „Unde faci revelionul ?“ revine frecvent în discuție. 
Agenția OA T. Carpati. filiala Petroșani, organizează reve
lionul la cabanele Rusii. Cimpu lui Neag și Voievodu. Pre
țul. în ordine : 128 lei, 118 lei și 105 lei de persoană. în
scrierile se primesc pînă in data de 14 decembrie a. c. la 
agenția din localitate.

Informații suplimentare — de asemenea, Ia agenția din 
Piața Victoriei. Petroșani.

Bazine R.H. la puțul Ileana
Săptămîna trecută, a fost 

terminată construcția a două 
bazine R. H. din beton armat 
situate lingă putui Ileana de 
la Lupeni și avînd o capaci
tate de 1 000 mc fiecare.

„Constructorii" — muncitori 
ai sectorului de investiții al 
E.M. Lupeni — au acordat •

STOP I
Patrula 
de circulație 
pionierească 

roșeni — ce se cuvine mențio
nat — este neîncadrarea în 
norma de calitate. (Procentul de 
cenușă a fost întrecut cu peste 
4 puncte!!). E.M. Lupeni însă 
se prezintă bine și la acest ca
pitol (—0,5 puncte).

Și acum este momentul să 
ne punem cu totii întrebarea: 
putem fi oare mulțumiți cu a- 
ceastă situație ? Unde sînt de 
găsit resursele valabile, dacă nu 
de redresare totală cel puțin de 
obținere, în ultima lună a anu
lui a unor rezultate superioare 
celor precedente, care să facă 
cinste colectivelor miniere ale 
Văii Jiului ? „Fără doar și poa
te, actualmente se întîmpină 
serioase dificultăți in legătură 
cu punerea la dispoziție a can
tității de exploziv necesare 
fronturilor de jucru. Se caută, 
în acest sens, să se urgenteze 
rezolvarea neajunsurilor — ne-a 
declarat, printre altele, tov. ing. 
Ghcorghe Iliescu, director cu 
problemele de producție la 
Centrala cărbunelui Petroșani. 
Dar se impune accentuarea fap
tului ca, fără o mobilizare ple
nară, cnnvingătoare a tuturor 
rezervelor interne omenești și 
tehnice, ale minelor noastre, 
fără o intervenție hotărîtă, în 
toate compartimentele procesu
lui de producție, pînă la cel 
din urmă om din partea fac
torilor de conducere din unitate, 
.impulsionați în permanență, în
drumați si sprijiniți de orga
nele și orqanizațiile de partid, 
orqaniza’iilc U.T.C. și sindicat, 
nu se poate face mare lucru, 
nu se va realiza nimic valoros, 
durabil". (s.n.).

In atenția tuturor 
lor miniere trebuie 
problema urmăririi 
timnului de muncă, pe de 
parte prin prestarea posturilor 
zi de zi (adică prin prezentarea 
la datorie a efectivului existent, 
redueîndu-se la minim posibil1 
nemotivatele, învoirile, foile de 
boală), iar, pe de altă parte, 
să se utilizeze cu randament 
optim fondul orelor de lucru 
pe toate schimburile. Recoman
darea o facem, îndeosebi, mine
lor Vulcan și Petrila.

Acum, în vreme de iarnă, 
este necesar să se asigure mun
citorilor un Echipament de pro
tecție corespunzător pe deplin 
— în așa fel îneît să nu exis
te pericolul îmbolnăvirilor — 
și condiții de lucru normale în

Traian MULLER

exploatări-
Sd stea 

realizării 
o

♦ Continuare in pag. a 3-a

deosebită grijă și atenție exe
cuției acestor obiective, con- 
știenti fiind de scopul și im
portanta lor : rezervoare pen
tru apa necesară rambleierii 
hidraulice (,.R. H." după
cum le spune și numele) în 
subteran.

Intensificarea circulației în 
orașe și în afara lor, preveni
rea accidentelor provocate de 
necunoașterea sau nerespecta- 
rea unor interdicții de circu
lație a pietonilor, au ridicat 
numeroase întrebări ce își 
găsesc dezlegarea prin aplica
rea de noi și noi forme de 
control și dirijare, toate cu 
scopul de a apăra omul, de a 
înlătura posibilitatea acciden
telor dramatice. Aceasta a fost 
intenția ce a stat la baza în
ființării unor patrule de cir
culație formate din pionieri și 
școlari în urma unui acord 
dintre Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și In

In incinta minei Lonea

VOM REALIZA SI 
DEPĂȘI PLANUL ANUAL!

Cu cițiva ani în urmă, realizările Șantierului T.C.M.M. 
— Valea Jiului erau cu mult sub cifrele de plan.

Ca urmare a unei preocupări asidue pentru îmbunătă
țirea activității tchnico-organizatorice, prin folosirea la ma
ximum a potențialului uman și material, colectivele de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și maiștri din loturile Șan
tierului nostru au obținut pînă acum realizări însemnate. 
Astfel pe cele 11 luni care au trecut de la începutul anu
lui planul Ia nivelul tuturor șantierelor noastre din Valea 
Jiului a fost îndeplinit in proporție de 100,9 la sută, c?ca 

xee înseamnă un plus peste sarcină planificată de peste G50 
mii lei. Și-au adus, din plin, contribuția la această realizare 
in special colectivele loturilor Livezeni’ Coroești și Zlaști 
care și-au îndeplinit planul in proporție de 120 la sută, 132 
la sută și respectiv 143 la sută.

Desigur, realizările cumulate, de pe întreg șantierul nos
tru ar fi fost mai mari dacă- loturile Uricani, Dilja și Paro- 
șeni nu ar fi înregistrat un minus de producție, fiecare în 
parte, de peste 12 la sută, ceea ce înseamnă — la nivelul 
tuturor acestor trei loturi — o ncrealizarc de peste 3,3 mili
oane lei.

Din analiza factorilor ce condiționează îndeplinirea pla
nului anual, s-a ajuns la concluzia că pînă la 31 decembrie 
a. c. există condiții nu numai pentru îndeplinirea sarcinii 
valorice a planului pe întreg anul, dar și a onorării inte
grale a angajamentului luat dc către colectivul șantierului 
nostru, de a realiza in plus, peste plan, luc-ări în valoare 
de 1,0 milioane lei.

Răsplata muncii
cercetared e

Desfășurată în cadrul celor 
15 cercuri științifice studențești, 
care ființează pe lingă cate
drele Institutului de mine din 
Petroșani, activitatea dc cerce
tare a primit, dc curînd. un 
veritabil certificat de atestare. 
La cca de-a, X-a Conferință 
pe țară a cercurilor științifice 
studențești care a avut loc în 
prima jumătate a lunii trecut?, 
unele dintre lucrările prezen
tate in centrele universitare 
București și Timișoara dc vi
itorii noștri specialiști mineri 
au obținut aprecieri elogioase, 
după o .întrecere" de înalt ni
vel, intr-o companie prestigi
oasă.

Interpretării dată prospecțiu
nilor gravimetrice din vestul 
țării, prin intermediul metodei 
de analiză prin corelații, de că
tre studenții Maftei Miron și 
Marin Firoiu (coordonați de 
conf. dr. Dan Milcoveanu), din 
cercul de geofizică al anului 
V topografie, i s-a conferit pre
miul I. Și pe drept cuvînt. Stu
diul prezintă un interes prac
tic deosebit în delectarea unor 
rezerve de substanțe minerale 
utile (petrol etc.).

Tot premiul maxim l-a ob-

spectoratul General al Miliției. 
Scopul formării patrulelor de 
circulație este de a forma la 
copii deprinderea de a circula 
corect pe drumurile publice, 
de a asigura îndrumarea și 
supravegherea circulației ele
vilor pe drumurile dinspre și 
către școală, precum și în de
plasările în grupuri și coloane 
organizate. Aceasta este o for
mă de activitate pionierească 
subordonată comandantului u- 
nității de pionieri (lin școala 
respectivă, Consiliului pe 
școală al Organizației pionie
rilor. înființarea lor se face 
cu acordul conducerii școlii 

Ing. Nicolae MANOLE, 
șef Serviciu producție 

Șanticru) T.C.M.M. Petroșani

ținut, după cum am mai anun
țat, lucrarea cercului de socio
logic, coordonat de lectorul 
Septimiu Krausz și asistentul 
Andrei Bereș, intitulată „Rela
ții umane în grupul de muncă 
și influența lor asupra pro
ducției", care atacă o proble
matică actuală, aceea a rolu
lui climatului psiho-social în 
obținerea performanțelor econo
mice. Reperele cercetării s-au 
constituit prin investigarea în
treprinsă la nivelul a 9 brigăzi 
de la exploatările miniere Pe
trila, Lupeni, Săsar și Șuior. 
Folosirea tehnicii Moreno în 
prelucrarea datelor, întocmirea 
sociomatricelor și sociograme- 
lor, au făcut posibilă expunerea 
logică și clară a parametrilor 
care hotărăsc armonia în colec
tivul dc muncă.

Studenții Francisc Takacsi și 
Cornel Puiu, din cadrul cer
cului de electrificare și auto
matizare a minelor, îndrumați 
și coordonați de prof. dr. ing. 
Profir Degeralu și asist, ing. 
Emil Pop, au realizat și pre
zentat un studiu de importan
ță teoretică, dar și aplicativă ! 
„Algoritm de determinare a 
caracteristicilor fizico-mccanice

și cu sprijinul direct al or
ganelor de miliție.

Prin activitatea pe care o vor 
desfășura patrulele de circu
lație va fi ajutată munca or
ganelor de miliție, școlile, pă
rinții. Atribuțiile lor se limi
tează numai la circulația co
piilor pe străzi și drumuri pu
blice, pe durata unui an șco
lar, chiar și pe timpul vacan
țelor.

Activitatea unei patrule (for
mată din 8—10 membri) este 
îndrumată îndeaproape de un 
cadru didactic și sprijinită do 
miliție. Fiecare membru va a- 
vea îndatoriri (să cunoască e-

Muncitorii Fabricii de oxi- 
! gen Livezeni, din cadrul Uzi- I nei de utilaj minier Petro- I șani, și-au îndeplinit planul I anual la producția marfă. îm

bunătățirea organizării num- I cii și preocuparea față de fo

48000 m.c.
oxigen 

în plus!
losirea întregii capacități de 
producție, întărirea discipli
nei in muncă, au avut 
ca rezultat depășirea sar
cinilor anuale de plan, 
pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie, cu 48 000 mc oxigen și 
obținerea unei economii la 
prețul de cost în valoare de 
165 000 lei. Calitatea oxigenu
lui produs s-a îmbunătățit cu 
0,7 la sută ca urmare a va
lorificării rezervelor din u- 
nitate.

ale rocilor și programarea lui 
pe un calculator dectronic". Lu
crarea a primit premiul II, ceea 
ce reprezintă .un succes deplin, 
ținînd cont că au participat toa
te institutele cu profil tehnic din 
țară. A mai fost aprecia
tă și a stîrnit discuții intere
sante, utile, lucrarea altui co
lectiv al cercului studențesc a- 
mintit, care tratează posibilită
țile de aplicare a metodei sta- 
tistic-probabilistice la automati
zarea stațiilor dc alimentare 
cu aer comprimat dc la mine, 
în funcție de rețeaua de distri
buire, ca variabilă alcătuire. 
Documentațiile și rezultatele 
concrete ale acestor cercetări 
vor fi puse în scurt timp la dis
poziția unităților miniere.

Cercul de matematică al in
stitutului s-a prezentat cu lu
crarea „Aplicații ale teoriei 
distribuțiilor în rezolvarea unor 
probleme de minerit" care, de 
asemenea, a captat atenția spe
cialiștilor din domeniul res
pectiv.

Pe viitor, vom aștepta și alte 
vești, cel puțin tot atît de îm
bucurătoare, în legătură cu 
munca de cercetare rodnică a 
cercurilor științifice studențești 
ale Institutului de mine.

xemplar regulile de circula
ție pe drumurile publice, să 
învețe foarte birte, să-și înde
plinească cu conștiinciozitate 
sarcinile trasate, să se com
porte astfel îneît să i se res
pecte indicațiile, etc.) și drep
turi (să dea dispoziții referi
toare la circulația elevilor, 
să fie evidențiat și recompen-, 
sat pentru munca sa). Pentru 
a fi recunoscută calitatea lor, 
pionierii vor purta uniforme 
(centură cu diagonală gri sau 
albă, paletă albă cu înscrisul 
Stop!, insignă, mănuși albe).

Așteptăm ca și pe străzile 
orașelor Văii Jiului să apară 
micii dirijori ai circulației.

Pe șantierele muncii voluntar patriotice

TINHiHIIL VĂII .IIULtll RĂSPUND! PRÎZE^T!
In contextul mijloacelor de 

educație prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor în spiritul 
dragostei față de patrie și 
partid, activitatea voluntar- 
patrioticâ conferă organiza
țiilor U.T.C. un cadru deose
bit de propice. Animați de do
rința de a continua tradițiile 
muncii voluntar-patrioticc, de 
a se integra, șî pe această cale 
în amploarea întrecerii de
clanșate pentru cinstirea mă
rețelor evenimente ce le-.a 
trăit poporul nostru in acest 
an. tinerii Văii Jiului au răs
puns prezent. în număr mare, 
la acțiunile patriotice inițiate 
de organizațiile U.T.C. Mii de 
tineri mineri, preparatori, con
structori, energeticieni, elevi și 
studenți s-au încadrat, de ne
numărate ori, după orele de 
muncă sau învățătură, in e- 
chipele și brigăzile de muncă 
patriotică, pentru a-și valori
fica cît mai fructuos energia 
de care dispun, pentru a-și 
manifesta înalta conștiință pa
triotică și cetățenească. Am
ploarea acțiunilor desfășurate, 
hărnicia tinerilor, își găsesc ex
presia în rezultatele obținute.

De la începutul anului, ti
neretul Văii Jiului a prestat 
peste 540 000 ore de muncă pa
triotică în urma cărora s-au 
obținut aproape 2 000 000 lei 
economii nefinanțate și 280 000 
lei economii finanțate. O bună 
parte din acțiunile întreprinse

Pe agenda vacanței de iarnă a elevilor
Pentru vacanța de iarnă a elevilor, care va 

începe peste două săptămîni, Ministerul Invă- 
țămîntului, Uniunea Tineretului Comunist, Con
siliul național al organizației pionierilor și U- 
niunca Generală a Sindicatelor din România fac 
pregătiri intense. In funcție de tradițiile și spe
cificul localităților în care învață școlarii, pro
gramul de organizare prevede spectacole cine
matografice și de teatru, serbări, carnavaluri, 
audiții muzicale, serate și discuții literare, com
petiții in aer liber, demonstrații practice și lec
ții de învățare a sporturilor de iarnă. Chior din 
primele zile de vacanță, în taberele amenajate 
la Săcele, Păltiniș, Tușnad, Lacul Roșu, Izvoare, 
Vatra Dornei. Gîrbova, Bran, Timișul de sus, 
Dîmbul Morii, Bistrița-Năsăud, Sinaia se vor 
odihni copii și tineri cu aptitudini sportive.

In municipiile și orașele cu un marc număr 
de școlari se va desfășura Festivalul filmului 
pentru elevi, care va prilejui vizionarea unora 
din cele mai reușite pelicule artistice și docu
mentare ale anului 1969, întîlniri cu artiști și 
regizori, participarea la medalioane cinemato
grafice dedicate unor cunoscuți interpreți și la 
concursuri fulger pe marginea filmelor pre
zentate.

In agenda vacanței, forurile organizatoare au 
mai înscris vizite la muzee, monumente istorice, 
manifestări consacrate celei de-a 22-a aniversări 
a Republicii. Potrivit unui vechi și frumos o- 
bicci, în preajma Anului Nou, elevii vor merge 
cu plugușorul la învățători și profesori pentru a 
le aduce tradiționala urare ,La mulți ani!" 
(Agerpres).

Recent, în incinta E. M. 
Uricani — central, a fost dat 
in folosință un adevărat „iz
vor" situai la înălțime : caste
lul de apă, cu un rezervor 
pentru înmagazinarea apei po
tabile dc 300 mc.

Castelul de apă, t: ecutat de 
„tecememiști", are forma unei 
„ciuperci" uriașe clin beton 
armat, care atrnge o înălțime 
de peste 35 de metri ; prin 
..tulpina" ei, cu un diame
tru de aproape 6,0 metri, se 
asigură accesul personalului 
de cor' 'a nartea su
perioară, evazată, de formă

au fost destinate gospodăririi 
și înfrumusețării localităților 
municipiului la obiective cum 
sînt: amenajarea și îngrijirea 
zonelor verzi, a bazelor spor
tive, plantarea de arbori orna
mentali, întreținerea de dru
muri și altele, evidențiindu-se, 
mai ales, contribuția adusă la 
asemenea lucrări de tinerii din 
orașele Lupeni, Vulcan și Pe
trila. Peste 25 000 de ore 
muncă patriotică au fost efec
tuate în această vară de către 
elevii din licee și școli pro
fesionale, pe șantierele de con
strucții. Numeroase acțiuni au 
fost inițiate în sprijinul cură
țirii incintelor unităților e- 
conomice, pentru încărcarea, 
descărcarea și depozitarea de 
materiale, curățirea galeriilor 
etc.
• Tinerii din municipiul nostru 
au colectat și expediat pînă în 
prezent pe adresa marilor în
treprinderi siderurgice 3100 
tone metale vechi. Pentru can
titatea de 1 780 tone, unitățile 
economice au atribuit organi
zațiilor U.T.C. 20® la sută din 
valoarea metalelor vechi pre
date la I.C.M. O preocupare

• susținută pentru transpunerea 
în fapt a angajamentelor asu
mate la începutul anului, în 
privința colectării fierului ve
chi, au dovedit-o mai ales or
ganizațiile U.T.C. de la minele 
Uricanj și Aninoasa. prepara- 
ția Lupeni, termocentrala Pa- 

tronconicS, ce constituie toc
mai „izvorul" - rezervorul de 
apă dc . no meh i < ubi, dc ase
menea, din beton armat.

Apa captată prin . un Js- 
tem de puluri situat In .unea 
Jiului, este pompata prin con
ducte, sub presiune pînă in 
rezervorul^ castelului de apă. 
De aici, prin liberă cădere, 
trccînd prin rețeaua de con
ducte de otel apa ajunge la 
punctele de consum — ro
binete, cișmele, hidranfi de 
incendiu — la presiunea ne
cesară.

roșeni și altele. In bilanțul 
muncilor-voluntare se includ șf 
acțiunile organizate pentru 
plantări forestiere. îngrijiri do 
arbori, colectarea plantelor me-*. 
dicinale și a fructelor de pă
dure.

Paralel cu strădania lor do 
a îndeplini obiectivele stabili
te de adunările și conferin
țele U.T.C., subliniem că nte-» 
ciștii au dovedit inițiativă și 
au sprijinit și alte lucrări. Spre 
exemplu. uteciștii din orașul 
Lupeni au contribuit la ame
najarea unui frumos loc do 
agrement, cei <fc la prepara- 
ția Coroești au sprijinit lucră
rile de construcție la Fabrica 
de brichete, organizațiile de ri-<l 
neret din școlile profesionale 
au participat la lucrările de ie-, 
coltarc în agricultură, la se< 
lecționarea și însilozarca legu
melor în depozite etc.

La Grupul școlar minier din 
Lupeni s-a încetățenit o tra
diție. Aici lucrările voluntar- 
patriotice încep din prima zi 
a anului școlar și se termină 
în ultima. Și roadele se văd. O 
bază sportivă model, o inc’ntâ 
de școală care întrunește atri
butele unui parc cu o fîntînâ

Vasile OROS,
secretar al Comitetului muni

cipal U.T.C.

4 Continuare in pag. a 3-a
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DIVIZIA

A
Rezultate tehnice

„U" Craiova — F. C Argeș 2-2
Farul — CF.R Cluj 4—2
Grisul — Steaua 2—1
UT. A. — Politehnica 4—2
Dinamo Bacău — Rapid 3—1
Petrolul — St cap ut roșu 2—0
Dinamo București — A.S.A. Tg. Mureș 3—1
.1 " Cluj — Jiul 4—1

Clasamcn tul

F O T B A L

1. Rapid 15 8 4 3 23—14 20
2. Din;., in București 15 9 1 5 29—18 19
3. „U" Craiova 15 7 5 3 22—16 19
4. 1. ( . Argeș 15 7 4 4 31—20 18
5. Jiul 15 7 2 6 21—22 16
6 U.T.A. 15 7 2 6 22—23 16
7. Steagul roșu 15 8 0 7 23—25 16
R. Dinamo Bacău 15 6 4 5 22—25 16
9. Steaua 15 6 3 6 37—22 15

!•. „1 " Cluj 15 4 7 4 20—17 15
11. Farul 15 7 1 7 20—23 15
12. Petrolul 15 5 4 6 16—18 14
13. Crișul 15 5 2 8 21—30 12
14. C.F.R. Cluj 15 4 3 8 13—26 11
15. Politehnica 15 4 2 9 16—20 10
16. A.S.A. Tg. Mureș 15 3 2 10 12—29 8

POPICE
A

ta meci restanță, 
Parîngul Lonea- 
Viscoza Lupeni 
4520p.d.- 4246p.d.

Pe arena din Lonca s-a dis
putat partida restanță a cam
pionatului municipal de popice, 
dintre Parîngul din localitate 
și Viscoza Lupeni. Vizi nd locul 
III in clasament, loncnii au în
vins cu 274 p.d. in plus față 
de adversari. Cele mai bune re
zultate le-au obținut Constantin 
Dorotaru — .'U)B p.d., Mihai Po
log — 756 p.d., Dumitru Bălă
rie — 753 p.d. de la Parîngul 
Lonca și Ion Ștefan — 744 
p.d., Alexandru Vcrdș — 723 
p.d. și Adolf Fias de la Vis
coza. In urma acestui rezul-

<
;.
5

lat, clasamentul fin; 
zintă astfel :

îl se 'pre-

1. Utilajul ♦
5 5 0 0 24 920 15

2. Jiul Pclrila
5 4 0 1 24 324 13

3. Parîngul Lonea
5 3 0 2 23 307 11

4. Minerul Vulcan
5 2 0 3 23 332 9

5. Viscoza Lupeni
5 10 4 21 961 7

6. Jiul Petroșani
5 0 0 5 22 216 5

t
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ÎN CULISELE
MILIONARILOR 
CÎNTECULUI

Așa s-a născut show business-ul
22 iunie 1963. O noapte liniștită de primăvară, într-un 

oraș aproaiH- adormit. Și dinți o dată explozie. Explozie de 
de ura|c întretăiate, din cind in cind, de 

melodii stângaci interpretate de cîte un grup

TdDEND/C
la etapa a 15-a
Și-acum gata! Pauză. O fi deajuns! După atitea du

minici și-, miercuri, dulci ca mierea sau amare ca fie
rea, calme sau înfrigurate, după atitea palpitante emoții, 
nervi consumați cu... „bomboane’ agricole, calcule răstur
nate sau îndeplinite cu vîrf și îndesat, iată că s-a hotărît 
punerea unui ușor sesizabil punct întrecerii fotbalistice 
interne.

Ne luăm concediu ca suporteri ai micilor noastre... 
mari pasiuni (divizionarele A), vom continua însă să ur
mărim desfășurarea „campaniei mexicane”, preparativele 
de laborator ale ..soluției" .Angelo Niculescu, turneul în 
țările Americii Latine al tinerei reprezentative a „călușari
lor" români. Și ne vom bucura pentru orice succes al lor. 
Și ne vom bucura, la 10 ianuarie, cind vom afla că pe 
cutare sau cutare adversar din serie, băieții noștri îi vor 
putea infringe la Guadalajara sau oriunde, în Mexic.

„Dc-acum cu nu te-oi mai vedea. Rămîi, rămîi cu bine (pînă la primăvară)

i
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voci, explozie de urale. întretăiate, din cind 
fragmente de i .............
al cărui entuziasm se apropie dc paroxism, 
se indreaptă spre Piața Națiunii.

Ora 22. Reflectoarele dezvăluie o estradă și cinci mu
zicanți. Un tinăr blond, bogal ornamentat, țișnește din bez
nă sub spoturile luminilor Zgomote puternice de fond — 
orchestre — și o voce care o domină, stridentă, extravagantă, 
plină <le modulații neașteptate. Ritm nebun pc scenă, delir 
ța picioarele estradei. Vitrinele cafenelei Terminus zboară 
in țăndări. 300 de polițiști nu reușesc să țină piept celor 
200 000 de tineri adunați în această primă noapte a idolilor.

/\ doua zi, ziarele prezintă bilanțul : 10 milioane franci 
pagube, 73 arestări și un rănit.

Așa s-a scris prima pagină din istoria show business-ului 
Primul erou — Johnny Hallyday La 19 ani cîștigă deja 4 
milioane de franci pe an, are un apartament la Neuilly, o 
casă la Monfort-l’Amaury și trei mașini. Richard Anthony, 
Claude Francois, Sylvie Vartan și Francoisc Hardy, pc care 
voga ycye i-a prins deopotrivă in mrejele ci, sînt și ei mi
lionari. Au o emisiune permanentă la radio (două orc pe 
zi), un ziar propriu — „Salut prieteni" — tras intr-un milion 
de exemplare, cluburi, se disting printr-o ținută cu totul 
ieșită din comun și mai ales printr-un vocabular inedit...

Un întreg univers care a apărut, gata structurat, din 
neant.

După trei ani însă, valul yeye se retrage, idolii încetea
ză să mai fie zei și devin simpli cîntăreți. In numai 12 luni 
producția de discuri scade de la 47 milioane la 28. Dar, în 
1968 — o nouă recrudescență : 48 milioane discuri și 12 mi
lioane de cumpărători.

uzina cîntecului

Valul sonor Il
5
S

i
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Dacă aș fi avut prilejul să văd, cine știe cum, toate me
ciurile etapei a 15-a a turului, ultima, și — așa cum o mamă 
își întreabă puișorul drag, de față cu musafirii, pe cine 
iubește mai mult dintre., tanti Agîăița, tanti Clari, sau alte 
mătuși — aș răspunde aidoma micului intervievat: „Pe... 
Gina Lolobrigida". Adică, mutindu-mă de pe „terenul4* este
ticului. pe cel al fotbalului : golul. Pentru că etapa din de
cembrie a fost, neașteptat, bogată in goluri. A nins..’cu go
luri. Doar la Ploiești și Ia Oradea, portarii n-au transpirat 
scoțînd din plase mai mult de trei „ghiulele4*. In rest — ata- 
canți puși pe șotii, dornici să atragă atenția celor în drept 
asupra intențiilor lor de afirmare.

O
La Bacău, dinamoviștii lui Neagu, cu gîndul la Kilma- 

nroch, cu un Dembrovschi, energic și cu un Pană— ușor 
in mișcări și greu de ținut, au stopat un Rapid în 10 oa
meni, ajutîndu-și evident, colegii bucureșteni să se apropie 
de „evadați4*.

La Craiova, în 88 minute s-au înscris două goluri. In 
ultimele două minute, de adevărat infern, altele două. Și, 
uite așa, oltenii mai pierdură un punct ! De, muică, dacă nu 
fură atenți ! Dacă băieau la scor, erau in banca întîi. Așa 
insă iernează și ei cum pot.

Elevii lui Nicușor au învins pe A^.A. Era firesc. Sco
rul — strîns. Nefiresc! Cind apărarea se clatină, și înain
tașii se_ leagănă in nesiguranță. Pendularea între incertitu
dine și precizie durează însă prea mult. Dar va veni el, 
returul...

Contra unui Adamache greu de „convins", petroliștii 
au obținut două puncte. Mari și prețioase.

La Constanța și .Arad — cite 6 goluri. Meciuri, deci, 
plăcute. Atu-urile, clar de partea Iui Tufan. Sasu și Do- 
mide, s-au înfăptuit. Mai greu, mai ușor, dar pînă la urmă 
punctele au rămas acolo unde ne așteptam, ceferiștii clu
jeni și studenții ieșeni aminîndu-și, pentru o dată... care se 
va anunța ulterior, intențiile de părăsire a subsolului igra
sios al clasamentului.

Steaua a pîlpîit și la Oradea. Și pină Ia urmă s-a stins. 
Asta, poate, și pentru a-și convinge suporterii că încă nu 
are strălucirea pe care, tendențios, o afișează uneori, cind 
îi prinde pe cile unii... dezechilibrați.

La Cluj, ce să fie! Au învins gazdele. Doar nu veți 
vrea ca ai noștri să meargă din v ictorie în victorie ? Nici 
rugbiștii, că-1 au pe „Al Capone’ cu ei, nu realizează ase 
menea „șarje44. Au pierdut, nu-i nimic. Ei să fie sănătoși ! 
Că la primăvară—

O
Și-acum gala ! Pauză. O fi deajuns.

V. TEODORESCU<________________ /

BASCHET

Constructorul 
Hunedoara - 
Steagul roșu 
Brașov 47-83

Deoarece hunedorenii au te
renul suspendat, intilnirea lor 
cu Steagul roșu Brașov s-a dis
putat în sala I.M.P., după me
ciul de volei dintre Știința și 
Aurora București. Experiența 
competițională și rutina jucă
torilor brașoveni le-au permis 
să ciștige comod intilnirea cu 
scorul de 83—47. Hunedorenii 
au ripostat mai viguros doar 
In prima repriză iar in a doua 
au cedat complet. De altfel, di
ferența de scor este grăitoare 
In această privință.

PATINOAR 
LA LUPENI
Îmbrăcată în mantie albă 

de ornat, iarna și-a făcut a- 
paritia și pe meleagurile Văii 
Jiului. De comun acord cu 
conducerea liceului din Lu
peni. profesorul Vii tor Șandru 
a hotărît să amenajeze pentru 
elevi un patinoar. Noul pati
noar va fi amenajat pe tere
nul sportiv din parcul „6 
August". Merită a fi subliniat 
faptul ră patinoarul va fi 
iluminat cu becuri fluorescen
te. Pentru a permite organi
zarea și a unor meciuri de 
hochei, se vor monta manti
nele. in prezent, prin munca 
entuziastă a elevilor 'Monel 
Bucur, Ioan Ocroglici, Aurel 
Pușcaș, Gheorghe Gandore și 
alții, s-au adus slilpii de ilu
minat și s-au săpat gropi 
pentru montarea lor.

Scurte 
știri

loan Gif-DEAK

Activitate sportivă bogată
!a Liceul industrial

Ediția 1968—1969 a campiona
tului de fotbal al Ungariei a 
fost cîștigată de formația Ujpcst 
Dozsa, care a totalizat 43 de 
puncte din 60 DOSibile. Pe lo
curile următoare s-au clasat e- 

i chipele Honved — 44 puncte,
Ferencvaros — 39 puncte, Va- 
sas — 39 puncte etc. .

©
A luat sfîrșit turul campio

natului austriac de fotbal. Du-
1 pă disputarea a 15 etape, pe 

primul loc în clasament se află 
echipa Austria Vicna cu 22 de 
puncte.

O

In turneul internațional de 
hochei pc gheață de la Mosco
va, echipa Canadei a învins cu 
scorul de 5—2 (1—0, 3—1, 1—1) 
echipa Suediei. După desfășu
rarea jocurilor de duminică, în 
clasament conduce echipa

U.R.S.S. cu 7 puncte (4 jocuri), 
urmată de Canada 7 puncte (5 
jocuri). Cehoslovacia — 4 punc
te, Suedia — 4 puncte, Finlanda
— 2 puncte și R. D. Germană
— 2 puncte.

•
Selecționata masculină de 

handbal a orașului București 
și-a continuat turneul în R. F. 
a Germaniei, jucînd la Hanovra 
cu reprezentativa orașului. Gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 19—17 (10—11). Jocul a 
fost urmărit de peste 3 000 de 
spectatori.

pci Elveției. Două zile mai târ
ziu, la St. Gallen va avea loc 
.meciul revanșă.

(A ger preș)

•

Selecționata masculină 
handbal a țării noastre va 
ține astă-seară la Berna 
(joc amical în compania

de 
sus- 
un 

echi-
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De la loaia de cositor pe care, cu 82 de ani in urmă, 
poetul Charles Cros a încercat și a reușit să graveze un 
cuvînt și pînă la discul actual din accto-clorură de polivinil, 
înregistrarea a făcut pași uriași. Uzina cîntecului produce în 
fiecare an 960 000 tone din vinilit ceea ce înseamnă 800 de 
ani de audiții. Dar reversul maladiei este mai puțin strălu
citor .

Iată-I. O veche sală de cinema, prăfuită, cu scaune 
adunate de-a lungul unor pereți însonorizați. Acesta c stu
dioul. Pe scenă, de data aceasta lin caz fericit, Sheila înre
gistrează un nou disc — „Maestro". Francis Danton, un băr- 
bal ia vreo 30 de ani, se ocupă de înregistrare. Operația este 
destul de simplă căci orchestrația a fost înregistrată dina
inte. Dar cind este vorba <le o debutantă lucrurile se com
plică... Uneori se ajunge la 20 de înregistrări pînă se găseș
te formula cea mai potrivită ; apoi urmează procesul de tă
iere și racordare a pasajelor bune. Un disc poate număra 
peste 50 de colaje. Ce-i drept, tehnica rezolvă multe proble
me de înregistrare pentru cazurile cind vedeta este o de
butantă sau o interpretă mai slabă și devine inutilă atunci 
cind talentul își spune din plin cuvîntul (vezi Georges 
Brassens, Gilbert Becaud, Juliette Greco, Yves Montand).

Dar, și acum pătrundem cu adevărat în industria cînte
cului, ca să fabrici tineri ce-și vor vinde discurile și o dată 
cu aceasta popularitatea. înseamnă să reușești să îmbini 
tehnica și arta, să faci din viața umană a acestora un pro
dus de consumație.

I
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Cine sînt Pygmalion-ii show business-ului ?
Septembrie 1965. Radio-Luxcmbourg pregătește un in

terviu cu Mireille Mathieu. A fost anunțată dinainte că va 
fi întrebată care este personajul ei preferat; Johnny Stark, 
impresarul, îi stabilește răspunsul : va spune că este Napo
leon.

Emisiunea începe. Este organizată în direct. Ziaristul 
pune întrebarea, Mireille răspunde. Dar, eveniment nepre
văzut...

— De ce ? întrebă o asistentă.
In studio tăcere. Stark îi suflă răspunsul :
— Pentru că era foarte inteligent.
Mireille nu înțelege. Stark se lovește cu degetul peste 

frunte, Mireille face ochii mari și răspunde în sfîrșit:
— Pentru că era complet nebun. (Făcînd legătura cu 

gestul lui Stark).
Oricît de caricaturală ar părea, intîmplarea dezvăluie 

natura relațiilor care leagă impresarii, acești pygmalion-i 
ai vedetelor, de personajele pe care le-au creat.

Stark a dcscoperit-o pc Mireille la o emisiune de tele
viziune. In șase luni, și cu o cheltuială de 800 000 de franci, 
a făcut din ea prima vedetă a music-hall-ului francez. Au 
urmat apoi ani de muncă, de supraveghere atentă. Și ope
ra a fost desăvîrșită. Mireille este acum o personalitate de 
talie mondială și totuși creatorul. Stark, a rămas prizonierul 
operei sale.

— Aș vrea să mă retrag, declară acesta, dar Mireille 
s-a obișnuit să fac totul in locul ei. De la ora nouă diminea
ța. pînă la miezul nopții sînt obligat să fiu permanent în 
preajma ei. Nici vorbă de concedii' cu soția și familia mea.

...Descoperirea și realizarea lui Claude Carrere a fost 
și mai senzațională. EI a modelat din fosta vînzătoare de 
bomboane, Annie Chancel, personajul Sheila. In șase ani de 
carieră muzicală aceasta a vîndut 20 milioane de discuri. In 
studiourile de înregistrare, Sheila s-a obișnuit să cinte în 
timp ce brațele tehnicienilor și ale asistenților. se întind 
spre ea, pentru a-i crea impresia fluidului misterios ce se 
formează într-o sală de spectacol.

— Carere este pentru mine ca un'frate, declară Sheila 
In fiecare etapă din activitatea mea, am studiat impreunt 
ținuta, îmbrăcămintea și chiar declarațiile pe care le voi da 
ziarelor pentru a desăvîrși imaginea așteptată de public. Tot 
secretul este să ghicim ce vrea publicul de la noi.

Aceeași prezență indispensabilă, aceeași necesitate per
manentă de a avea în apropiere omul care a modelat vedeta, 
omul care intuiește cerințele unui public în așteptare ne
contenită de inedit.

Lucien Morisse a lansat-o pe Dalida, compozitorul și pia
nistul Bolling a inventat formația „Pariziencele", Wofson 
i-a descoperit pe Johnny Hallyday și Franțoise Hardy, Saadt 
o dirijează pe France Gali. Nume și nume pe care le auzim 
întâmplător o dată în viață, sau poate niciodată, dai care,' 
pentru pleiada marilor vedete înseamnă totul, înseamnă 
Pygmalion-ii

••
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în acest an școlar, la Liceul 

industrial din Petroșani s-a des
fășurat o bogată și fructuoasă 
activitate sportivă de masă. Sub 
Îndrumarea conducerii școlii și 
a comisiei sportive din cadrul 
corni felului U.T.C., au fost .or
ganizate întreceri sportive in- 
ter-clase și între ani. Întâlnirile 
de atletism, meciurile de fot
bal .și de volei au reunit la 
start majoritatea elevilor din 
liceu. Finala la fotbal s-a dispu
tat intre reprezentativele anilor 
1 și IV. Au învins cei din anul 
IV cu 9—3. La volei, titlul de 
campioană a revenit anului IV, 
clasa B. 1d prezent se desfă
șoară elapa pe clase a întrece

rilor din campionatul de teniș 
de masă și de șah.

Spre a crea condiții bune de 
desfășurare a activității sporti
ve comitetul U.T.C. a inobilizaț 
elevii la muncă patriotică pem 
tru amenajarea unui teren de 
volei și unul de baschet, Sub 
directa îndrumare a profesorul 
lui de educație fizică Adrian 
Golgoțiu,. s-a mai amenajat o 
groapă de sărituri. In viitorul 
apropiat se va amenaja un pa
tinoar al liceului. Conducerea 
liceului industrial se preocupă 
de asigurarea bazei materiale 
menită să creeze condiții opti
me de practicare a sportului 
de masă.

Aurel SLABll

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 49 din 7 decembrie 1969

— Rapid 3—1 1
— F. C. Argeș 2—2 X
— Steaua 2—1 I
— Steagul roșu 2—0 1
— Jiul 4—1 a
— Politehnica 4—2 1
— C.F.R. Cluj 4—2 I
— Bologna 1—0 i
— Inter nazionale 2—0 3
— Roma 3—0 1
— Napoli 0—2 2
— Juventus 0—2 2
— Sampdoria 2—0 8

1. Dinamo Bacău
2. „U“ Craiova
3. Crișul
4. Petrolul
5. „U- Cluj
6. U.T.A.
7. Farul
8. Cagliari
9. Fiorentina

10. Lanerossi
11. Lazio
12. Milan
13- Palermo

“w
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care le-au dat viață.

Riscurile aventurii

Duminică dimineața un ma
re număr de iubitori ai vo
leiului au înfruntat o ploaie 
măruntă pentru a merge să-și 
ocupe locurile in sala de 
sport a I.M.P. Din păcate in
să ei au părăsit sala decep
ționați de jocul sub orice 
critică al favoriților lor — 
jucătorii de la Știința Petro
șani Duminică, elevii antre
norului Eronim Ceacu s-au 
autoînvins pur și simplu, pier- 
zind cu 3—0 un meci pe ca
re mulți îl considerau dinain
te ciștigal.

Gazdele încep jocul relaxat 
Bucureștenii sesizează inexis
tența blocajului advers și 
ciștigă cu ușurință primul 
set: 15—7. In setul al doilea, 
studenții joacă mai bine, 
merg din egal în egal cu ad
versarul și pierd la 19—17, 
Ultimul set al întîinirii revi
ne categoric jucătorilor de la 
Aurora București cu 15—5, 
Cu excepția lui Komarnițchi,

nici unui dintre jucătorii e- 
chipci din Petroșani nu a de
pășit nivelul unei evoluții 
slabe. De la oaspeți merită 
felicitări cei 7 jucători folo
siți dar in mod special Paicu 
și Vasiliu. Au arbitrat inegal 
Livjn Păltinișanu din Brașov 
și Gheorghe Borghibu din 
Timișoara.

Comportarea de pină acum 
a voleibaliștilor de la Știința 
Petroșani o situează in zona 
periculoasă a retrogradării. 
Desigur că 
echipei 
fără < . 
cauza comportării lor nesatis
făcătoare de pină acum. Este 
necesară mai multă dăruire 
din partea tuturor componcn- 
ților formației pentru ca in 
partea a doua a campionatu
lui să ne ofere jocuri bune 
și să ne lipsească de emo
țiile atit de neplăcute ale re
trogradării.

Nicolae LOBONȚ

reîmprospătarea 
cu jucători tineri, 

experiență, constituie

Tenis de masă
Făcind bilanțul celor 14 eta

pe a;c caiup.-^naLuiui j.iunici- 
pal de teniș de masă, a reieșit 
înțelesul major ac-uroul de mul
te echipe acestei competiții dar 
și lipsa de răspundere pe care 
au aiordat-o campionatului mu
nicipal de tenis de masă uncie 
consilii aie asociațiilor sportive 
din Valea Jiului. In aJarâ de 
Viscoza Lujzuui, Școala sportivă 
Petroșani, lJccul industrial Pe
troșani și Energia Paroșcni, ce
lelalte echipe — respectiv Vo
ința Petroșani, Jiul Pctriia, Mi- 
nf-rul Vulcan — nu s-au stră
duit ca in afara celor patru bă-

După Încheierea campionatului municipal
icți să trimită la întreceri .și do
uă fele așa cum prevăzuse re- 
guiamenlul. Atit in tur cil mai 
ales in retur au Tost înregistra
te o scrie dc luprezcntări la 
meciurile oficiale, lucru care a 
generat multe nemulțumiri ’ in 
< meiul echipelor ce s-au străț 
uuit să nu lipsească dc la jig. 
vuri, să asigure condițiile cores* 
pânză toare pentru disputarea 
intilnirilor. Multe echipe au fă
cui deplasarea de la Lupeni Le 
Pclrila sau de la Petroșani Iș 
Lupeni fără ea jocurile să se 
poată disputa flcoafece echipeli 
gazdă nu au putut fi găsite.

Ce s-a desprins totuși bun din 
acest campionat ? La această 
întrebare nc-au răspuns instruc
torii voluntari Nicolac Bădău 
de la Viscoza Lupeni și Eduard 
Gyongyiiși de la Școala sportivă 
Petroșani. Ei au socotit că lip
surile înregistrate de-a lungul 
campionatului municipal de te
nis de masă, vor trebui anali
zate cu răspundere de factorii 
competenți. De asemenea, au 
constatat comportarea bună a 
unor tineri jucători cu perspec
tive de afirmare cum ar fi 
Marcel Oprean, Ildico și Floren
tina GyOngydși de la Școala

sportivă, Eugen Brașoveanu de 
la Viscoza și alții.

Acest frumos sport a atras 
numeroși tineri la practicarea 
lui, iar secțiile de tenis de la 
Viscoza Lupeni, Școala sportivă 
ți Voința Petroșani au devenit 
mai cunoscute in întreprinderi
le și instituțiile unde își desfă
șoară activitatea.

Pentru noul campionul muni
cipal de tenis de masă este ne
cesară o grijă deosebită din 
partea tuturor consiliilor asocia
țiilor sportive care-și vor în
scrie echipele in campionat

Staicu BÂLO1

lor, un debutant |M>atc cîștiga, la lansare,
200 000 de franci și chiar 300 000. Dacă are ta-

Datorită 
aproximativ 
lent. In șase luni este milionar. Din acest moment, nu le ră- 
miinc decît să se supună, așa cum au făcut-o la debut, hotă- 
rîrilor impresarilor.

Sheila are 45 de mici magazine de modă. Richard 
Anthony locuiește intr-un castel minunat și-și pilotează 
singur avionul personal. Sylvie Vartan desenează modele de 
rochii și ie vinde.

...In 1965 Christophe se lansa la numai 19 ani, cu melo- 
B ----- „Aline** și „Marionetele". La scurt timp devine și e’
4 milionar și posesor a șapte mașini. Acum, însă, nu mai are IC nici măcar* permis de conducere. Este aproape complet 
ț ruinaL

— M-am încăpățînat să uu mă supun producătorilor 
mei și am pierdut, recunoaște cl.

Din 1960, Jonny Hallyday a făcut de șase ori avere și 
s-a rainat de alte zece ori. Ultimul spectacol pc care l-a dat 
la Palatul Sporturilor i-a adus un cî.știg <le 200 000 de 
franci în 16 zile de reprezentații. Dar cit timp va dura a- 
ceastă anemică reabilitare ? Hallyday datorează fiscului a- 
proape 500 000 de franci și... nu se știe cit va mai rezista 
voga idolilor.

...Talente, tinerele, impresari ambițioși, exces de moder
nism intr-un secol plin de surprize și..., într-o bună zi, 
totul va intra în noaptea amintirilor.

Eugenia CR1STEA
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Stă in puterea și capacitățile 
colectivelor miniere 

ca producția de cărbune 
planificată să fie 

pe deplin realizată!
• Urmare «fin pog. t.

«ubtvian, incluzând și întreg 
complexul de măsuri in vede
rea prevenirii accidentelor.

Și. pentru că veni vorba do 
■proiecția muncii, în scopul 
creșterii gradului de securitate 
este necesar sS se acorde o a- 
săstenț* tehnică la fronturi mai 
romocterttS, care sS dea dovadă 
dc mai mult Joii de «-ponde
re să se urmărească, fără nici 
c clipă do zăbavă, executarea 
dispozițiilor de Îndeplinire ri- 
quronsă, exiqpnta a prevederi
lor N.T.S., luindu-se măsuri ope
rative pentru lichidarea oricărei 
«oroquli, oricîl de mici, consta
tate.

Trebuie să se Iacă ordine și 
sub aspectul utilizării raționale 
a efectivelor auxiliare. Procedeul 
„transhumantei* oamenilor de 
la Întreținere si pregătiri la a- 
baiaje. pentru „asalturi* for
țate. nu este docit un paleativ, 
e inițiativă sortită -din fașă” 
eșecului. Ca să „repari* ulteri
or, fn cadrul acestor lucrări, 
ceea ce se „năruie” (la propriu 
și la figurat!), In lipsa oame
nilor, costă mult prea scump 1

Din discuția purtată cu Iov. 
ing. Ton Kdrmocszy. inp. șef al

Centralei, a reieșit trebuința ca, 
utilajul din dotarea exploatări
lor noastre să fie folosit din 
plin: este cazul combinelor de 
la l’aroșeni, E.M. Vulcan, E.M. 
Lupeni, mai ales in momentul 
do lață, c ind se simte nevoia 
m ută de exploziv. Se impune 
acordarea timpului necesar efec
tuării reviziilor și reparațiilor, 
printr-o eșalonare bine gîndită, 
in baza unui program cu res
ponsabilități strict precizate. 
Zilele de repaus trebuie să 
fie „pline", in acest domeniu, 
astfel incit să se poată asigura 
funcționarea normală, in restul 
săptămînii, a tuturor utilajelor. 
Apelul este adresat tuturor uni
tăților, dar în special minelor 
Lonea. Aninoasa și Uricanl.

Recomandările pe caro le-am 
făcut aici pentru înlăturarea ur
gentă a neajunsurilor organiza
torice si tehnice semnalate In 
activitatea minieră a Văii Jiu
lui au menirea să prevină, pen
tru a nu se pune in final numai 
în ..spinarea" lipsurilor obiective 
ncrealizarea sarcinilor do pro
ducție...

Pentru că — avem această 
certitudine — stă în puterea și 
capacitățile colectivelor minie
re ca planul să fie îndeplinit șl 
chiar depășit!

TINERETUL Ml .11111111 RĂSPUNDE PREZENT!
# Urmare din pag. 1.

arteziană, o sală do mosc îm
podobită cu o frumoasă frescă. 
Pentru toate acestea, prc.tim 
și pentru alte realizări, col', v- 
tivul școlar merită felicitări, el 
constituind un exemplu lemn 
de urmat.

Vorbind despre succese; mi 
pot fi trecute cu vederea nici 
unele neajunsuri in organiza
rea activități! in a. est dome
niu. Și, să spunem lucrurilor 
pe nume : forțele, rezerva do 
energic și elan tineresc ale or
ganizațiilor U.T.C. sini mult 
mai mari in comparație cu suc
cesele obținui o. Ele nu au va
lorificat intreg entuziasmul ti
nerilor. O contribuție mult sub 
posibilități au adus-o, de pil
dă, organizațiile de tineret din 
Petroșani la acțiunile de gos-

}M-,dărirc și înfrumusețare a 
orașului. Insuficient s-au ocu
pat cje îndeplinirea chiar' a o- 
lurclivelor proprii din arest do
meniu. unele organizații mai 
mari cum sint rele de la E.M. 
I rtrila, E.M. Dilja. T.M.P.. cele 
din sectoarele I.G.C. și l.c, L., 
<'de din comerț, cooperație Și 
altele.

In aceste zile de sfirșit de 
an. cind întocmim bilanțul roa
delor muncii patriotice și ana
lizăm modul cum am desfășu
rat acțiunilr de muncă volun- 

■ >r patriotică. organizațiile
U.T.C isi stabiles sarcinile 
pentru anul următor. Se im
pune ca. in anul 1970. rcziiita- 
1Hc să fie mai meritorii. pe 
măsura posibilităților fiecărui 
colectiv de tineri, ălt- fiecărei 
organizații U.T.C.

Experiența anului ce se jn- 
clv'ic reclamă necesitatea Unei 
mai bune organizări a actovl-

Cauze și efecte in c’rculația rutieră
Conducători auto și pietoni - 

de veghe deopotrivă 
ta prevenirea accidentelor

lății voluntare, mai ales în ce 
privește repartizarea p- orga
nizații și in timp a sarcinilor,

repartlzarea tinerilor pe echi
pe ș| brigăzi permanente de 
lucru, popularizarea volumului 
«le lucrări ce revine fiecărui 
rolrxdiv etc. La nivelul muni
cipiului vor fi stabilite zile, 
săptămini și decade in cursul 
cărora vor fi atrase sâ partici
pe la acțiunile voluntar-palrio- 
1irc maso .largi de tineri.

Mai mull trebuie sâ facem 
pentru întronarea unei atmos
fere permanente de întrecere 
între organizații. să folosim și 
să dezvoltăm formele de sti
mulare a (lanului tineresc și 

de popularizare a rezultatelor 
obținuți?.

Organizind mai bine acțiuni
le voluntar-piitrioLice. folosind 
în jioefit srop experiența dobîn«- 
ditu. valorificind dorința de a- 
firmare. entuziasmul tineivlll- 
Ini Văii Jiului, organizațiile 
1 T.C. iși vor aduce o eonlri- 
btrțir mult mai însemnată la
întreaga aciivitntc obștească ee 
se va desfășura în municipiul 
nostru, in anul 1570.
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Abonați-vă la ziarul

s

M Airpi 9 DE( EMBRIE

18,00 Lumea copiilor.
18.15 Film : „Pompierul și 

!■ el ici tas”.
18,30 Trrnm — o nouii tra

diție ieșeană. Transmi
siune in direct (le In 
Uzina de fibre si fire 
sintetice — Iași.

19.00 Telejurnalul de scară.
19.20 Dansuri din opere.
19.110 O s-fim și ce nu șl im 

despre om. Emisiune de 
cultură științifică.

20.00 Reflector. Telofdilefon 
cotidian.

20.15 „Doi vecini" — film.
20.50 Melodiile sâptămîni» 

Prez ini n EfiFv Woman.
21.05 „(Twpiniana*. Silită co

regrafică. Interpretează 
Ansamblul dc halei al 
Teatrului de Operă și 
Balet „Kîrov" din Le
ningrad.

21.40 Teleglob — Pakistan.
22.00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Artiști amatori in stu- 

.dio. Ansamblu! folcloric 
al sindicalelor din mu
nicipiul Sibiu.

22,55 Antologia -poeților con
temporani.
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spre a-i smulge din inerția in care se complac. Ne-ain con- 
vins de aceasta săptămină trecută cind Teatrul «Valea jiu- i 
lui- a organizat două spectacole pentru tineret, la Vulcan ’ 
și Lupeni. cu piesa lui Al. Mirodan „Transplantarea inimii \ 
necunoscute* \

Spectacolele au fost prezentate in fața uteciștilor din i 
întreprinderi și instituții, la mobilizarea cărora au contri- 
buit activiștii Comitetului municipal U.T.C. și ai comitete- 1 
lor orășenești din Vulcan și Lupeni. Tinerii muncitori, func- 'i 
ționari, tehnicieni, ingineri care au urmărit piesa, au fost ' 
satisfăcuți de subiectul ci și de felul in - arc a fost realizat 
spectacolul sub aspectul regiei, scenografiei și interpretării, i 
Astfel, teatrul și-a făcut noi prieteni printre tinerii din cele ? 
două localități: \ 1

Rămîne ca și în viitor să existe și să se extindă această ] 
colaborare a teatrului cu organizațiile U.T.C. din municipiu l 
pentru atragerea cît mai multor tineri, la spectacolele pre- > 
gătite special pentru ei de către teatru. Proxima ocazie se ’ 
va ivi in curînd, după premiera piesei lui Ibsen „Construe- ț 
torul Solness*.

Penlru prevenirea accidente
lor de circulație, organele do 
miliție din municipiul Petroșani, 
împreună cu cîțiva șoferi vo
luntari, au organizat în luna 
noiembrie mai multe acțiuni de 
înlîmpinare și sancționare a 
acelora care neglijează normele 
legale ale circulației. Dacă, 
spre mulțumirea generală, nu 
s-a înregistrat nici un accident 
deosebit de grav, au fost depis
tate un mare , număr de abateri 
do la regulile de circulație, a- 
baleri care pol produce oricînd 
accidente. Astfel, s-au consta
tat 759 de abateri sancționate 
prin procese verbale de contra
venție și s-au dat amenzi pe 
loc în valoare de 14 605 lei. 
Numai pentru ncrespcctarea in
dicatorului „limitare de viteză* 
au fost sancționați 112 conducă
tori -auto. între aceștia s-au a- 
flat Lazăr Gălățan, Ștefan Bucu- 
rean, Vasile Pelrean, Ilie Nico- 
lae — toți din Petroșani, Eugen 
Liviu Munteanu din Deva șl 
multi allii.

O cauză frecventă, atît de 
mult discutată dar care se per
petuează la infinit și care con
duce la producerea unor acci
dente de circulație, o constituie

defecțiunile tehnice ale auto
vehiculelor. Revizorii tehnici șl 
șefii de garaje sînt foarte în
găduitori cu plecarea în cursă 
a unor autovehicule nu sulici- 
ent de bine puse la punct. Da
torită acestui (apt, în luna no
iembrie au fost sancționați un 
număr de 66 de conducători 
auto pentru încălcarea prove* | 
derii că „Autovehiculele și re- ’ 
morcile care circulă pe drumu
rile publice trebuie să fie .în 
bună stare și să îndeplinească 
condițiile minime prevăzute de 
lege". Oare șoferii Marin Florca, 
Dumitru Gheorghiță. Dumitru • 
lordache și multi alții nu cu
nosc aceste lucruri ? Nici revi
zorii tehnici și șefii de coloane 
care le-au permis plecarea în 
cursă cu autovehiculele defecte ?

Nu de puține ori chiar condu
cătorii auto creează premise 
pentru accidente prin opriri ' si 
staționări în locuri interzise. 72 
de șoferi, dintre care îi amin
tim pe Nicolae Griqore, Emil 
Drăgan, Alexandru Frîncu, Du
mitru Avram, au fost sancționați 
penlru asemenea abateri. Re- 
arelabil este că șoferii mai con
știincioși, alte persoane care cu
nosc regulile de circulație nu

Iau atitudine critică împotriva 
acelor conducători auto care 
ignorează aceste reguli, a căror 
nerespectare se pedepsește con- 
fdrm legii.

Acestea sini doar cîteva din
tre cele mai frecvente abateri 
de la regulile de circulație co
mise de unii conducători auto, 
abateri ce pol provoca mari 
pagube materiale aduse bunu
lui obștesc cit și pagube umane. 
Aici 1 este locul să arătăm și 
faptul că din rîndul pietonilor 
sînt 'destui care circulă alanda
la pe străzi, ignorînd cele mai 
elementare reguli de circulație, 
autoexpunîndu-sc accidentării, 
în raidurile întreprinse au fost 
sancționați cu cite 20 lei amen
dă 101 pietoni indiferenți la 
trecerea marinilor. între ei 
amiiftim pe Ioan Vasilescu, Ni- 
colafe Cucasla, Hie-Vulcri.

A sosit iarna. în curînd își 
va instala tot arsenalul de 
factori -- ger, ploi, lapoviță, 
ninsoare — care vor îngreuna 
și mai mult circulația pe arte
rele rutiere. De aceea, din par
tea conducătorilor auto și a 
pietonilor se cere mai multă 
atenție, mai multă prudență, 
mai multă autoexigență penlru 
evitarea pe cît posibil a acci
dentelor de circulație. La rîndul 
lor, organele de miliție au da
torii de a interveni cu toată

5 peniru anul 19 7 0 
Factorii poștali și difuzorii voluntari 
colectează în prezent 
personale precum și 
prinderi și instituții.
Pentru continuitate 
ziarului, faceți abonamente pe 
3, 6 și 12 luni.

abonamentele 
pentru între-

Mircea MUNTEANU i 
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Instantaneu

A SOSIT ZIARUL !
E cam multișor de cind Alexandru Pali e de profesie., 

pensionar. Înainte vreme era lăcătuș. Mai meșterește el cile 
ceva și acum, dar o bună parte a zilei o rezervă citirii zia
relor. Și spre a fi sigur că le primește cu regularitate a făcut 
abonament la factorul poștal. Primind ziarul intre orele 
13—15 se apucă de citit.

— Cam cită vreme afectați pe zi citirii ziarului, Pali 
baci ?

— Așa ca la vreo două ceasuri. Timp am berechet, așa 
că uneori il citesc din scoarță-n scoarță.

— Și la care ziar sînteți abonat ?
— Pui la ^Steagul roșu“ că scrie mai mult despre noi, 

da’ mai citesc și altele.
— Aveți vreo preferință pentru unele articole ?
— Am. cum să n-am ! In primul rind citesc tot ce se 

scrie despre realizările din Valea Jiului. Tare-s multe și 
frumoase! Apoi nu-mi scapă nici un „Scurt-metraj". Au 
sare și piper. De foiletoane ce să zic, le-aș citi în fiecare zi 
că înțeapă acolo unde trebuie da-s cam răruțe. Dar iată că 
a sosit un nou ziar. Să-l lăsăm pe Pali baci să citească în 
liniște. Trebuie să fie la curent cu toate problemele .interne 
și internaționale spre a fi in temă cind stă de vorbă cu ve
cinii. Discuții se pot purta multe pe marginea celor publi
cate în presă.

D. C.
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ȘI CERUL SE RĂZBUNĂ...

Serviciul meteorologic din Oakwood (Michigan) 
tocmai iși încheiase buletinul despre starea vre
mii pentru după-amiaza și seara următoare cu 
pronosticul „Cer senin, vint potrivit, cind cerul 
s-a acoperit brusc de nori, ploaia a început să 
curgă cu găleata, iar fulgerele se succedau cu 
repeziciune. Unul dintre fulgere a lovit clădirea 
Serviciului meteorologic, distrugind o parte din 
aparate.

TEST CU... ȘOARECI
Afirmația foarte răspindită că femeile ari o 

frică deosebită de șoareci i-a determinat pe 
cîțiva psihologi londonezi să ascundă pe sub 
scaunele celor prezenți la o adunare publică cî- 
teva animale din acest temut neam. Rezultatul: 
peste jumătate din bărbați s-au suit pe scaune, 
în timp ce toate femeile încercau să prindă sau 
să alunge șoarecii

AUSTRALIA FĂRĂ CANGURI?
Cangurul — acest animal aparte și prețios, 

care trăiește numai în Australia — începe să 
dispară. Pieile de cangur devin ~tot mai căutate, 
iar fermierii australieni se plîng că acest ani
mal le strică pășunile. Vînătoarea de canguri 
a început cu multe secole în urmă, căpătînd o 
amploare deosebită în special în zona dintre 
New South Wales și Queensland. Împușcarea 
in masă a cangurilor a fost inițiată de crescă
torii de vite, iar în prezent, chior și in statele 
unde este interzisă în mod oficial, cangurul poate 
fi ucis dacă se consideră că el aduce pagube 
agriculturii Nu întotdeauna însă înari'ornrea 
fermierilor australieni este justificată, căci în 
țară există regiuni uriașe de pășuni nefolosite, 
scrie ziarul „Australian", care apare la Sydney.

Seceta din ultimii doi ani, precum și vinătoa- 
rea intensă au dat naștere pericolului real ca 
numărul cangurilor din Australia să scadă sim
țitor. Această primejdie poate fi înlăturată nu
mai prin introducerea unui, control strict 
pra ramurii industriale de prelucrare a pieilor 
de cangur.

promptitudinea pentru tragerea 
la răspundere a acelora care

în pericol vieți umanepun L. (_ _ .
bunuri materiale.

Ion DUKECI
maior de miliție

Pe marginea cazului unei taxa-' 
toare de teren... „taxată"

Obligații privite cu 
reproș de unii locatari

Ideal ar fi ca fiecare cetă
țean să se prezinte singur, mi
nat de propria conștiință, la 
«liișcek- unităților prestatoare 
de servicii către populație și 
să achite la vreme o serie 
de datorii cum ar fi : chiria 
șj întreținerea apartamentului, 
curentul electric consumat, apă 
— canal — gunoi, radio șj te
levizor etc. Dar această carac
teristică a civilizației nu a cu
prins, din păcate, decit un nu
măr redus dintre locuitorii Văii 
aiului. De aceea, pentru ca fie
care locuitor să plătească sta
lului serviciile ce i se fac, if- 
nilățile prestatoare au in sche
mă și taxatori de teren — cum 
li se spune. Aceștia, sau mai 
bine zis — acestea — pentru că 
in majoritate sint femei —, se 
deplasează la domiciliile oame
nilor și încasează datoriile de 
care aminteam.

De ce am făcut această in
troducere ? Pentru a ajunge la 
următoarea Întrebare 1 pum

sînt primite taxatoarele de te
ren de către unii locatari și 
cum înțeleg aceștia să achite 
sumele de bani penlru care li 
se oferă diferite servicii ? Răs
punsul la această intrebare l-am 
aflat zilele trecute in urma ve
rificării unei reclamații verbale 
făcute la redacție de o taxa
toare de teren de la I.G.C. Pe
troșani. Despre ce este vorba ?

In ziua de 10 noiembrie a. c., 
salariata C. P., de la I.G.C. Pe
troșani, s-a deplasat in cartie
rul Aeroport pentru a încasa 
taxele pentru apă — canal — 
gunoi. Totul a decurs normal 
pină la un punct, pînă la blo
cul 9 A de pe strada Indepen
denței. După ce a primit ba
nii de la mai mulți locatari, 
pe scara a Il-a i-a apărut în 
față... neprevăzutul. Neprevă
zutul era cetățeanul I. G. pu
țin „afumat*. A început s-o 
curteze, să-i smulgă promisiuni. 
Prevăzătoare, spre a nu îm
pinge lucrurile in direcții ne-

dorite, C. P. i-a răspuns „cuce
ritorului" numai ufirmativ. 
Dintr-o dală a răsărit lingă ci 
gelozia — soția lui I. G. — 
care și-a vărsat furia mai în- 
tîi asupra bărbatului, apoi și-a 
lăsat amprentele pe fața tine
rei aflato in exercițiul funcțiu
nii, ai cărei ochelari de vedere 
s-au făcut țăndări intr-o cli
pită. Martorii oculari intervie
vați au mărturisit rapiditatea și 
exactitatea „fazei“. Deoarece o- 
chelarii pierduți nu sint de loc 
ieftini și nici ușor de procu
rat, iar vinovății refuză să-i plă
tească, „victima* are neplăceri 
și cu serviciul și la liceul se
ral, unde este elevă.

Se va spune, poate, că este 
un caz izolat care nu merita sfi 
fie despicat In patru. Dimpotrivă, 
l-am redat amănunțit tocmai 
pentru că nu este un caz izo
lat și fiindcă este semnificativ 
dintre altele care li se întîroplă 
taxatoarelor de tereD. Mulți ce
tățeni, nu numai că refuză să-și

achite taxele legale către stati 
dar adesea vorbesc necuviincios 
cu persoanele delegate cu ase
menea misiuni, le resping bru
tal, le amenință fă?â motiv.

Există și situații cind taxatoa
rele de teren se angrenează în 
discuții neprincipiale, alimentea
ză atmosfera nesănătoasă în 
relațiile de serviciu cu unii ce
tățeni sau, profitînd dc misiu
nea pe care o au, dau chiar 
ele tonul unor fapte necuviin
cioase. Deoarece, în asemenea 
situații, nimeni nu are de cîșli- 
gat, dimpotrivă, unitățile presta
toare de servicii au de pierdut 
— nerealizîndu-și sarcinile de 
plan — este necesară mai mul
tă principialitate, simț al da
toriei și etică profesională șl 
morală atît din partea salaria
telor respective cit și din partea 
locatarilor. Iar cazul amin
tit mai sus să fie un motiv de 
reflecție pentru ambele părți in
tervenite în discuția noastră.

Dumilfu GHEONEA
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PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,00 Muzică și actuali
tăți; 9.30 Viața cărților; 10X15 
Muzică populară: 10.30 Vreau 
să știu: 11,05 Melodii de dra
goste: 11.20 Pagini din opere 
din R. P Chineză; 12,00 Mu
zică ușoară; 12,25 Știința la 
zi; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13.00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 13,22 
Mic jnagazin muzical; 14,10 
Caleidoscop muzical: 14,40 
Radio-publicitatc: 14,50 Piese 
populare de virtuozitate.; 15,00 
Radio-școală: 15.20 Din mu 
zică popoarelor: 1530 Compo
zitorul săptămfnii: 16,00 Ra
diojurnal: 16,20 Din înregis
trările cîniărețului Vasile Că- 
nănâu: 16,30 Consultație juri
dică; 17,05 Antena tineretului:
17.30 Orchestra dc muzică 
populară ..Argeșul*-; 16.10 Re
vista economică: 10,30 O me
lodie pe adresa dv.; 19.00 Ga
zeta radio; 19.30 Săptănuna 
unui meloman: 20,05 Tableta 
■de scana: 20.10 Cirrtă Aurelia 
Eătu-Băduțu; 20 20 Emines
ciana^ 20.25 Zece melodii pre
ferate; 21.00 Istoria ideilor; 
21.20 Cîntece fără cuvinte;
21.30 Moment poetic: 21,35 
Recitalul serii — Tom Jones; 
22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologie; 22,20 Sport:
22.30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră; 23;00 Concert 
de muzică ușoară: 0,03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzica] de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal;
7.10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Jocuri feciorești;
9.10 Curs de limba germană: 
9,45 Pagini din opera „Don 
Carlos-1 de Verdi: 11,00 Cin- 
tă Victoi ia Darvai și acordeo- 
nistul Coste) Moisa; 11,30 
Cărți de vizită... muzicale: 
12,03 Avanprcmierâ cotidia
nă: 12.15 Concert de nrînz:
13.30 Unda veselă (reluare): 
14,03 Melodii alese din fono
teca de muzică populară;
14.30 Cintâ Constantin Dră- 
ghici: 14,55 Știința la zi: 
15,00 Pagini din opere: 16.09 
Radiojurnal: 16.20 A -uiaTila- 
tea muzicală: 17.00 Melodiile 
anotimpurilor; 17,35 Lecturi 
pat lele; 18,00 Cinci stele în 
recital; 19,30 Meridiane liri
co: 19,50 Noapte bună, co
pii: 20.15 Teatru radiofonic. 
„Patima dc sub ulmi" do Eu
gene O'Neil; 21.35 fn clutec 
pentru tine — muzică ușoa
ră; 22.20 Muzică do iazz- 23.05 
Discuri rare.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5.00: 6,00; 9,00; 
10.00; 11.00; 17.00; 16 00:20,00: 
24,00; 2.00: 4 00. Programul 
II : 6,05; 12.00; 14.00; 20,55; 
23,00; 0.55.

I 

■:

întreprinderea 
morărit și panificație 
PETROȘANI

angajează de urgență :
— șef serviciu plan salarizare
— șef serviciu mecanic șef investiții
Condiții de salarizare: conform H.C.M. 

914/1968.

de
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L

l

MINERI!

trece 
Sarea

MIERCURJ 10 DiX'EMBKIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Paria; Republica : An
gelica și sultanul: PETRILA : 
Omul momentului; LONEA 
— Minerul : Vadul iadului; 
VULCAN : Omul caro valora 
miliarde; LUPENI — ALuuri
lor osc: .Să nu ne despărțim; 
Cultural: Căsătorie pripită; 
URICANI : SfirșiLul agentului 
W 4 C; PAROȘEN1 : Peretele 
vrăjitoarelor.

MICA 
PUBLICITATE

VlND blană — picioare, de 
astrahan, nouă.

V. Roaită, bloc 7, ap. 12 
Hale.

De văzut orele 17—18.
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
Vizita delegației
române condusă

Dezbaterile 
Generală

din Adunarea 
a 0. N. U. Masacrul de NIGERIA

de generalul
colonel

Ion loniță

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Delegația militară română con
dusă de generalul colonel Ion 
loniță. ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, care a sosit luni la 
Moscova, a făcut o vizită la Mi
nisterul Apărării al U.R.S.S.„ 
unde a avut o convorbire cor
dială, tovărășească, cu minis
trul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice Andrei 
Greciko. La convorbire a parti
cipat ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova, 
Teodor Marinescu.

In cursul după-amiezii, mi
nistrul apărării al U.R.SS., ma
reșalul Andrei Greciko, a o- 
ferit o masă în cinstea delega
ției militare române. Au rostit 
toasturi mareșalul Andrei Gre
ciko și generalul colonel Ion 
loniță. Masa s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

-----¥

Senegalul a cerut
convocarea
Consiliului

de Securitate
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Reprezentantul permanent al 
Senegalului la O.N.U., Ibrahim 
Boye, a cerut convocarea Con
siliului de Securitate pentru a 
discuta un nou atac săvirșit 
duminică de forțele militare 
portugheze asupra satului sene- 
galez Samine. Tntr-o scrisoare 
adresată președintelui Consiliu
lui de Securitate, reprezentan
tul senegalez a arătat că în 
timpul atacului au fost ucise 
cinci persoane și avariate cî
teva clădiri. Consiliul de Se
curitate dezbate începînd de 
(joia trecută o altă plingere a 
Senegalului împotriva Portuga
liei ale cărei trupe staționate 
în Guineea portugheză au a- 
tacat același sat la 25 noiem
brie, omorînd o persoană și ră
nind alte opt

NEW YORK 8 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lcxandroaio transmite: Aduna
rea Generală a O.N.U. a luat in 
dezbatere raportul secretarului 
general privitor la aplicarea De
clarației cu privire la acorda
rea independentei tarilor și po
poarelor coloniale. ■în acest do
cument se subliniază progrese
le reduse realizate in domeniul 
decolonizării, refuzul puterilor 
colonialiste de a transpune In 
practică rezoluțiile O.N.U. și 
Declarația amintită de la a că
rei adoptare se împlinesc 9 ani.

In ‘ atenția plenarei Adunării 
Generale se află un proiect de 
rezoluție prezentat de 21 de 
state neangajate, in care se sub
liniază că perpetuarea domina
ției coloniale constituie o a- 
inenintare la adresa păcii și se
curității internaționale, iar prac
tica apartheidului și toate for
mele de discriminare rasială

sînl crime împotriva umanității. 
Documentul arată că practica 
folosirii mercenarilor împotriva 
mișcărilor de eliberare naționa
lă este un act criminal ce tre
buie pedepsit și chiamă guver
nele țărilor occidentale să ia 
măsuri pentru a scoate în afa
ra legii recrutarea, finanțarea 
și instruirea de mercenari. Tot
odată, proiectul do rezoluție ce
re puterilor coloniale să des
ființeze tonte bazele militare de 
pe teritoriile aflate sub domi
nația lor și să se abțină de a 
înființa altele.

în vederea transpunerii în 
practică a declarației decoloni
zării, proiectul de rezoluție pre
vede o serie do măsuri concrete 
ca sprijinirea din toate puncte
le de vedere a mișcărilor de 
eliberare națională, sistarea a- 
jutoarelor financiaro, economi
ce și militare către puterile 
supritoare etc.

O nouă inițiativă în Ziua

studentului

a-

Paris

Conferința de presă 
a lui Li

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Dezvăluirile din presa ame
ricană cu privire la masacrul 
de la Song My au provocat o 
vie indignare în rîndurilo opi
niei publice din S.U.A., dînd o 
nouă dimensiune mișcării pen
tru încetarea războiului* și pen
tru retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de slid. Noi 
demonstrații de stradă vor avea 
loc în toate orașele americane 
în zilele de 13—15 decembrie în 
cadrul celei de-a treia etape 
a ..Moraloriului pentru Viet
nam" — acțiune caro, potrivit 
organizatorilor, se va desfășura 
în fiecare lună pinii la înceta
rea războiului.

Paralel, un număr tot mai 
mare de personalități america
ne, între care și congresmeni, 
cer să se întreprindă de ur
gență investigații în legătură 
cu masacrul comis la 16 mar
tie 1968 de militari 
împotriva populației 
satul sud-vietnamez 
și să fie pedepsiți
Senatorul John Stennis, preșe
dintele Comisiei senatoriale 
pentru serviciile armatei, a ce
rut președintelui să numească 
o comisie de anchetă care să 
cuprindă în rîndurile ei persoa
ne din afara guvernului și a 
Pentagonului. O asemenea co
misie prezidențială ar urfna să 
conducă investigații nu numaf 
asupra împrejurărilor în care 
s-a produs masacrul de la 
Song My, ci și în general a 
modului în care a acționat ar
mata americană împotriva' popu
lației civile din Vietnamul de 
sud și să prezinte președintelui 
concluziile sale.

Pe de altă parte, presa, ra
dioul și televiziunea din Ș.U.A. 
continuă să acorde un interr-s 
major dezvăluirilor privind ma-

americani 
civile din 
Song My 
vinovății.

sacrul do la 
primă ideea 
Nixon va trebui 
pentru a fi elucidat acest „caz", 
care a zguduit conștiința mul
tor americani, cu atit mai mult 
cu cît el s-a produs in timpul 
predecesorului său, Lyndon 
Johnson. Revista „Life" relevă 
în ultimul său număr că ase
menea „acte" s-au produs șl In 
alte localități din Vietnamul de 
sud. In coloanele sale este re
produsă declarația lui Joseph 
Lyford, președinte al organiza
ției pacifiste „Fondul pentru 
pace", care afirmă- că la 2 de
cembrie a solicitat ministrului 
apărării, Laird, să ceară lămu
riri comandanților militari asu- 

• pra informațiilor privind atacul 
întreprins la 2 martie 1967 in 
satul sud-vietnamez Lang Vei, 
unde au fost uciși 105 civili și 
au fost răniți alți .250.

Van Sau

Song My. Se ex- 
că președintele 

să intervină

O

vederea soluționării
conflictului

LAGOS 8 (Agerpres). — Hai
le Selassie, a luat o nouă ini
țiativă în vederea soluționării 
pe cule pașnică a conflictului 
nigeriano-biafrez care durează 
de peste 29 de luni. .împăratul 
Etiopiei, caro este în același 
timp și președintele Comitetului 
O.U.A. însărcinat să 
problema nigeriană, a
o invitație autorităților nige- 
riene și biafreze de a-și trimite 
reprezentanți la Addis Abeba 
pentru a preciza chestiunile di
vergente, urmînd ca în cadrul 
unei înlîlniri ulterioare'între șe
ful guvernului federal, generalul 
Yakubu Gowon și liderul bia- 
frez

rezolve 
adresat

în Bulgaria

PARIS 8 (Agerpres). — In
tr-o conferința de presă,- ținută 
luni în capitala Franței, purtă
torul de cuvînt al delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud la convorbirile cva- 
dripartite de la Paris, Li Van 
Sau, a declarat, printre altele, 
că hotărirca guvernului filipi- 
nez de a-și retrage unitățile 
militare din Vietnamul de sud, 
constituie o nouă dovadă a eșe
cului politicii Statelor Unite în 
sud-estul Asiei. întrebat de un 
ziarist dacă modalitățile de re
tragere a trupelor filipineze ar 
putea constitui un precedent a- 
plicabil 
a altor 
Vietnam, 
ne. purtătorul de cuvînt a afir
mat că ..dacă S.U.A. declară că

în retragerea 
trupe străine 
inclusiv america-

tru-

șl
din

vor retrage necondiționat 
pele lor, precum și pe cele ale 
altor țări străine, într-un ter
men de șase luni, părțile vor 
discuta condițiile de retragere, 
precum și garantarea securității 
militarilor în timpul acestor o- 
perațiuni".

în încheiere, vorbitorul a fă
cui unele precizări privind bi
lanțul ultimelor operațiuni mi
litare din Vietnamul de sud. El 
a arătat că în perioada 28 oc
tombrie — 19 noiembrie numai 
în regiunea Bu Dop și Bu Tran 
au fost scoși din luptă 3 500 
de militari inamici, dintre care 
peste 200 americani. De aseme
nea, a spus Li Van Sau, în 
luna noiembrie în Delta Me- 
kongului și în regiunile urbane, 
peste 15 000 de soldați inamici 
au fost scoși din luptă.

TOKIO 8 (Agerpres). — Infor
mațiile asupra masacrului săvîr- 
șit de o unitate militară ameri
cană asupra locuitorilor pașnici 
din comuna Song My au fost 
recepționate cu stupoare do o- 
pinia publică mondială, se arată 
intr-un articol redacțional al 
ziarului „Asahi". La procesul de 
la Niirnberg, în numele civili
zației mondiale, a fost condam
nată distrugerea orașelor și sa
telor pașnice. în Vietnam, însă 
de cîtiva ani se desfășoară o 
asemenea distrugere a orașelor 
și satelor, subliniază ziarul. U- 
nul din aceste exemple îl cons
tituie tragedia do la Song My. 
.,Aceia care se fac vinovați de 
crime în Vietnam — subliniază 
Asahi — trebuie să fie ’supuși 
unor pedepse aspre și exempla-

Odumegwu Ojukwu să

Recrudescența 
mișcării de partizani 

în Tailanda
BANGKOK 8 (Agerpres). — 

Guvernul tailandez a hotărît 
să reintroducă in nouă provin
cii meridionale ale tării legea 
marțială, anunță din Bangxok 
aqenția Associated Press. Aceas
tă hotărîre a fost motivată 
oficial prin faptul că în provin
ciile respective s-a semnalat 
în ultimul timp o recrudescentă 
a mișcării de partizani.

Anterior la Bangkok se anun
țase constituirea unui coman
dament militar suprem comun 
tailandczo-malayezian, care va 
avea ca principal scop coordo
narea acțiunilor celor două țări 
împotriva mișcării de partizani.

Vota guvernului 
Cambodgiei

PNOM PENH 8 (Agerpres). 
— Guvernul regal al Cambod
giei a adresat Comisiei interna
ționale pentru control și supra
veghere în Cambodgia rugămin
tea de a-și suspenda activitatea 
pe o perioadă nedefinită, înce
pînd cu data de 31 decembrie 
1969, datorită greutăților finan
ciare pe care le întîmpînă tara, 
într-o notă publicată în această 
problemă de Ministerul Afaceri
lor Externe al Cambodgiei, re
latează agenția Khmer Press, se 
menționează că acordurile de 
la Geneva din 1954, menite să 
garanteze pacea și securitatea 
în Peninsula Indochina, nu și-au 
redus importanța și că din 
punct de vedere juridic Comisia 
Internațională pentru control și

supraveghere va exista în con
tinuare. Dacă va fi necesar, 
guvernul regal se angajează să 
acorde sprijin material în ve
derea reluării activității comi
siei, conchide nota M.A.E.

O
PNOM RENH 8 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
Khmer Press, trei vedete de 
patrulare americano-saigoneze 
au pătruns în apele teritoriale 
ale Cambodgiei în provincia 
Kampot. Militarii debarcați de 
pe nave au atacat satul Kohth- 
not din această provincie și au 
răpit patru cetățeni cambod- 
geni.

o

(Agerpres). — Co- 
Fortelor armate

de sud
SAIGON 8 (Agerpres). — In 

provinciile Tay Ninh, Binh 
Long și Phuoc Long s-au pro
dus în ultimele 12 ore ciocniri 
între trupele americane și uni
tăți ale forțelor patriotice. Mi
litarii americani, care au fost 
sprijiniți în luptă de avioane 
de vînătoare și elicoptere, au 
înregistrat pierderi. în aceste 
zone, bombardierele B-52 au 
lansat în zorii zilei do luni 
șase raiduri.

SAIGON 8 
mandamenlul 
populare de eliberare din Viet
namul de sud a ordonat trupe
lor patriotice de a înceta ata
curile asupra forțelor filipineze 
aflate pe teritoriul sud-vietna- 
mez— informează agenția V.N.A. 
După cum s-a- anunțat, guver
nul filipinez a hotărît retra
gerea trupelor sale din Viet
namul de sud pînă la sfîrșltul 
anului.

SAIGON 8 
mandamentul 
la Saigon a 
jurnalului de luptă al unei com
panii americane implicate în 
masacrul de la Sonq My. I-fotă- 
rîrea a fost motivată prin aceea 
că publicarea documentului ar 
,.prejudicia desfășurarea proce
sului care urmează să fie des
chis în legătură cu acest caz**.

(Agerpres). — Co- 
forțelor armate 

interzis publicarea

Un nou succes al greviștilor
8 — Corespondentul 
N, Puicea, ♦ransmi- 

trei luni de luptă d.r-
ROMA

Agerpres, 
te: După —---- — -
ză, cei 220 000 de lucrători din 
industria chimică și farmaceuti
că a Italiei au obținut un im
portant succes: revendicările
lor cu privire la reînnoirea con
tractului de muncă pe următorii 
trei ani au fost acceptate de

către patroni. Muncitorii obțin 
astfel importante sporiri de 
salarii și libertăți sindicale mai 
largi în fabrici. Intr-un comu
nicat al celor trei mari_federalii 
sindicale — C.C.I.L., C c
U.I.L. — — -
tar această bătălie, se 
ză importanta cuceririi 
de către muncitori.

’’a'-C.G.I.L, C.I.SL. sl
— care au desfășurat uni- 

sublinia- 
ob ținute

Sesiunea adunării U. E. O
PARIS 8 (Agerpres). — La 

Paris a inceput luni cea de-a 
doua parte a celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Uniunii Eu
ropei Occidentale. Timp de cî
teva zile, rc-prezen tanti ai par
lamentelor celor șapte țări 
membre ale U.E.O. vor dezbate 
diverse probleme politice și mi
litare.

O
Ca urmare a unui grav di

ferend, in februarie a.c. Franța 
și-a retras reprezentanții din 
unele foruri ale U.E.O. Diferen
dul avea drept origine convoca
rea, fără acordul Parisului, a 
unei reuniuni a Consiliului re
prezentanților permanent! ai 
U.E.O., la inițiativa Marii Bn-

Lânii, pentru discutarea situa
ției din Orientul Apropiat. Gu
vernul francez a considerat con
vocarea acestei reuniuni drept 
o încălcare gravă a normelor 
organizației și ca o încercare de 
a permanentiza practica consul
tărilor politice obligatorii. In 
subtext, conflictul se lega in
disolubil de disputa cu privire 
la intrarea Marii Britanii în Pia- - 
ța comună, care cunoștea atunci 
un moment de acuitate deosebi
tă.

Adunarea Uniunii 
Occidentale nu a fost părăsită 
de reprezentanții Franței ca ur
mare a. conflictului din februarie. 
Prin urmare, parlamentarii fran
cezi participă șl la actuala se
siune de la Paris,

deosebi-

Europei

BASEL 8 (Agerpres). — Sîm
bătă și ’duminică s-a desfășurat 
la Basel o reuniune a guverna
torilor principalelor bănci din 
Europa occidentală, S.U.A., 
Canada și Japonia. Dezbaterile 
s-au desfășurat în cel mai strict 
secret. Se crede că convorbirile 
s-au axat pe probleme legate de 
scăderea considerabilă a prețu
lui aurului pe piața liberă a 
schimburilor. Deși această scă
dere a prețului metalului gal
ben ameliorează în mod incon
testabil și substantial, după pă
rerea observatorilor politici, 
climatul monetar interocciden- 
tal, la reuniunea de la Basel 
s-au conturat păreri contrare, 
în timp ce reprezentanții bănci 
lor americane s-au declarai fa
vorabili reducerii în continual o 
a cursului - aurului sub prețul 
oficial do 35 dolari uncia — și 
după părerea lor la aceasta se 
va ajunge în următoarele cîteva 
zile — reprezentanții unor bănci 
vest-europene, printre care Ita
lia și Olanda, și-au exprimat 
dimpotrivă dorința ca prețul au
rului pe piața liberă să se sta
bilească la 35 dolari uncia. Dar 
această stabilizare, afirmă spe
cialiștii, ar implica o interven
ție a băncilor centrale 
cumpărări masive de 
acest lucru ar fi în 
tie cu prevederile 
Pool al aurului din 
parte principalele țări occiden
tale. înțelegerea intervenită în
tre aceste țări stipulează că 
țările membre ale Pool-ului pol 
să-și sporească rezervele lor în 
aur numai schimbînd dolari la 
Fort Knox (depozitul principal 
al trezoreriei americane).

ajungă la o soluție definitivă.
Ultima intilnire dintre părțile 

în conflict in războiul civil din 
Nigeria s-a desfășurat sub aus- 

. piciilo Organizației Unității A- 
fricane în capitala Liberiei, 

' Monrovia, în luna aprilie a a- 
cestui an. De fapt, reprezentan
ți ai Nigeriei și 
întilnil în cadrul unor 
rințe de pace de la începutul 
ostilităților de palm ori, da/ în 
pofida cerințelor alît ale opi
niei publice interne cît și in
ternaționale de a se pune capăt 
luptelor care au provocat peste 
două milioane de victime, păr
țile în cauză s-au situat pe 
poziții diametral opuse: repre
zentanții biafrezi afirmînd că 
orice chestiune ar putea fi ne
gociabilă în afară de cea a 
suveranității tribului Ibo, asu
pra teritoriului în care locuiește, 
in timp ce reprezentanții guver
nului federal contestă tocmai 
această suveranitate.

In ce privește desfășurarea 
operațiunilor militare, în ulti
mele săptămîni agențiile de pre
să au remarcat o recrudescență 
a acțiunilor întreprinse de Gu
pele federale împotriva celor 
cîteva principale baze biafreze 
de pe teritoriul pe care îl con
trolează și care nu depășește 
suprafața de 4 000 km pătrați.

Biafrei s-au
confo-

SOFIA 8 (Agerpres) — 
Tradițlonalu sărbătorire la 8 
decembrie a Zilei studentului 
în Bulgaria a prilejuit o tre
cere in revistă a realizărilor 
obținute1 in domeniul învăță- 
mînlului superior in această 
țara.

Astfel, dacă în anul școlai 
1939-1940 ' ,
Iau numai cinci institute de 
învățaminl superior cu 10 109 
studenți și 453 de profesori, 
în prezent, în cele 26 de ins
titute de învățămlnl superior 
dir. Solia, Plovdiv, Varna, 
Ruse, Burgas, Veliko-Tirnovo, 
Gabrovo și Svișlov, un nu
măr de 6.342 de profesori cu 
o înaltă calificare pregătesc 
82 000 de studenți în 166 de 
specialități diferite. Numai în 
cursul ultimilor zece ani nu
mărul studenților bulgari s-a 
dublat. Aproximativ 70 la sută 
dintre aceștia urmează insti
tute cu profil tehnic, econo
mic și agricol. în fiecare an, 
facultățile bulgare sini absol
vite de aproximativ 12 000 de 
specialiști.

In urma acestor realizări, 
în prezent, în Bulgaria, un 
număr de 160 000 de specia
liști cu calificare superioară 
își aplică cunoștințele în dez
voltarea economiei țării. Din 
10 000 de locuitori aproxima
tiv 100 urmează cursurile în- 
vălămîntului superior. în me- 
dje. din doi studenți unul 
este bursier. Totodată, peste 
35 000 de studenți au asigurată 
masa la cantină.

in Bulgaria exis-

Declarațiile primului ministru

prin. 
aur. Or, 
contradic- 
așazisului 
care fac

DELHI 8 (Agerpres). — In 
orașul Allahabât (statul Uttâr 
Pradesh) a avut loc un mare 
miting la care a luat cuvîntul 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi. După cum relatează, 
agenția Press Trust of India, 
primul ministru a subliniat că 
„India a ajuns la o asemenea 
etapă de dezvoltare în care 
trebuie să hotărască pe ce caie 
se va orienta în viitor. Dacă 
intenționează să înregistreze 
succese țara trebuie să urmeze 
o nouă cale", a subliniat Indi
ra Gandhi.

Referindu-se la naționalizarea 
băncilor, primul ministru a re
levat că această măsură a gu
vernului a întîmpinat opoziția 
acelor lideri ai Congresului Na
tional Indian care „se opun u- 
nor măsuri concrete menite să 
îmbunătățească situația poporu
lui". în încheiere, Indira Gandhi

a subliniat că în fața poporului, 
și în primul rînd a tineretului, 
se află o sarcină importantă, si 
anume dezvoltarea economi'3 
și socială a tării.

Agenția Press Trust of India 
anunță-că și la Bombay a a- 
vut loc un mare miting al spri
jinitorilor poziției primului mi
nistru. în fața celor prezentl a 
luat cuvîntul președintele inte
rimar .al -Congresului National 
Indian, Subramaniam, care a sub
liniat că recenta reuniune a 
Comitetului pe întreaga Indie 
a Congresului Național In
dian a aprobat rezoluțiile rare 
cer măsuri eficiente în iupla 
împotriva șomajului și a mizeriei. 
„Adoptarea acestor rezoluții po
zitive, a 'menționat președintele 
ad-interim, va marca începulul 
unei noi etape în soluționarea 
acestor două probleme deosebit 
de grave ale țării".

VIETNAMUL DE SUD. 
După cum s-a mai rela
tat, la Washington au 
inceput audierile consa
crate examinării masacre
lor comise de trupele a- 
mericane împotriva popu
lației civile din Vietna
mul de sud. După decla
rațiile unor martori ocu
lari, numărul civililor asa-, 
sinati printre care femei 
și copii s-ar ridica la 
ca 700.

In clișeu: Aspect 
salul Tu Cung — 
copii supraviețuitori 
masacru.

c/r-,

din 
doi1 
din

Orientul Apropiat
Incident în zona Canalului de Suez ?

♦' Intensă activitate diplomatică în capitalele
arabe

HOUSTON 8 (Agerpres). 
— Aslronaufii Conrad, Bean 
și Gordon și-au petrecut UL
TIMUL WEEK-END IN LA
BORATORUL DE CARANTI
NA DE LA HOUSTON îm
preună cu familiile, aflate 
dincolo de peretele de sticlă 
izolator al laboratorului.

Tehnicianul John Allen, 
primul om care s-a îmbolnă
vit in timp ce se afla in ca
rantină, va părăsi laboratorul 
împreună cu întregul grup a- 
flat in carantină. Medicii au 
constatat că el suferă de o 
răceală obișnuită. Charles 
Conrad, Alan Bean și Ri
chard Gordon, precum și cei
lalți cercetători și tehnicieni 
ailafi în carantină, vor pă
răsi laboratorul miercuri 10 
decembrie sau cel mai tîrziu 
joi.

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
BRAZILIANĂ A FĂCUT O VI- 
zitA In cehoslovacia, in 
urma tratativelor purtate. Ia 
Praga a fost semnat un acord 
potrivit căruia Uzinele „Skoda“ 
vor livra Braziliei echipament 
pentru o centrală hidroelectrică.

cu un

CAIRO 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo a transmis 
un comunicat militar în care se 
arată că sîmbătă după-amiază 
două unități egiptene,
efectiv. de 250 militari, au tra
versat sectorul nordic al Ca
nalului de Suez și au ocupat 
poziții pe malul controlat de 
trupele israeliene. Trupele e- 
giptene — se arată In comuni
cat — au determinat inamicul 
să se retragă 5 km și au rămas 
timp de 24 de ore pe malul es
tic al Canalului de Suez.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Un purtător tie cuvînt militar 
israelian, citat de agenția Reu
ter, a dezmințit atacul trupelor 
egiptene. El a declarat: „De-a 
lungul Canalului de Suez nu 
s-a înregistrat nici un raid și 
nici o poziție israeliană nu a 
fost atacată".

CAIRO 8 (Agerpres). — Pre
gătirea conferinței arabe la ni
vel înalt ce urmează să aibâ loc 
la 20 decembrie la Rabat și son
darea posibilităților de regle
mentare a crizei survenite în

relațiile dintre Republica Popu
lară a Yemenului de sud și 
Arabia Saudită continuă să do
mine activitatea diplomatică ’ 
desfășurată în diverse capitale 
arabe.

Primul ministru iordanian, Bah- 
jat Al Talhouni, a sosit luni la 
Cairo pentru a avea un schimb 
de păreri cu conducătorii R.A.U. 
privind viitoarea conferință la 
nivel înalt de la Rabat.

După vizitele întreprinse în 
același scop la Damasc șl Bag
dad, trimisul special al preșe
dintelui R.A.U., Hassan Sabri El 
Kholi, s-a înapoiat la Cairo.

Totodată, delegația
Irakiană, condusă de ministrul 
educației, Ahmed Al Jawari, și-a 
încheiat luni vizita la Aden, 
unde a avut convorbiri cu 
membri ai guvernului Republicii 
Populare a Yemenului de sud 
în legătură cu acțiunea de me
diere pe care Irakul o întreprin
de in vederea reglementării 
conflictului do frontieră (dintre 
R.P.Y.S. și Arabia Saudită.

UNIUNEA TINERILOR SO
CIALIȘTI DIN R. F. A GER
MANIEI, care a ținut Ia sfîrși- 
tul săptămînii trecute la Miin- 
chen Congresul său național, a 
hotărît ca, în viitor, să-și afir
me independența față de Par
tidul social democrat.

Noul președinte al organiza
ției, Karsten Voigt, a precizat 
că mișcarea pe care o conduce 
nu vizează prin această liotă- 
rîre o ruptură cu sociaLdemo- 
crații cancelarului Willy Brandt, 
ci că doresc să devină „avan
garda" P.S.D.

„Gripa siderală”
-ROMA 8 (Agerpres). — 
Epidemia de gripă care bîn- 
tuie . în întreaga Italie conți
nă să ia amploare. Potrivit 
unor date publicate de Minis
terul Sănătății, aproximativ 
13 milioane de persoane sînt 
în prezent bolnave de așa- 
numită „gripă siderală". Pro
centul cel mai mare este în
registrat la Roma, unde sînt 
cca. 800 000 de bolnavi. In 
multe orașe, școlile au fost 
închise, iar unele întreprinderi 
au fost nevoite să-și întreru
pă temporar activitatea.

Intre lunile ianuarie și no- 
imbrie 1969, COSTUL VIEȚII 
ÎN BRAZILIA A CRESCUT CU 
22,9 LA SUTĂ. Potrivit date
lor publicate în presă rezultă 
că au crescut îndeosebi taxele 
pentru serviciile comunale (29.7 
la sută), prețurile la alimente și 
chiriile..

O echipă de geologi ameri
cani, care efectuează cercetări 
în Antarctica, a descoperit re
cent FOSILA UțJUI LYSTRO- 
SAUR; despre care se crede că 
a trăit în aceste locuri în ur
mă cu 200 milioane de ani. 
Prezența sa în Antarctica — 
se afirmă in cercurile științi
fice americane — confirmă teo
riile unor savanți despre „con
tinentul Gondwana", care ar fi 
existat pînă spre sfirșitul erei 
secundare și care ar fi fost 
format din actualele teritorii 
ale Africii, Australiei, Antarc
ticii, Americii de sud și o par
te a Asiei

oficială

ZĂPEZI ABUNDENTE ÎN EUROPA
In timp ce la București vremea duminică a sfidat calen

darul, fiind prin temperatura sa ridicată asemănătoare cu 
cea oferită de o primăvară însorită, în Europa de vest și 
centrală iarna a intrat în toate drepturile pe care i le con
feră luna decembrie.

In R. F. a Germaniei, la Munchen, termometrele au in
dicat minus 16 grade C, iar în Alpii Bavarezi a coborît la 
minus 23 grade C.

La Budapesta, acoperită sîmbătă de o mantie de zăpadă, 
au fost luate măsuri pentru restabilirea circulației urbane. 
Pe unele șosele din Ungaria, mai ales în partea de vest a 
țării-, circulația n-a fost încă restabilită.

Greutăți in buna desfășurare a -transportului, mai ales 
a celui feroviar, au fost înregistrate și în R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, în ciuda măsurilor luate pentru asigurarea 
circulației trenurilor.

Iarna n-a ocolit nici Iugoslavia, unde au fost semnalate 
zăpezi abundente mai ales în Bosnia. Pe litoralul Adriaticii 
vîntul a suflat in unele locuri cu viteza do. 120 km/h, iar 
șoselele au fost acoperite cu polci.

(Agerpres)

LA SOFIA a sosit o delegație 
guvernamentală irlandeză, a- 
nunță agenția BTA. Oaspeții 
vor purta convorbiri cu oficia
lități din Bulgaria pentru sem
narea primului acord comercial 
dintre cele două țări.

După cum s-a anunțat oficial 
la Rawalpindi, în urma hotă- 
ririi președintelui Pakistanului, 
generalul Yahya Khan, peste 
300 de funcționari superiori de 
stat au fost suspendați din pos
turile lor SUB ACUZAȚIA DE 
LUARE DE MITĂ ȘI DE TRA
FIC DE INFLUENȚA. Tribu
nale create special vor exami
na învinuirile cc li se aduc pen
tru a stabili dacă aceștia vor 
fi deferiți justiției sau numai 
înlăturați pentru totdeauna din 
serviciile publice.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșani, str. Republicii ar, 90. Tel. 1602, 209 (Centrala cărbunelui). Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea

LA ȘANTIERELE NAVALE 
DIN ROSTOK a ’fost lansată la 
apă o navă de transport de 
4 000 tone, construită pentru un 
armator norvegian. Șantierele 
urmează să livreze Norvegiei și 
alte nave de acest fel.

CONSTRUCTORII IUGO
SLAVI au terminat lucrările 
de construire a ultimului sec
tor. cuprins intre orașul Bielo 
Polie și localitatea Tuneli, al 
magistralei 
Titograd — 
Muntenegru

care leagă orașul 
capitala Republicii 
— de Belgrad.

Un număr de 1 306 persoane 
și-au pierdut viata ÎN URMA 
INUNDAȚIILOR care sau a- 
bătut în acest an asupra Indici, 
se arată intr-un raport oficial 
prezentat în parlamentul țării. 
După cun» se precizează in do
cument, 993 dintre acestei: nu 
murit in statul Andhra Pradesh, 
unde în lunile mai și octombrie 
au fost semnalate mari inun
dații.
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