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mai
culoasă decît măiestria unui 
tînăr cîntăreți recitator sau 
pasionat cercetător al como
rilor culturii. Concursul

Al 9-lea 
furnal al 

II u nedoarei

ACTIVITATE INTENSĂ 
LA PORȚILE DE FIER

de calitate,

In incinta Combinatului si
derurgic din Hunedoara a 
început turnarea fundațiilor 
celui de-al 9-lea furnal, o- 
biectiv cu o capacitate utilă 
de 1 000 mc care va furniza 
anual 550 000 tone fontă. A- 
gregatul va fi construit du
pă proiectele specialiștilor de 
la IPROMET București «le 
către un colectiv cu experien
ță cum este întreprinderea 
locală de construcții siderur
gice. care lucrează la Hune
doara de peste două decenii. 
La realizarea furnalului con
cură, alături de constructorii 
de la Hunedoara, colective 
de muncă de la Uzinele „23 
August", Uzina de mașini 
grele București, „Progresul" 
Brăila, „Independența" Sibiu 
și altele. Agregatul va fi 
construit in 20 de luni ur- 
mind să elaboreze primele 
șarje de fontă în a doua ju
mătate a anului 1972.

Pe șantierele 
droenergetic și __ __ .
Porțile de Fier, lucrările 
restabilire completă 
ei create în urma 
din ziua dc 2. 
se realizează 
cu programul stabilit. ___
din batardoul la adăpostul că
ruia se execută barajul dever- 
sor a fost închisă. Se lucrează 
în continuare la consolidarea 
digului, astfel ca în 
să înceapă evacuarea 
din incinta ce a fost 
tă. Accidentul nu a ____ _
și nu va afecta lucrările defi-

Sistemului hi
de navigație 

de 
a situați- 

accidentul'ii 
!1 noiembrie a.c. 
în conformitate 

Breșa

curînd 
apelor 

inunda- 
afectit

nitive. Concomitent cil aceste 
operații, constructorii și mon- 
torii își continuă activitatea 
normală la principalele obiec
tive ale sistemului hidroener
getic. Duminică și luni, de e- 
xemplu, programul de betona- 

ecluză s-a realizat inte- 
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e sînt in montaj. se 
în ritm accelerat în 

vederea punerii lor in funcțiu
ne înainte de termenele s’a- 
bilite, așa cum prevăd anga
jamentele comune ce și le-au 
asumat colectivele de construc
tori și montori.

A luat ființă, la București,
SOCIETATEA ROMÂNA DE LINGVISTICĂ

La F.F.A. „ Visco za" Lupeni. 
Juna noiembrie a fost declara
tă „Luna calității". Pentru an
trenarea întregului colectiv la 
crearea renumelui acestei inte
resante acțiuni s-au luat o sea
mă de măsuri. In primul rind 
s-a adus la cunoștința tuturor 
salariaților obiectivele preconi
zate a fi atinse. Popularizarea 
fruntașilor la calitate și bine
înțeles a corigenților la acest 
capitol se face zilnic prin „vi
trinele de calitate", înființate 
în secții. O marc responsabili
tate în această direcție îi revine 
serviciului C.T.C. dar și fie
cărui salariat în parte. Pînă 
la data de 17 noiembrie la 
instalația filatură a obținut re
zultate foarte bune schimbul 
condus de maistrul Dumitru 
Nițu. La indicatorul ridicat de 
calitate și-au adus contribuția 
filatorii : Petru Vîrtosu. Mihai 
Ferenczy și alții. Rezultate ca
litative la nivelul întregii fa
brici a obtinut și secția finisaj- 
textil. Calculele pe 17 zile a- 
rată un procent de 73 la sută 
calitatea A față dc 71 la sută 
cît era planificat. Dcșeurile au 
fost reduse de la 7 la sută, cît 
era planificat, la 5,5 la sută. 
Deci ..Luna calității" își merită 
denumirea, iar acțiunea credem 
că ar putea să fie... conti
nuată.

Așezat într-un valoros pe
rimetru urbanistic — din ca
re fac parte vechiul sfat, se
diu) comitetului județean 
P.C.R., casa dr. Petru Gro
za. parcul, statuia lui De- 
cebal — castelul Bethlen, 
supranumită odinioară și 
„ Magna Curia", adăpostește 
de nouă decenii Muzeul ju
dețean Hunedoara — Deva.

Inițial posesor al unei mo
deste colecții de obiecte va-

muzeului. Colectivul institu
ției a abandonat 
această concepție care 
nea accentul pe 
unei expoziții 
complete, a tuturor etapelor 
istorice, chiar dacă pentru 
unele perioade exponatele e- 
xistente erau nesemnificati
ve ori frecvent îmilnite în 
orice muzeu.

Duminică. 22 noiembrie, 
într-un cadru festiv, Muzeul

Controlorul interfazic Var
vara Moldovan de la „Visco- 
za“ Lupeni rccepționind un 
tot de bobine in secția ră
sucit...

loroase, adunate de istoricii 
din cadrul Societății de isto
rie și arheologie a județu
lui Hunedoara (care a numă
rat printre membrii săi de 
onoare și pe cărturarul Geor
ge Barițiu), Muzeul județean 
din Deva a cunoscut după 
1918 o substanțială îmbogă
țire și diversificare a fondu
rilor sale. In urma săpătu
rilor arheologice, inițiate și 
conduse decenii de-a rîndul 
de către dr. docent Octavian 
Floca, eminent om de știin
ță, fost mulți ani director 
al acestei instituții, muzeul 
a intrat în posesia a nenu
mărate exponate de mare va
loare științifică. Există aici 
multe unicate și rarități 
privind momentele de cultu
ră materială și spirituală din 
perioada daco-romană pro
venite dc la șantierele 
heologice de pe 
județului nostru, 
acum n-au putut fi 
valoare în cadrul 
de bază, datorită 
perimate

județean Hunedoara — Deva 
și-a redeschis porțile în noua 
sa înfățișare. însoțit de mu
zeograful Ion Andrițoiu, am 
parcurs numeroasele săli ale 
muzeului, admirînd peste tot 
bunul gust, eleganța, inge
niozitatea cu care sînt așe
zate mărturiile istorice. In 
vitrine de sticlă, pe pie
destale, prinse cu aplice pe 
pereți, nenumăratele obiecte, 
dintre care multe au fost 
acum pentru primii oară ex
puse publicului, sînt ilumi
nate
neon obținîndu-se efecte op
tice menite să accentueze 
valoarea și unicitatea unora 
dintre ele. Incepînd cu pa
leoliticul, trecînd apoi prin 
neolitic, epoca metalelor, e- 
poca dacică, războaiele daco
române, stăpînirea romană în 
Dacia și pînă în

Colectivele de muncă de la 
industrie și prestații din ca
drul secției I.P.S.P. Livezeni 
raportează cu mîndrie depăși
rea — după trecerea a două 
decade din noiembrie curent- 
— cu 1 336 mii lei a planului 
anual, ceea ce reprezintă o 
onorare în proporție de peste 
250 la sută a angajamentului 
suplimentat. De remarcat că 
și la indicatorul preț de cost 
s-a realizat o economie, peste 
sarcina încredințată, de 680 mii 
lei.

Biroul organizației de bază, 
comuniștii și-au adus o substan
țială contribuție în mobiliza
rea întregului colectiv la înde
plinirea cu cinste a îndatori
rilor avute în ultimul an 
cincinalului actual.

Sub aspectul prestațiilor, s-a 
pus în tot acest timp un ac
cent deosebit pe reducerea 
orelor de staționare și folosi
rea la deplina capacitate a 
utilajelor, efectuarea de repa
rații de calitate corespunză
toare, într-un termen cît mai 
scurt.

In domeniul industriei, preo
cuparea colectivului, a cadre
lor inginerești și tehnice îri-t 
drumătoare, s-a axat pe exe
cutarea unor confecții care sâ 
răspundă exigențelor ridicate 
de beneficiar, date oportun in 
folosință, uneori cu prețul 
unor strădanii depuse și în 
afara orelor de program obiș
nuite. Oamenii secției au înțe
les întotdeauna urgențele 
nu s-au dat la o parte din fața 
greutăților. O notă bună 
modului ritmic în care a avut 
loc alimentarea punctelor de 
lucru cu materiale necesare 
executării comenzilor.

Să facem și cuvenitele evi
dențieri : maistrul loan Brîn- 
zan, lăcătușii loan Csaky, Am
brozie Cișmaș, Andrei Fal- 
veghi, loan Anuțoiu, dc la con-

(Continuare in pag a 3-a)

Colectivului minei Vulcan îi 
revine in anul 1971 sarcina 
de a extrage cu 45 000 tone 
mai mult cărbune decît în a- 
cest an. A fost firesc, deci ca, 
în centrul dezbaterilor confe
rinței organizației de partid din 
cadrul exploatării să figureze 
măsurile, acțiunile ce se cer 
întreprinse de organizația co
muniștilor, de conducerea teh- 
nico-administrativă pentru a 
crea premise sigure realizări
lor viitoare, pentru mobiliza
rea întregului potențial mate
rial și uman al minei la în
deplinirea integrală a sarcini
lor ^primului an al cincinalu
lui. *Aș<r a fost firesc, așa s-au 
și petrecut lucrurile. Delegații 
la conferință au abordat cu 
multă răspundere direcțiile spre 
care trebuie să persevereze or
ganele și organizațiile de par
tid din cadrul exploatării, per
sonalul tehnic pentru a valo
rifica la înalt nivel condițiile 
de care dispune mina, de a 
descoperi și pune în valoare 
noi rezerve interne pentru ca 
roadele minerilor și tehnicie
nilor minei Vulcan să fie în 
1971 cît mai substanțiale, să 
se ridice la nivelul cerințelor 
primului an al cincinalului.

„Intrăm într-un an bun — 
susținea în conferință ing. Ion 
Popescu, șeful exploatării. Dis
punem de zestre bună, de o

ar- 
teritoriul 

care pînă 
'i puse în 
expoziției 
concepției 

organizare

La București a luat ființă 
Societatea română de lingvisti
că. Ea își propune să reuneas
că forțele științifice din toate 
centrele universitare pentru 
studiul problemelor de limbă 
în general, și a celor de limbă 
română în special.

In cadrul Adunării Generale 
de constituire a Societății, 
acad. A). Graur a fost 
președinte al Comitetului 
conducere, iar acad. Al. 
setti secretar al acestui comi
tet.

ales 
de 

Ro-
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ii

Dar învățămintele
neajunsurilor,
răspunderea
nerealizărilor

pe cine privesc ?
dotare tehnico-materială care 
ne conferă posibilități certe 
pentru realizarea integrală a 
planului, pentru a fi în linie 
cu celelalte colective miniere 
din bazin". Printre altele, vor
bitorul a relevat că exploata
rea va avea la finele anului 
o linie de front de 350 ml do
tată cu echipament modern: 
mina a fost înzestrată de curînd 
cu încă două utilaje de tăiere 
de mare productivitate. Dele
gații Ia conferință. între care 
tov. Nicolae Radu, Ilie Chiron.

Jean Ilărățiu, Eugen Karpati, 
au făcut numeroase referiri și 
la cerințele imperioase ce le 
are mina pentru a păși în noul 
an cit mai bine pregătită. S-a 
solicitat din partea C.C.P. să 
aprovizioneze mai bine mina 
cu piese de schimb, armături 
pentru susținere, 
re, flori vidia 
toare și alte

transportoa- 
pentru perfora- 
materiale. Așa

Ion DUBEK
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„BRAȚARA DE AER 
ioMă întrecere

„Brățara de aur“, concurs 
organizat de televiziunea ro
mână în colaborare cu C.C. al 
U.T.C. își propune să devină o 
atractivă întrecere care va de
semna în final, dintre tinerii 
concurenți, pe cei mai iscu
siți strungari, radiotehnicieni 
și zidari din toate județele 
țării. Prin modul de desfă
șurare a concursului se ur
mărește stimularea în rîndul

pentru desemnarea celui 
tinerilor telespectatori a in
teresului pentru desăvîrșirea 
pregătirii de specialitate, 
mîndria pentru profesia a- 
leasă, sentimentul înaltei res
ponsabilități sociale.

Concursul „Brățara de aur" 
oferă tineretului din Valea 
Jiului prilejul de a vedea că 
măiestria unui bun strungar 
nu e cu nimic mai puțin 
demnă și mai puțin specta-

I. BARB,
șeful sectorului economic 
Comitetului municipal U.T.C,

Petroșani

La depozitul „Combustibi
lul" din Petroșani deservirea 
populației se desfășoară în 
condiții bune și fără pierderi 
de timp. Depozitul dispune de 
lemne și cărbuni, cetățenii, 
unitățile economice, instituțiile 
sint servite operativ. Trans
portul la domiciliu este asigu
rat de un camion-taxi al 
I.G.C. sau de cărăuși particu
lari.

S-ar părea că, momentan, la 
depozit nu există... probleme. 
Stînd însă de vorbă cu șeful 
depozitului, Ernest Podranski, 
am aflat că nu este încă asi
gurată cantitatea de lemne dc 
foc necesară pînă la sfîrșitul a- 
nului în curs și începutul pri
mului trimestru al anului 1971. 
Spre deosebire de anii trecuți 
— ne spunea interlocutorul — 
cînd, în perioada actuală, a- 
veam cantități suficiente de 
lemne de foc in depozit, stocul 
actual de 300 tone se va epuiza 
în aproximativ trei săptămîni 
și nu avem nici perspective si
gure de completare... Situația

aceasta se datorește Unității de 
exploatare a lemnului Petro
șani care nu ne furnizează, 

"zilnic și pe măsura prevederi
lor contractuale și de plan, 
lemnele de foc. Așa, de exem
plu, U.E.L. Petroșani ne este 
datoare din trimestrele I—iii 
cu 417 tone, iar în trimestrul 
actual pînă la 30 noiembrie cu 
încă 450, în total cu 867 tone 
lemne de foc.

Deși timpul este favorabil 
pentru transportul cu camioa
nele a lemnelor de foc de la 
gurile de exploatare la depo
zit, ritmul acestui transport 
este complet nesatisfăcător. 
In perioada de la 12 la 18 no
iembrie, de pildă, s-au furni
zat doar 8 camioane (30 tone) 
lemne în timp ce în aceeași 
perioadă noi am distribuit 
tone, situație care face ca, 
loc să se completeze stocul

I ♦ In divizia C, Ia fot- J 
I bal : Știința Petroșani | 
| — Metalul Topleț 4—0 i 
■ (...pe o ploaie insisten- I 
I tă); Dunărea Calafat — | 
| Minerul Lupeni 2—0 i 
I (...în ultimele 8 minu- I 
I te) ♦ Doar un cuvînt | 
| (despre Jiul, bineînțe- i 
* Ies !) ♦ Agenda cam- * 
I pionatub.ii județean de | 
| fotbal ♦ Cassius Clay I 
| — învingătorul de la 
i Atlanta ♦ Scurte știri j 
| din țară si de peste ■ 
U hot pre «

„Sincron"
Simbătâ, 28 noiembrie, la 

orele 17 și 20, in sala Casei 
de cultura din Petroșani are 
loc concertul „non-stop" al or
chestrei „Sincron", condusă de 
Cornel Fugaru ; cu Gioni Di- 
mitriu, Gabriela Teodorescu, 
Gina Dumitrescu și cintârețul 
Casy Anderon (S.U.A.).

„Dragoste 
de țigan"

Opera de stat din Timișoa
ra prezintă, miercuri 2 de
cembrie, Ia orele 16,30 și 20, 
opereta lui Franz Lehar 
„Dragoste de țigan". Condu
cerea muzicală aparține lui 
loan Kecenovici, regia artis
tică lui Dumitru Gheorghiu 
și scenografia lui Ion Ibser.

„Galileo Galilei"
Mîine, la ora 19. in sala 

mică a Casei de cultură conf. 
univ. Victor Prosie prezintă 
expunerea „Galileo Galilei".

Brigadă în scenă
Astăzi, după-amiază la 

clubul din Aninoasa, briga
da artistică de agitație din 
localitate va prezenta un 
bogat program artistic.

CONFERINȚA
Simbătă,' 21 noiembrie, elevii claselor a Xl-a și a XH-a 

ale Liceului din Lupeni au avut în mijlocul lor pe cercetă
torul Valcriu Streinu, de la centrul de logică al Academici 
de științe sociale și politice, care a prezentat o conferință 
cu tema „Friedrich Engels — 150 de ani de la naștere".

Expunere
Mîine, la ora 17, în sala clubului din Vulcan, Teodor 

Arvinte va prezenta o expunere cu tema „Originea ateis
mului și adevărul despre cărțile sfinte".
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Abonați 
pertnanenți

Restaurantul „Cina" din 
Lupeni și-a creat un bun re
nume în rîndul clienților. In 
prezent, peste 200 dc fami
liști sînt abonați permanenți 
la bucătăria restaurantului, 
bucurîndu-se de avantajele 
deservirii pentru consumul la 
domiciliu.
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DOAR 
UN 

CUVIN!
...Doar un singur cuvinl, ca 

in slow-rock-ul lui Richard 
Oschanitzky, aș wrea, totuși, sâ 
nu scap ocazia și sâ spun și 
eu despre— .Jiul". Care-i cu- 
tintul ? Să spun cuvintul ?

Uite, am sâ-l spun. STU
POARE ! Acesta e cuvintul.

Ale noastre „cuore matto"
— pe românește, inimi nebune
- refuză să accepte ca fireas
că intringereo categorică, poa
te cea mai categorică din ul
timii ani, a Jiului la București, 
in fața unui .Dinamo" „cirpit", 
lipsit de cei doi mari „căpi
tani" cri săi. Dinu și Lucescu. 
Sintem stupefiați. E prea mult ! 
E enorm de mult— Ne părea 
rău tuturora, cduceți-vă amin
te, că n-a fost televizat meciul. 
Acum, să zicem .mersi" că s-a 
intîmplat așa, cel puțin mai 
trăim incă puțin cu convinge-

Radiografia 
etapei

rea că... Stan, Stoker, George- 
vici și ceilalți n-au fost acolo, 
pe teren, in careul prin care 
cred că s-au „plimbat", ca pe 
aleile de la Șosea, Dumitra- 
che et comp.

Puteți să credeți ce vreți, 
dar noi mai degrabă am fi 
putut să prevedem că Dună
rea și-ar fi putut modifica, 
peste noapte, cursul normal, 
dinspre Marea Neagră înspre— 
Munții Pădurea Neagră, decit 
că „Jiul" va capota atit de 
categoric la București—

Ce altceva s-a mai întim- 
plat ? După 14 ani, accelera
tul Tîmișoara-București a 
adus, in Capitală, o „trupă" 
- pină simbătă resemnată - 
care n-a vrut să țină seama 
de conveniențe și-a „suflat" 
Progresului poate cele mai va
loroase și mai sigure puncte 
ale sale. „Buturuga" mică în
cepe, se vede treaba, să prin
dă rădăcini-.

După indubitabila victorie 
de la Arad, craiovenii au ce
dat firavei echipe din Cluj un 
punct, poate nesperat de a- 
ceasta, intr-un .colocviu" des
pre care mi-ar place să cred 
că n-a fost... notat.

Echipa din „țara sondelor", 
core-a „erupt" tocmai cind nu 
se-aștepta nimeni, a pierdut, 
firesc, la Cluj. Oare e Petro
lul, chiar cu Dridea in echipă, 
o formație care să „tragă" la 
titlu ?

La Bacău s-a respectat un 
principiu. Nici nu se putea 
altfel ! U.T.A. deja se lirăște—

Și-n „tirgul leșilor" - rezul
tat normal. „Don Gil" culege 
puncte de aur in ucicrapu-i 
verde"...

Două draw-uri : la Brașov 
și la Pitești. Amindouă previ
zibile, amindouă așteptate 
Imi pare, sincer, rău că „Niky 
cel mare" nu și-a adjudecat 
ambele puncte, imi pare rău 
de „nea Titus"...

V. TEODORESCU

ATLETISM Elevii
Campionatul municipal de 

atletism — centrul Petroșani — 
ți-a consumat ultima etapă, cu 
aceasta încheindu-se activitatea 
atletică a elevilor petroșăneni. 
Cinci din cele șase școli ge
nerale din orașul Petroșani au 
fost angrenate în această com
petiție. care a dat la iveală o 
serie de talente la mai multe 
probe. Deși rezultatele nu au 
fost cele mai bune, aceasta 
datorîndu-se și condițiilor u- 
heori improprii de concurs, ele 
au anunțat o serie de elevi 
care pot abține rezultate mai

Organizatorii celei de a 20-a 
ediții a Olimpiadei de vară de 
la Miinchen-1972 apreciază că 
800 de milioane de telespecta
tori vor putea urmări întrecerile 
olimpice prin intermediul a pa
tru sateliți care vor asigura re
transmisia in intreaga lume. 
Fiecare satelit va permite să se 
utilizeze concomitent cu imagi
nea și sunetul pină la 21 de 
canale care se vor afla la dis
poziția comentatorilor străini. In 
acest fel, se crede că retransmi
siile se vor putea face in 80 de 
limbi. Doi sateliți vor fi „pos
tați" deasupra oceanului Atlan
tic, unul deasupra oceanului 
Pacific și unul deasupra ocea
nului Indian.

SCURTE
♦ Tenismanul australian 

Rod Laver a cîștigat in stil 
de marc campion turneul in
ternațional „Open" desfășu
rat pe teren acoperit la 
Wembley. In finală, Laver
I- a învins cu scorul de 6—3,
6— 4, 6—4 pe americanul 
Cliff Richey.

4- La Sofia s-au încheiat 
duminică seara întrecerile 
balcanice de scrimă. In ul
tima zi a competiției, sporti
vii români au obținut două 
medalii de aur. Echipa femi 
nină de floretă a României 
(Ardelcanu. Văduva și Hal 
chin) a ocupat primul loc, 
invingind cu 8—1 echipa 
Bulgariei. Proba dc spadă pe 
echipe a fost cîștigată de e 
chipa României (Istrate, lor- 
gu și Duțu). In ansamblu, la 
această ediție a Balcaniadei, 
scrimerii români au cucerit 
5 medalii de aur.

♦ Peste 42 000 de specta
tori au urmărit duminică la 
Atena meciul internațional 
dc fotbal dintre echipele 
Greciei și R. F. a Germaniei. 
Fotbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—0).

♦ La Ploiești a luat sfîr- 
șit duminică campionatul fe
minin de șah al țării noas
tre. Titlul a revenit jucătoa
rei Elisabeta Polihroniade 
care a totalizat 11,5 puncte. 
Pe locurile 2—3. la egalitate, 
s-au clasat Baums Irak și A- 
lexandra Nicolau, cu cîte 11 
puncte.

♦ In ziua a doua a tur
neului internațional de hand
bal (juniori) de la Lvov, se
lecționata României a între
cut cu scorul dc 16—15 echi
pa Cehoslovaciei. In celelalte 
jocuri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Polonia — 
Ungaria 12—12; R. D. Ger
mană — Dulgaria 17—14: 
U.R-S.S. I — U.R.S.S. II 
29—25.

In clasament conduce ne
învinsă prima reprezentativă 
a U.R.S.S. cu 4 puncte.

♦ -Stockholm open", tur
neul internațional de tenis 
care a început in capitala 
Suediei, a fost marcat de sur
prize chiar din primul tur. 
La simplu bărbați, Ismail cl 
Sliafei (Republica zTrabă U- 
nită) a fost eliminat cu 3—6.
II— 9, 6—2 de către danez.ul 
Jan Leschly.

Ilie Năslase l-a întilnit pe 
suedezul Jemsby pe care l-a 
învins cu 6—2, 6—4. Franu- 
lovici (Iugoslavia) l-a între
cut cu G—3. 7—5 pe austra
lianul Davidson, iar ameri
canul Stan Smith a dispus 
cu 6—1. 6—2 de compatrio
tul său Tom Gorman. In 
proba de dublu bărbați, pe
rechea Roy Barth (S.U.A.) — 
Jemsby (Suedia) a învins cu
7— 5, fi—(» cuplul Die Năstase
— Ion Tiriac, rezultat a- 
preciat de comentatori ca o 
mare surpriză.

Cea de-a 10-a rundă a 
turneului interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca a 
fost o rundă exclusiv a re
mizelor și a partidelor în
trerupte. întrucît în șapte 
partide a fost consemnată e- 
galitatea. iar alte cinci nu 
s-au încheiat în cele cinci ore 
de joc. Remiza a fost înre
gistrată în partidele : Mec- 
king — Gligorici, Reshevskv
— Smîslov. Portisch — Fi
scher (marele maestru ameri
can a trebuit să se apere 
pentru a obține o jumătate 
dc punct). Gheller — Tai- 
manov, Ivkov — Uhlmann, 
Polugaevski — Suttles și Ji
menez — Uitumen. Larsen a 
întrerupt cu avantaj la Fi
lip.

Capitala U.R.S.S. va fi 
dotată cu un stadion de iar
nă pentru probe de atletism 
avînd o pistă ovală (din tar
tan) de 200 in cu trei*culoa- 
re și o pistă specială pentru 
curse de sprint și garduri 
în lungime de 140 m. Vor fi 
amenajate de asemenea sec
toare pentru aruncări și pis
tă pentru sărituri. Pină în 
prezent la Moscova concursu
rile internaționale atletice de 
sală aveau loc la „Palatul 
Sporturilor* — complexul 
Lujniki, pe o pistă de lemn 
în lungime de 140 m.

ȘTIRI

I I I €
Rezultate tehnice

Politehnica 
Steagul roșu 
C.F.R. Cluj 
Dinamo
,U“ Craiova 
F. C. Argeș 
S. C. Bacău 
Progresul

— Farul
— Rapid
— Petrolul
— Jiul
— „U* Cluj
— Steaua
— U.T.A.
— C.F.R. Timișoara
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Știința Petroșani Metalul Topleț 4-0

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

s

II s
s

Dinamo 
Politehnica 
Rapid
Petrolul
Steagul roșu 
Farul 
„U“ Craiova 
U.T.A.
Steaua
S. C. Bacău 
„U“ Cluj
Jiul
C.F.R. Cluj 
F. €. Argeș 
Progresul 
C.F.R. Timișoara

Dl
23—10 16
23—16 15
13— 6 15
17—14 14

7—10 13
20—20 12

9—11 12
14—11 11
15—15 11
19—15 10
13—13 10
10—15 9
15—22 9
12—17 7
7—13 7
7—19 4

Cu o jumătate de oră inointeo 
începerii partidei de fotbal din
tre Științo Petroșoni și Metalul 
Topleț, stadionul din Petrita ora
la co un teien orat. O dotă cu 
primele schimburi de mingi, sub 
„bătoio" crompoanelor și o ploii 
insistente, el s-o transformat in
tr-o veritabilă mare de noroi și 
apă. Este lesne de înțeles cali- 
toteo scăzută, din punct de ve
dere tehnic, o intilnirii, dificulta
tea in păstrarea nu numai o ba
lonului, ci chiar a echilibrului. In 
osemenea condiții, echipa stu
denților din Petroșoni a trebuit 
să se mulțumească numoi
4—0 in fala unei echipe foarte 
modeste cum a fost cea o meta- 
lurgiștilor din Topleț.

Desigur că un osemeneo re- 
zultot or trebui să mulțumească 
pe oricine. Cei ce ou urmărit 
inso partida, 100 de pasionați oi 
fotbolului, au plecot oarecum 
nemulțumiți de numărul redus de 
goluri la care au osistot, rapor
tat Io numărul ocaziilor clare de 
gol create Io poarta oporoto de

cu...

nota 4 în primo repriză și de 10 
in o doua, de Domilescu. Edifi
cator in ocest sens este și ra
portul de cornere : 21-4 (12-3)
in favoarea gazdelor. Pe un te
ren cit de cit occeptabil, scorul 
ar fi luat proporții considerooile.

Lovitura de începere o ou ju
cătorii de la Metalul, dor ei 
pJerd imediat balonul și o cursă 
a lui Bălăneonu onunță suita 
atacurilor prelungite ale studenți
lor care se instalează in jumăta
tea de teren a adversarului. La 
o greșeală o portarului din To
pleț, Tismonoru recuperează ba
lonul, il deschide in adincime pe 
Făgaș, acesta se împiedică la 
marginea coreului mare al oas
peților, se ridică cu destulă di
ficultate și șuteozo slob doi 
plasat. Balonul se rostogolește, 
prin nămol, șterge bora, este 
prins de portarul metalurgist apoi 
scăpat in plasă : 1-0 pentru Ști
ința. In minutele 8, 10 și 16 Mar
cu a trimis bolonul în boră, Ște
fan a întîrziot să intervină Io o 
centrare-gol a lui Tismânaru, iar

Făgoș o ratat cu poorto goală. 
In minutul 19 o fază care nu 
prevesteo nimic interesant se sol- 
deozo cu al doilea gol al stu
denților înscris de Bălăneanu. De 
abia în min. 33, consemnăm pri
mul șut pe spațiul porții apărată 
de Marincan ; autor Stanei. După 
o nouă suită de ocazii ratate de 
Ștefan, Morcu. Făgaș și Bălo- 
neonu, în minutul 39, la un cor
ner executat de ultimul, înscrie 
fundașul central Zăvoloș. Repriza 
se încheie cu o nouă ratare a 
lui Marcu și cu 3-0 pentru Ști
ințo.

După pouză Știința nu a mai 
avut forța și vigoarea din primo 
repriză. Jocul ei a scăzut in 
spectaculozitate, oboseala spu- 
nindu-și cuvintul in mod deosebit 
Io înointași. Jocul ore co prim 
solist tot echipa gazdă, dar cei 
din Topleț reușesc să treacă moi 
des centrul terenului datorită 
incisivității lui Horescu. Fazele 
de gol sînt moi rare, dor totuși, 
destule : Făgoș (min. 49, 
61), Marcu (min. 47, 68),

57 și 
Bi'ea

(min. 71, 73), Bălăneanu (min. 
70), Tudor (min. 69) și Zovăloș 
(min. 53). Cind toată lumea con
sidera conturile încheiote Făgaș 
își oduce ominte că o extremă 
trebuie să... și centreze, lucru 
pe care ii foce cu trei minute 
înainte de final. Execuțio lui este 
finolizalâ de Marcu și 4—0, scor 
cu core se încheie un 
teresant, în 
realiza 
de goluri. 
Topleț au 
versor destul

O brigodă __  __ . ._
diaș, condusa la centru de Mîhai 
Molnor, a condus foarte bine ur
mătoarele formații : ȘTIINȚA : 
Morican - Ștefănescu, Zăvoîaș, 
Tudor, Vorhonîc — Tismânaru, 
Bitea, Bălăneanu, Morcu, Ștefan 
(min. 76 Rotea), Făgaș. METALUL: 
Domilescu — Almăjanu, Curiguț, 
Vlăduconu, Vor - Șeroon, Bli- 
doru — Ho.escu. Stanei, Olan 
(min. 60 Ciocu).

un
care s-ar 

veritabil 
Metalurgiștii 

constituit un 
de modest, 
de arbitri din

meci in- 
fi ouîut 

record 
din 
od-

Me-

Nicolae LOBONT

Dunărea Calafat Minerul Lupeni 2-0
I
s
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Stația niit&are
(SImbAtA 28 NOIEMBRIE)

U.T.A. — Politehnica
Rapid — Dinamo
C.F.R. Cluj — „U" C raiova
S. C. Bacău — Steagul roșu
Progresul — Steaua
Farul — „U" Cluj
C.F.R. Timișoara — F. C. Argeș
Petrolul — Jiul

In situația in care echipa Mi
nerul Lupeni aspiră Io șefia se
riei a V-a a diviziei C in care 
activează, era de așteptat să 
focă un joc bun la Calafat in 
compania formației locale Dună
rea, echipă cu o comportare moi 
puțin decit modestă pină acum. 
Se părea că așa va fi. Pină in 
minutul 82 fotbaliștii de la Mine
rul Lupeni au menținut rezulta
tul olb pe tabela de marco;. Ei 
s-au apărat tot timpul cu 7-8 ;l 
chiar 9 oameni, controatocind 
totuși periculos, dor nefinalizind 
nici una din ocaziile avute. In 
min. 55, de pildă, Cotrooză s-a 
aflat singur în fotă cu poa ta 
goală, dar o șutot în bară. Dacă 
înscria poate altul era rezulta
tul finol al meciului. Așa insă.. 
In acel minut 82

gazdelor a devenit mai 
ta și Io o invălmășeolă 
porții lui Șarpe, Broșcou 
puternic și mingea a revenit 
gol atinsă ultima dată de către 
Burnete : 1-0 pentru Dunărea 
prin autogolul lui Burnete. Peste 
numoi 6 minute, localnicii ma
jorează scorul la 2—0. Stoiciu e- 
xecută o lovitură liberă de la 18 
metri lateral de poarta oaspeți
lor, portarul Șarpe ezită să inter
vină crezînd că mingeo va ocoli 
poarta, dor ea intră în placă : 
2—0 pentru Dunărea Calafat, re
zultatul cu care se inchieie par
tida. Deși nu ou strălucit, gorde- 
le au meritat totuși victorie. Mi
nerul Lupeni o evoluat șters, fără 
convingere, preocupindu-se prea 
mult să nu primească gol și moi 
puțin să înscrie. S-ar putea acu
za absenta din formație a

insisleri- 
în fața 
o șutat 

în

Macovei și Precup (accidentați), 
dar și fără ei echipa lrebu:a să 
evolueze mai bine, moi oles în 
compania unei formoții modeste 
cum este Dunărea Calofot. Mine
rul o vădit din nou aceleași 
vechi carențe : oboseola spre 
finalul portidei și ineficacitatea 
in foto porții adverse. Antreno-

rut Cornel Cărare a utilizat ur- 
mătooreo echipă : Șarpe — Am- 
bruș, Tonca, Pali, Polgor — Gri- 
zeo, Burnete, Bulbucan — Co- 
trocză (Luculă), Răsădeanu, Mitu.

Etopo viitoare : Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Lupeni.

G. T.

;; A 12-a etapă a campionatului județean de fotbal a fost 
;; fructuoasă pentru echipele din Valea Jiului. Deși doar 
j; două partide au fost organizate pe terenul din Uricani, 
;; celelalte formații din municipiul nostru, evoluind în depla- 
;■ sare, s-au întors acasă cu rezultate meritorii. Iată-Ie :

petroșăneni și-au încheiat activitatea

Staicu HALOI

acest an
au învins în toate 
întîlniri disputate.

bune în anii următori. Printre 
aceștia se numără : Elena Ha
mei, Gabriela Nicolaescu, Xe
nia Kiminich, Iosif Demeter, 
Nicolae Rădescu (toți de la 
Școala generală nr. 4), Maria 
Lăzărescu și Elena Lăcătuș 
(Școala generală nr. 2), Paula 
Lîncă (Școala generală nr. 5) 
și mulți alții.

In urma rezultatelor obținute 
de reprezentativele celor cinci 
școli generale angajate în în
trecere, cele mai bune rezul
tate le-au obținut elevii Școlii 
generale nr. 4 (prof. Maria Vă-

caru), care 
cele patru
Iată și ordinea echipelor la 
sfîrșitul campetiției: 1) Școala 
generală nr. 4 — 322 puncte: 
2) Școala generală nr. 1 — 296 
puncte; 3) Școala generală nr. 
5 — 261 puncte; 4) Școala ge
nerală nr. 6 — 219 puncte; 5) 
Școala generală nr. 2 — 156 
puncte.

AGENDA
campionatului județean

chemarea comitetului 
U.T.C’. al Liceului din Vulcan, 
elevii au colectat o mare 
cantitate de sticle, borcane, 
maculatură. Fondurile rezul
tate din valorificarea lor 
sînt întrebuințate pentru cum
părarea de echipament spor
tiv necesar înzestrării bazei 
material-sportive a școlii. Din 
fondurile ce le vom obține 
prin acțiunile viitoare se va 
cumpăra o masă de tenis care 
va întregi dotarea clubului 
permanent al elevilor ce va 
lua naștere, în curind.

Dan. C. MARINESCU, 
secretar al organizației U.T.C. 

de la Liceul Vulcan

Rezultatele concursului Pronosport nr, 47 
din 22 noiembrie 1970

i. S. C. Bacău — U. T. Arad 1
2. Steagul roșu — Rapid X
3. C.F.R. Cluj — Petrolul 1
4. „U" Craiova — ,U" Cluj X
5. F. C. Argeș — Steaua X
6. Politehnica — Farul 1
7. Bologna — Sampdoria X
8. Cagliari — Fiorentina 1
9. Caiania — Lazio •' 1

10. Napoli — Internazionale 1
11. Roma — Foggia 1
12. Torino — Juventus 1
13. Verona — Vareșe , X

Constructorul Lupeni — Energia Paroșeni 9_ 1
Pe terenul din Uricani, devenit de a dreptul patinoar, 

echipa Constructorul Lupeni a întîlnit tînăra formație E- 
nergia Paroșeni. Constructorii au luat jocul pe cont propriu 
din primul minut, înscriind gol după gol. La scorul de 
9 1 pentru Constructorul, Energia Paroșeni a rămas în 
mai puțin de 7 jucători și astfel arbitrul a fluierat sfîrsitul 
partidei.

Preparatorul Lupeni — Minerul Aninoasa 0—0
Pe același teren s-a desfășurat și întîlnirea dintre echi

pele Preparatorul Lupeni și Minerul Aninoasa. Terenul 
complet desfundat a pus multe probleme jucătorilor, în- 
greunînd conducerea balonului, solicitind eforturi în plus. 
La capătul celor 90 minute regulamentare de joc a fost 
consfințit rezultatul de egalitate : 0—0.

I.G.C.L. Hunedoara — Minerul Vulcan 2—3
Confirmînd comportarea bună avută în ultima vre

me, echipa minerilor din Vulcan a reușit un frumos succes 
la Hunedoara, învingînd cu scorul de 3—2 pe I.G.C.L. 
localitate. Cu această victorie Minerul Vulcan ocupă 
loc fruntaș în clasament

din
un

Recolta Unirea — Parîngul Lonea 0—3
Deoarece nu s-a prezentat la două meciuri în acest 

de campionat, echipa Recolta Unirea a fost exclusă din com
petiție. In această situație, întîlnirea pe care Parîngul Lo
nea urma s-o dispute duminică la Unirea a cîștigat-o cu 
scorul de 3—0.

tur

Aurul Certej — Preparatorul Petrila 2—1
Multă vreme scorul pe tabela de marcaj a indicat 

egalitate între cele două echipe. Spre sfîrșitul meciului, 
însă, localnicii au învins prin transformarea unei lovituri 
de la 11 m, rezultat care nemulțumește echipa petrileană.

o
Etapa viitoare (ultima a turului) a campionatului jude

țean de fotbal programează următoarele întîlniri : Con
structorul Lupeni — Dacia Orăștie; Constructorul Hune
doara — Energia Paroșeni; Minerul Vulcan — Energia 
Deva; Minerul Aninoasa — I.G.C.L. Hunedoara; Parîngul 
Lonea — Preparatorul Lupeni; Preparatorul Petrila — 
Recolta Unirea (3—0); Gloria Hațeg — Aurul Certej.

Angelo Dunce, antrenorul alb 
al „invincibilului"4. scrisese pe 
mănușa elevului său .a treia 
rundă". Atlanta. 26 octom
brie; în a treia rundă, Cassius 
își scoate in afara luptei ad
versarul. primul său adversar 
după trei ani și jumătate de

inactivitate. Ii rămine să-și re
cucerească titlul de campion 
mondial; meciul dintre Cassius 
și Joe Frazier, actualul deți
nător al titlului, va avea loc 
la New York în luna februa
rie.

n

Seară dc octombrie. Capitala 
sudistă nu are cîtuși de puțin 
aspectul unui „oraș în stare de 
asediu", prorocit dc guverna
torul Lester Maddox. Casandra 
segregaționistă a Georgiei. Doar 
în fața Auditoriului municipal 
o ziare de oameni așteaptă să 
pătrundă în sala unde Cassius 
Clay își face reintrarea in lu
mea boxului. La prima vedere, 
sala sporturilor pare o imensă 
glumă cu 5 mii de martori. 
In centru, un ring improvizat, 
banal și care pe deasupra se 
mai și clatină. Trebuie să faci 
un efort pentru a-ți putea ima
gina că în acest vas închis, 
abia demn de un club engle
zesc din epoca primelor me
ciuri ale lui Carpentier, se va 
consuma evenimentul cel mai

de seamă din boxul ultimilor 
ani.

La ora 21,00, sala era incă 
departe de a fi plină. Albi și 
negri vin pe rînd să-și ocupe 
locurile. Un microfon este a-

personalități, printre care se
natorul negru al statului Geor
gia, Lee Ray Johnson, fidel 
suporter al lui Cassius Clay. 
Salutat de citeva aplauze răz
lețe, își face apariția Jerry

cu un mers legănat. Este Cas
sius Clay. Limbile ceasornicu
lui arată 22,35. Iată-1 deci pc 
omul despre care toată Ameri
ca vorbește, pe acest erou pe 
drept sau pe nedrept privat de

și cite 100 dolari biletul. Trece 
prin fața noastră calm, tăcut, 
cu trăsăturile feței ciudat de 
destinse. Trupul său masiv de
gajă o impresie de forță for
midabilă.

CLAY
învingătorul de la Atlanta

șezat in centrul ringului și, lu
cru nemaiintilnit pină acum, 
un „crooner" (șansonetist) ne- 
grif, Curtis Mayfield, cîntă în 
fața spectatorilor imnul ame
rican, acompaniindu-se la chi
tară.

La ora 22,00 sala era deja 
plină pină la refuz. Un bat rin 
..speaker" de la Madison Square 
Garden prezintă principalele

Quarry, „challenger-ul' lui Clay, 
clasat al treilea „greu" mondial. 
„Ultima speranță albă4* a bo
xului american se îndreaptă 
spre colțul albastru al ringu
lui, colțul roșu urmind să fie 
ocupat de Cassius Clay.

Dar, deodată, un strigăt se 
ridică in jurul ringului. Dinspre 
cabine, un corp masiv înfășu
rat intr-un halat alb se apropie

titlul său pentru că a refuzat 
să lupte in Vietnam; iată-l 
deci pe campionul niciodată 
patronat dc vreo asociație fi
nanciară din Louisville, orașul 
său natal, carc-și transformă 
adversarii in iremediabili în
vinși; iată-1, în fine, pe cam
pionul pentru care mii de „fani* 
au străbătut kilometri, plătind

Preparativele se fac în gra
bă. Un mic discurs tradițional 
al arbitrului Tony Perez, și cei 
doi boxeri — Quarry cu chiloți 
albaștri și Clay cu chiloți albi 
— încep lupta. „Aii" parcă face 
o demonstrație de dans; doar 
figura adversarului poate nu
măra salvele de pumni înca
sate. Quarry încearcă să iasă

violent împotriva lui Clay, dar 
el orturile sale se izbesc de 
ochiul lucid și de brațele ad
versarului care se rotesc de
concertant La sfirșitul primei 
reprize, californianul este pe 
jumătate epuizat, în timp ce 
Clay nu se resimte cîtuși dc 
puțin. Runda a doua. Cassius 
Clay, cu brațele in permanen
tă mișcare, țopăie în jurul rin
gului. plasind lovituri la fi
gură, precis, detașat, lovituri 
dublate și triplate într-o viteză 
amețitoare. Quarry urmărește 
această țintă mișcătoare ce nu 
se lasă atinsă, ii urmărește ac- 
țiuniie violente și, în timpul u- 
neia din ele, plasează o lovi
tură puternică la plex. Lovi
tura nu-1 afecteavă profund pe 
Clay care reia lupta cu o forță 
fenomenală.. La un moment 
dat atinge „neglijent" cu mă
nușa capul lui Quarry, înscri
ind astfel un „bolopunch** in 
maniera Iui Kid Gavilan.

A treia rundă. Clay a cîntă- 
rit deja resursele adversarului, 
dar mai ales și-a regăsit încre

derea in propria-i forță. Di 
redlele sale ating de fiecare 
dată capul adversarului și. Ia 
un moment dat, plasează o Io 
vitură „stinga-dreapta". urmai.' 
imediat de o dreaptă cârc *par 
ge arcada lui Quarry. Sub forța 
loviturii. Quarry se fringe in 
două și cind se redresează pre 
zintă o figură ce-ți dă fiori. 
Repriza s-a încheiat și arbi 
Irul, cu consimțămintul mana 
gerului lui Quarry și in ciuda 
împotrivirii acestuia, decide o- 
prirea jocului. Citeva riipe 
mai tîrziu, înainte ca sala să 
fie zguduită de ovații, micro
fonul anunță victoria lui Cas
sius Clay prin K.O. tehnic in 
runda a treia. Zece minute i-au 
fost dc ajuns super-campionu- 
lui pentru a-și redobindi soclul.

De jur împrejur, suporterii 
lui Mohamed Aii își strigă bu 
curia. Dar Clay se gindește de 
pc acum la meciul cu Frazier 
Miza meciului din februarie nu 
mai este un milion de dolari, 
ci centura de campion al Iu 
mii. O va dobîndi oare?
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UN MEDICAMENT?VINUL

vulcan(crini-
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UN FOCHiST
adaus de o
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>

pe 
un

10,00
10,20

a timpului 
executată 1 ti

in ur- 
sălbi- 

Dar în

Ne 
din 

să

desfășura 
noiembrie

bună zi au apă- 
înarmate

Rhodes,

de
ca- 

me- 
ne-

ingi- 
se re- 
noului 
„Viile

zi ce trece, 
moment dat

„BRĂȚARA

IIeres ? 
că fer- 

o peliculă 
împiedică 

* prima

rapiditatea execuției 
cronometrării in mi- 
sccunde 
a fost

din prima și 
etapă

acordă

rara MI1IAI CONSTANTIN, 
Așteptăm 
în care

lunar
1970 — 
cadrul 

tineret,
aduce în 

cinci județe 
fiecare prin

a con- 
premii 
în ța- 
finalci

pe Iară li se acordă un pre
miu în obiecte în valoare de 
5 000 lei și trofeul „Cupa 
măiestriei".

1ORDACHE,
Treceți pe la 

(secția corespon- 
a lua cunos-

de rezultatul cercetă- 
întreprinse in proble- 
sesizate de dv. redac-

I

(l miare din pag. 2)

cnn a reieșit din cuvîntul ic- 
l'i c.eniantului conducerii U.C.P.. 
cu prilejul răspunsurilor date 
la propunerile și cererile for
mulate dc adunările generale 
dc dare de seamă din sectoa
rele minei, există la nivelul 
Centralei preocupări susținute 
pentru a satisface și aceste so
licitări, pentru a asigura mi
nei toate condițiile unui dema
ra» bun in noul an.

Ceea ce am reținui cu deo
sebită plăcere a fost hotărirea 
unanimă a delegaților la con
ferință de a obține în noul an 
rezultate superioare, 
nea că indicatorii de 
1971 vor fi onorați 
Dat fiind condițiile 
materiale de care dispune mi
na — așa cum am mai subli
niat — nici nu s-ar putea alt
fel. Totodată, așa e demn, așa 
e 
Iii 
Ia 
Și 
înfăptuite.

Dar oare optimismul și cer
titudinea în reușită sînt sufi
ciente ? Punem această între
bare din următorul conside
rent : ascullînd cuvintele ma
jorității delegaților am avut 
sentimentul că nu asistăm la 
conferința de partid de la mi
na care are o rămînere în ur
mă de 67 000 tone cărbune dc 
Ia începutul anului la planul 
de extracție, de 1 100 ml la 
planul de pregătiri și dc 360 
ml la planul dc investiții, rea
lizări care se finalizează în- 
tr-o depășire a cheltuielilor dc 
producție de 10 909 000 lei.

Nu am putea afirma că 
cursul dezbaterilor nu s-au 
cut referiri la situația 
In care se află mina. Mai mult, 
din cuvintele unor delegați s-au 
resimțit amărăciunea, insatis
facția sinceră pentru bilanțul 
eu totul necorespunzător cu ca
re se pregătește să încheie a- 
nul în curs colectivul minei. 
Au fost delegați care s-au re
ferit și la cauzele neajunsuri
lor. Observații critice s-au fă
cut mai ales la climatul de 
muncă nefavorabil din cadrul 
minei, la superficialitatea și 
chiar iresponsabilitatea cu care 
își privesc mulți salariați — 
afit muncitori cît și cadre teh- 
nico-ingincrești — obligațiile 
profesionale, soarta realizării 
sarcinilor ce revin colectivului. 
Au fost elocvente în acest sens 
eriti'- 'e formulate de către tov. 
Ion Popescu. Gh. Inuță. An- 
ghcl Hogman și alții. S-a 
rătat. bunăoară, că numai 
torită celor 6 300 absențe 
motivate înregistrate de la 
cepului anului, mina a pierdut 
peste 30 000 tone cărbune. Or, 
Ia aceasta se mai adaugă a- 
pioape 5 000 de om/zile învoiri 
și concedii fără plată. Cum au 
fost posibile atîtea absențe ? 
Piin ușurința cu care se dau 
învoirile, cu care se motivează 
absențele, prin lipsa de fermi
tate in tragerea la răspundere 
a acelora care fac abateri, care 
nesocotesc obligațiile ce le au 
față de mina la care lucrează. 
Au încercat unii delegați să 
pună rămînerile în urmă și pe 
scama lipsei de efective. In
ii adevăr, mina lucrează cu mi
nus de efectiv. Dar, să reți-

certitudi- 
plan pe 
integral, 
tehnico-

firesc să privească comuniș- 
sartinile ce le au de dus 
îndeplinire — cu optimism 
convingerea că ele vor fi

nem că au fost angajați în a- 
cest an 1 141 salariați. in timp 
ce alți 1 056 au părăsit mina. 
Oare din vina cui ? In ce con
stau strădaniile factorilor de 
răspundere, mai ales jos, în 
mină, pentru stabilizarea efec
tivelor, pentru integrarea 
lor angajați în ritmul 
din subteran ? S-au dat 
p’.e și în privința altor 
testări de indisciplină :
losirea din plin a celor opt ore 
de muncă de către personalul 
auxiliar, chiulul, dezinteresul 
în serviciu, abaterile de la 
N.T.S., folosirea irațională a c- 
fectivclor de deservire la sec
toarele IX și XII etc. Nemul
țumiri, animozități au fost crea
te in rîndul salariaților și din 
cauza manifestărilor de super
ficialitate in serviciu din par
tea personalului administrativ, 
au arătat mai mulți vorbi
tori. Foarte greoi, cu multe c-

Con ferința 
organizației 

de partid de la 
E. M. Vulcan

în 
fă- 

critică

a- 
da- 
ne- 
în-

rori și neglijențe se rezolvă ce
rerile și reclamațiile oameni
lor, mulți funcționari și cadre 
de conducere, în loc de solici
tudine, dovedesc
dc oamenii care li se adresea
ză după ce tot din vina lor 
au fost purtați pe drumuri.

Acest spirit de combativitate 
am fi vrut să-I constatăm în 
cuvîntul fiecărui delegat care 
a vorbit in conferință; mai 
mult chiar, ani așteptat re
flecții mai mature, mai adinei, 
asupra modului cum au acțio
nat organizațiile de bază sub 
conducerea comitetului de par
tid pentru îmbunătățirea clima
tului de muncă, pentru întări
rea disciplinei, a responsabili
tății față de sarcini, față de 
soarta planului exploatării a 
salariaților și mai ales a comu
niștilor. Majoritatea vorbitorilor 
s-au mulțumit să rostească a- 
ceeași formulă stereotipă : ..mă 
declar mulțumit dc activitatea 
comitetului, o socotesc bună*. 
In rest, ce au făcut și mai a- 
les ce au de făcut comuniștii, 
organele dc partid, noul comi
tet ales pentru însănătoșirea 
climatului de muncă, pentru

mobilizarea colectivului la 
dresarea minei, la recuperarea 
rămîncrilor in urmă, in prea 
mică măsură a stat in atenția 
majorității vorbitorilor. Nu s-au 
vizat direct factorii care sc fac 
răspunzători pentru neajunsu
rile existente in munca de 
partid, în activitatea colecti
vului. Darea de scamă i-a cri
ticat pe tov. Gheorghe Băn- 
cilă, Mihai Szakacs, Leon Han- 
gan. membri ai vechiului co
mitet de partid, pentru inac
tivitate. Critică justificată 1 
Dar, crilicînd neajunsurile din 
viața de partid, formalismul 
manifestat de unele organiza
ții de bază în ținerea adună
rilor, în elaborarea măsurilor, 
darea de seamă s-a mulțumit 
să facă afirmația că la aceste 
neajunsuri au contribuit în 
bună parte și unele cadre cu 
funcții de răspundere care s-au 
sustras dc la acțiunile inițiate 
de organizațiile dc partid șL 
își neglijează sarcinile. Oare nu 
era cazul ca, în locul unei cri
tici formale, să fi fost avizați 
direct cei răspunzători de ne- 
indeplinirea sarcinilor?

In încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Clement Negruț, 
pi im-sccrctar al Comitetului 
municipal dc partid, a cerut 
organizațiilor de partid din ca
drul minei să orienteze întrea
ga muncă politică desfășurată 
dc organizațiile de partid, ac
tivitatea organizațiilor dc sin
dicat și U.T.C., a cadrelor de 
conducere spre întărirea disci
plinei, a responsabilității în 
muncă, să combată tendința a- 
celor salariați care nu urmă
resc altceva decît să lucreze 
cit mai puțin și să câștige cit 
mai mult.

Noul comitet de partid tre
buie să lupte mai hotărit îm
potriva formalismului, a ires
ponsabilității, să asigure acti
vizarea tuturor comuniștilor — 
inclusiv a cadrelor tehnico-in- 
gincrești — determinîndu-i să 
fie exemple în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești, de intransigență față de 
neajunsuri și de probitate în 
relațiile cu subalternii. In a- 
cest scop, comitetul nou ales 
va trebui sâ-și perfecționeze 
propriul său stil de muncă, să 
promoveze principiul muncii 
colective, să urmărească cu 
deosebită stăruință intensifica
rea muncii educative, dczolta- 
rea conștiinței, a responsabilității 
tuturor cadrelor, să întroneze 
în sinul colectivului un climat 
de muncă și responsabilitate 
optim — condiție indispensabilă 
pentru realizarea sarcinilor de 
viitor ale colectivului minei.

IWHJ1 DIN DfVi
(Urmare din p-ig. 1)

formârii limbii și a poporu
lui român, exponatele reu
șesc să nc formeze o im
presie deosebit de convingă
toare asupra înfloririi civi
lizației și culturii pe terito
riul județului nostru cu mi
lenii in urmă. Am remarcat 
cu satisfacție aportul expo
natelor din Valea Jiului la 
crearea acestei impresii. In 
prima sală dedicată paleoli
ticului întîlnim scheletul bine 
conservat al unui urs dc 
peșteră provenit dc la Cîmpu 
lui Ncag, iar în sala a IlI-a, 
caic înfățișează epoca meta
lelor, se află expus depo
zitul de unelte (colturi, un 
fragment dintr-o seceră, un 
vîrf dc lance) descoperit în 
Petroșani cu mai bine de 
un secol în urmă pc timpul 
realizării liniei ferate. In 
sala următoare, destinată e- 
pocii dacice, ne atrage aten
ția un bloc de calcar, frag
mente de chirpici, un com
pas, piroane, ținte, verigi, 
ceramică provenite dc la ce
tatea Bănită precum și ola
nul detaliat al acestei cetăți, 
iar citeva 
privim cu 
brățară dc 
riîă lot la
află între exponate 
niu descoperit la Valea Lu
pului, o statuetă poleită cu 
aur rcprezenlîndu-1 pc Marte, 
dc la Pasul Vulcan, iar în 
sala epocii prefeudalc, un 
tezaur monetar cuprinzînd 
monede imperiale din 
al IV-lea e. n., tot dc la 
sul Vulcan.

După festivitatea de
chidcrc am cerut părerea

I.P.S.P. Livezeni

lecții metalice, maistrul Ru
dolf Esner, lăcătușii Francisc 
Egri, Nicolae și Ilie Sîrbu, de 
Ja confecții instalații și tinichi- 
gerie. Fruntașii de la prestații i 
maistru] de utilaje Dorin 
Șchiopu, mecanicul excavato- 
rist Ioan Busuioc. macaragiii 
Nicolae Bizu și Aurică Stoica, 
conducătorii auto Alexandru 
Buțu și Petru Șoineanu, meca
nicii de reparații auto Oprea 
Tomescu și Ilarie Cristea.

De fapt’ lot colectivul me
rită să fie felicitat pentru fru
moasele rezultate obținute în 
activitatea de producție, pen
tru modul în care și-au conso
lidat „platforma de lansare* 
către realizări și mai presti
gioase în cincinalul viilor.

Din toamna cu /bor de funigei 
și miros de vii pe rod a rămas 
doar o părere. Ciorchinii s-au 
prefăcut in must, iar nostal-
gia iin calcule reci. gospodă-
rești.

— Vom face aici. la Dej.
14'1 de vagoane de vinuri in
fiecare 
Tăpâlagă, 
Vinalcool 
cupajate 
orginală, 
ment de 
Dejului", 
nutâ s-a 
produsul 
gat...

Parc urgem 
m tiierne, spre 
„șarja". Aurul 
ademenitor. Degustăm,
e .celent. Ochii albaștri 
norului mă urmăresc.

an, îmi spune Tiberiu 
inginerul șef de 
Cluj, vinuri 
după o

vor da noul 
vin superior 

Prima „șarjă- 
bucurat de 
fiind

ia 
care, 

formulă 
sorti- 
„Viile 

• obți- 
succes, 

recent omolo-

pivnițele 
budanele 
lichid

noi. 
cu... 

gilgîie 
Buchet

ai ingi- 
Surid. 

Știe doar ce aromată licoare are 
în butoaiele mari, de 
I.u nilc 
numite 
bogatei 
ficator 
ca „Viile Dejului" 
cu vinurile Odobe.ști, 
ch'uița...

stejar, 
petrecute in cele mai re- 
podgorii franceze au dat 
sale experiențe de vini- 
noi profunzimi. Speră 

să rivalizeze
A i ud, Le-

(perioa- 
seplem- 
emisiu- 
Ficcare 

con-
reprezen- 
4 condi

cile unu pentru 
meserie. Concursul 
probe practice și 
La proba practică, 

măiestria la 
concurenții vor primi 

aceleiași piese pe ca

va 
da 
brie 1971), în 
oilor pentru 
emisiune va 
curs 
talc 
renii
fiecare 
prevede 
teoretice, 
de exemplu, 
strung", 
schița 
re trebuie să o execute in
tr-un timp dat. Indemînarea 
în construcție — zidărie pen
tru meseria de zidar — pro
ba practică cere concurcnți- 
lor să instaleze, de exemplu, 
o fereastră de același tip în-

tr-un termen dat, ridicind de 
la sol la nivelul prevăzut 
suportul necesar. Pentru ra- 
diolchnicicni, concurenții vor 
primi cite o schemă radio, 
.și avînd toate piesele com-

ponente vor trebui să mon
teze aparatul și să prindă 
cu el un post.

Aprecierea și selectarea 
câștigătorilor fiecărei etape 
vor fi făcute după criterii 
care scot în evidență nive
lul cunoștințelor profesionale 
de specialitate, calitatea exe-

cutării probelor practice, m- 
demînarea. Punctajul probe
lor practice se stabilește prin 
media notelor de la 0 la 20 
de puncte date de fiecare - 
membru al juriului pentru 
calitatea și exactitatea lu
crării efectuate, media note
lor fiind do la 1 —10 în func
ție de 
pe baza 
nule și 
în care 
crarea.

Cîștigătoriloi 
cea de-a doua 
cursului li se 
în obiecte și excursii
ră, iar câștigătorilor

Va intra ..Combustibilul66 
suficiente lemne de foc

se 
astfel că la 
depozitul va rămine fără lem
ne. In trimestrul întîi al anu
lui viitor va trebui să satisfa
cem cerințele atîtor instituții, 
în mod deosebit ale școlilor, 
cu prima tranșă pe 1971 și nu 
văd cum vom putea face față 
solicitărilor, dacă ne gîndim 
numai la faptul că în perioa
da de iarnă transportul de la 
exploatările forestiere la de
pozit va fi și mai anevoios. 
Am intervenit în repetate rîn- 
duri la furnizorii noștri,

însă, cu toate demersurile fă
cute, situația nu s-a îmbună
tățit.

Pentru a cunoaște și noi pă
rerea furnizorului, l-am rugat 
pe tovarășul ing. Nicolae Bă- 
dică, directorul Unității dc ex
ploatare a lemnului Petroșani, 
să ne explice care este situa
ția efectuării obligațiilor con
tractuale pe care U.E.L. le are 
față de Combustibilul Petro
șani. Interlocutorul ne-a ară
tat că, deși se întîmpină unele 
greutăți în obținerea mijloace
lor de transport de la Auto
baza transport auto Petroșani, 
lotuși pină în... 10—15 decem-

îii iarnă 
în depozit ?

brie întreaga cantitate de lem
ne de foc pe anul 1970 va fi 
furnizată.

Ce concluzie se desprinde 
din cele relatate mai sus? 
Concluzia e una singură, echi- 
valînd cu un imperativ : din 
partea U.E.L. și a Autobazei 
de transport auto, sc cer mă
suri prompte de intensificare 
a livrărilor și de lichidare a 
restanțelor, așa îneît iarna să 
găsească Combustibilul cu în
tregul stoc de lemne in depo
zit, pentru a putea satisface 
in întregime solicitările cc-i 
sini adresate din partea popu
lației !

Cu cinci ani in urma, in noiembrie 1965, 
regimul minoritar rasist al lui IaD Smith, 
sfidind coroana britanică, proclama unila
teral independența Rhodesiei. A fost 
clanșată o dispută politică ce a depășit 
drul raporturilor dintre această țară și 
tropola britanică. Au avut loc repetate
gocieri intre liderii rhodesieni și cei brita
nici, dar toate încercările de compromis ale 
acestora din urmă — fie laburiști înainte.

fie conservatori astăzi — au fost respinse, 
deseori cu insolență. S-a trecut la sancțiuni 
economice împotriva Rhodesiei, Ia embar
gouri internaționale — dar acestea nu au 
dat pină astăzi rezultatul scontat, iar șan
sele unei .reconcilieri" continuă să fie, 
pare-se, îndepărtate. Iar în Rhodesia con
tinuă să fie aplicată politica unui crunt 
apartheid împotriva populației africane ma
joritare.

— Am citit undeva că vinul 
conține penicilină, ii spun ingi
nerului.

— Da. cercetătorii unguri au 
pus in evidență, in celebrul 
Tokai, sesizabile cantități de 
penicilină. Dar efectele antisep
tice și bactericide ale vinului 
se cunosc mai de mult. De cu- 
rînd, am avut posibilitatea să 
verificăm la „scară industrială" 
valabilitatea afirriiațiilor din 
tratatele științifice. După cum 
știți, inundațiile din acest an 
nu au ocolit nici depozitele 
noastre. Pătrunzind în pivnițe 
acea apă galbenă - cenușie a 
viiturilor, a zmuls dopurile bu
toaielor și s-a amestecat cu vi
nul. Am fost curios și am ris
cat. Am băut din acest ames
tec dubios. Precum vedeți n-am 
murit și nici măcar febră nu 
am avut. Trimițînd diferitelor 
laboratoare vinul „botezat" de 
puhoaie, am avut surpriza să 
citim in toate buletinele de ana
liză că lichidul respectiv a ră
mas absolut sterii din punct de

vedere bacteriologic. Nu ne-am 
mulțumit cu analizele simple 
și am cerut să se realizeze cul
turi. Dar nici după citeva 
săptămini n-au apărut germeni 
microbieni. Vinul își dovedise 
puterea, miraculoasa lui forță

prinse și directorul general al 
Combinatului alimentar, 
norul Tomoiag, care nu 
zumă numai la obținerea 
vin superior românesc 
Dejului"...

— Este adevărat . Am

O experiență neobișnuită. Vinul ca antiseptic, 
bactericid, biostimulator.

Noul vin românesc „Viile Dejului“ 
de tip Heres.

asupra dușmanilor invizibili ai 
vieții - microbii. Firește, nici 
un gram nu a ajuns in consum, 
insă trista experiență, de pro
porții nebănuite vreodată, ne-a 
demonstrat că 
devărat un 
pentru om.

Cu aceeași 
\ orbit despre

vinul de
cunoscut îndeosebi

vinul este cu a- 
aliment prețios

satisfacție mi-a 
cercetările intre-

cu inginerul Csavo-

nat prepararea unui vin cu (olul 
nou pentru România, 
tip Ilercs,
in Spania. Am experimentat in 
colaborare
ssy, de la Școala de viticultură 
din Ciumbrud, o tehnologie 
destul de complicată, și după 
doi ani — pentru că atit durează 
procesul de fermentație — am

uhor personalități prezente 
la acest moment, asupra va
lorii și importanței muzeului 
în actuala sa înfățișare. ..Re
deschiderea Muzeului jude
țean de arheologie și istorie 
atestă in primul rînd grija 
conducerii de partid și de 
stat pentru rememorarea ma
nifestărilor materiale și spi
rituale din trecut în contex
tul luptei efervescente a în
tregului nostru popor pentru 
realizarea mărețelor obiecti
ve ale celui de-al X-lca 
Congres al partidului — ne-a 
spus tov. Lazăr David, se
cretar al Comitetului jude
țean dc partid. In actuala 
sa formă, muzeul dă prile
jul cunoașterii temeinice a 
trecutului glorios al poporu
lui nostru, atcstînd prezența 
sa neîntreruptă din cele mai 
vechi timpuri pe aceste me
leaguri Colecțiile muzeului 
constitme un bogat tezaur 
științific, servind la mai bu
na înțelegere a istoriei, la 
educația patriotică a tinere
lului, a oamenilor muncii".

Tov. Lucian Roșu, redactor 
șef al „Revistei muzeelor 
a) „Buletinului 
lor istorice" 
„Ca tematică 
expozițională 
vean, la ora 
fi exemplu ]

și 
monumente- 

nc-a declarat : 
i și ca tehnică 

muzeul dc- 
i actuală, poate 
pentru muzeele 

de arheologie din țară. Rea
lizarea aceasta cu totul me
ritorie deschide perspectiva 
unei activități care, după pă
rerea mea, trebuie să se în
drepte spre întocmirea unui 
plan de sistematizare a zo
nei în intenția unei valorifi
cări de un grad superior alît 
a muzeelor cit și a monu
mentelor istorice din județ".

C. GRiGORE M l.MARÂ, 
STRADA PARINGULUI Nr. 
26, LI PENI : In legătură cu 
sesizarea dv. sectorul I.G.L. 
din localitate, ne-a comuni
cat că defecțiunea va fi re
mediată în cel mai scurt 
timp.

© TI DOR 
PETROȘANI: 
redacție 
denți), pentru 
tință 
rilor 
mele 
ț iei.

•
PETRILA : Așteptăm de la 
dv. scrisori în care să ne 
relatați despre activitatea de 
producție a colectivului un
de munciți. Dacă timpul vă 
permite, treceți într-una din 
zile pe la redacție pentru 
informații suplimentare.

• PETRU DARABAN, 
PETROȘANI : Luați legătură 
cu contabilitatea E. M. Dîl- 
ja, care a clarificat proble
mele ridicate in scrisoarea 
dv. intrucît paznicul Nicolae 
Negoi a fost pensionat.

reușit să o definitivăm, astfel 
că am și primit o comandă ier- 
mă de 50 000 litri!

— Ce calități are și de ce i 
se spune vin de tip

— Simplu. Pentru 
mentația are Ioc sub ( 
naturală, Ileres, care 
oțetii ea. Cil privește 
întrebare, pot să vă spun că... 
de fapt ce să vă spun ? 
vom reîntoarce la unitatea 
Cluj, pentru ca reporterul 
aprecieze singur calitățile.

Pe drum, din goana automo
bilului, inginerul Tăpâlagă îmi 
arată Viile Dejului, care se 
întind pe dealurile Someșului, 
pină departe spre Gherla. Fi- 
zeșul Gherlei, Bonțida. Dă- 
bica.

— Aici există condiții excep
ționale pentru extinderea vi
ței de vie, a celor mai produc
tive și nobile soiuri.

Mașina rulează pe panglica 
de asfalt. Dealurile,’ golașe a- 
cum, solicită imaginația. Toa
mna s-a retras poate prea re

In noaptea din 11 
noiembrie. Ian Smith 
strîngea, radios, mîini- 
Ic conaționalilor săi 
la Salisbury, cu prile
jul sărbătoririi celor 
cinci ani de indepen
dență față de metro 
polă.

In același timp, la 
O.N.L1. delegația bri
tanică opunea vetoul

său rezoluției afro- 
asiatice din Consiliul 
de Securitate, în lu
mina căreia Marea 
Britanic nu trebuie să 
recunoască indepen
dența Rhodesiei decit 
în condițiile în care 
aceasta va pune, in 
prealabil, in aplicare 
principiul majorității 
africane.

Tot atunci, peste 
I 000 de membri ai 
tribului Tangwena, din 
estul Rhodesiei. se 
ascundeau în munți, 
nesupunindu-se ordi 
nului autorităților de 
a părăsi păminturile 
pe care trăiesc, pen
tru a se stabili intr-o 
regiune-rezervație fi
xată de guvern.

Este doar unul din 
nenumăratele episoa
de ale tragediei popu
lației băștinașe din 
Rhodesia. Și poate 
nicăieri ea nu este mai 
vădită ca în Bulawa
yo — oraș recent vi
zitat de ziaristul aus
triac Serge Lebel, din 
ale cărui însemnări 
relatăm mai jos.

Cu vreo 150 de ani 
această regiune 
era nelocuită.
’30 ai secolului trecut a 
în sudul Africii „marea 

: burii, veniți din 
'> JU 

republica 
stătulețul 
îndreptat 
interiorul 

izgonit 
întregi

sosit 
caravană’ 
colonia Capului Verde, 
întemeiat aici 
Transvaal ului și 
Orange. Ei s-au 
apoi spre nord, în 
continentului și au 
triburi .și populații 
dc pe păminturile lor. Dintre 
aceste triburi, Matabele s-au 
refugiat în munții Matopo. 
Matabele au adus cu sine, 
din sudul Africii, o viticul
tură puternică, o bună orga
nizare și tactică militară, lă
sată în urma sa de legenda-

căpetenie zulusă Tshaka.
In nordul noii lor patrii, 

la poalele munților Matopo, 
ei au înființai capitala lor. 
Bulawayo, ..abatorul*. Acest 
nume se explică prin aba
torul uriaș din centrul așe
zării, la care țoale satele 
trebuiau sâ-.și trimită vitele 
pentru aprovizionarea arma
tei. Era o armată puternică. 
Jn luptele cu vecinii, Mata
bele foloseau lănci și sulițe 
și desfășurau atacuri de in
timidare psihologică, ata-înd 
jie inamic în coloane m u i. 
compacte.

Dar intr-o
rut bandele

Cecil

„Brilish South Africa Com
pany", iar Matabele au fost 
întîmpinați cu puști și mi
traliile. Acolo au folosit cn 
glezii, prima oară, mitralîere- 
rele Maxim. Rîndurile com
pacte ale luptătorilor ma' i- 
bele le-au oferit o țintă u- 
.șoară... Șeful tribului Mata
bele. Lobengula, a fost ne
voit, în anul 1838, să-și pună 
pecetea sa din fildeș sculptai 
pe actul întocmit de Rhodes, 
în ba/a căruia drepturile de 
exploatare au fost acordate 
exclusiv monopolului brila

(Va urma)
Al. A.

I.

Teleșcoală.
Probleme de geometrie 
bazate pc egalitate. 
Aixi’ i’e electrice și uti
lizarea lor.
In hiderea emisiunii de 
dimineață.

14,30—16.15 Fotbal. Intilnirea 
internațională amicală 
dintre echipele Rapid 
București și F. C. Cu
ritiba (Brazilia).
Deschiderea emisiunii. 
Interpreți preferați de 
muzică populară. 
Brățara de aur.
I 001 ele seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul dc seară. 
Reflector.
Seară de teatru : „Omul 
cu mîrțoaga* de Gh. 
Ciprian.
Prim plan.
Telejurnalul de noapte. 
Muzică ușoară cu Shir
ley Bassey.
închiderea emisiunii.

ll),30
20.00
20.15

22.4a

23,00

PETROȘAN'I
Zboară 
brie) : 
Marile 
brie) ; 
banca 
brie) ; 
digan

7 Noiembrie: 
cocorii (23—25 noiem 
LONEA — Minerul : 

vacante (23—2â noi?m- 
BARBATENT : Aruncați 
in aer (24—25 noiem- 
VULCAN : Elvira Ma- 

(23—25 noiembrie);
LI PENI — Muncitoresc: Re
publicii fetelor (24—25 noiem
brie).

pede, poate prea neobservată. 
Parbrizul aburește.. Văd un 
pahar aburit și ca intr-un film 
tree pe nesimțite intr-un alt ca
dru. O masă. Citeva scaune. 
Un dulap cu mostre de vinuri. 
In simplitatea biroului ingine
rului șef, vinul de tip Ileres 
pare o prințesă intr-o casă de 
țară. Strălucește.

Discuția revine Ia proprietă
țile antibiotice ale vinului.

— lată ce scriu autorii trata
tului <le tehnologia vinului. îmi 
spune inginerul, intinzindu-mi 
un tom masiv.

Citesc la pagina 10: „Vinul, 
ca antiseptic și bactericid, se 
administrează in tuberculoză, 
holeră și tifos. Un vin cu un 
conținut de alcool de 10 grade 
distruge microbii tifosului in 
15 minute. Apa se sterilizează 
complet printr-un 
treime de vin".

Vinul, vinul de 
Vinul de bucurie
Toamna cu zbor de 
miros de vii pe rod 
doar o părere, dar 
va fi mereu o 
medicament.

viață lungă, 
și de necaz, 

funigei și 
a rămas 

vinul bun
certitudine, un

LUDOVIC ROMAN

Exploatarea minieră

cu sediul în comuna Aninoasa, str. Uzinei nr. 1

care se va ține în ziua de 30 noiembrie, ora 
11 dimineața, la sediul unității.

Informații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal al exploatării

SPITALUL UlVILLUAI

Condiții de angajare : să fie calificat în me
seria de fochist.

Salarizarea : conform H.C.M. nr. 2 351 1969.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, în

tre orele 8 și 15, de Ia șeful sectorubii gospo
dărie al spitalului, telefon automat 103.

I
I
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0 propunere românească 
sprijinită de delegați

NEW YORK 23. — Trimisul 
si c. ial Agerpres, Constantin A- 
lexar.droaie, transmite : Punctul 
inși ris pe agenda actualei se
siuni a Adunării Generale, din 
inițiativa României. „Rolul ști
inței și tehnologiei moderne in 
dezvoltarea națiunilor și nece
sitatea întăririi cooperării eco
nomice și tehnico-științifice în
tre state* și proiectul dc rezo
luție referitor la acest punct, 
prezentat de delegatul român 
în numele celor 19 state co
autoare, se bucură dc o largă 
audiență în cadrul dezbateri
lor ce au loc în Comitetul 
pentru problemele economice și 
financiare.

Reprezentanta Angliei. S. 
Darling, a subliniat interesul 
dec.'ebit trezit în rîndurilc sta
telet membre ale O.N.U. de a- 
censtâ inițiativă, in timp ce 
Jose Morales (Spania) a evi
dențiat contribuția pe care o 
poate aduce transpunerea în 
practică a prevederilor rezolu
ției la reducerea decalajului în 
dezvoltarea economică ce separă 
țările avansate de cele rămase 
in urmă, la o mai echitabilă 
distribuire pe plan internațio
nal a cunoștințelor și realiză
rilor tehnicii și tehnologiei mo
derne.

Malcolm Cole (Sierra Leone) 
a declarat, la rîndul său, că 
știința și tehnologia nu sînt 
un monopol exclusiv al țărilor 
avansate, ci realizări umane 
de care trebuie să beneficieze 
toate popoarele, prin inițierea 
șt menținerea unei permanente 
și eficiente cooperări interna
ționale în spiritul prevederilor 
documentului dezbătut. Mustafa 
Kamal (Pakistan), arătînd că 
știința și tehnologia sînt forțe 
puternice în realizarea crește
rii standardului de viața al 
con unității internaționale, a

subliniat în acest sens utilitatea 
transpunerii în practica rela
țiilor interstatale a prevederi
lor proiectului de rezoluție. 
Hugo Cubillos (Chile) s-a re
ferit în intervenția sa la mă
surile practice și căile reco
mandate în proiectul de rezo
luție pentru întărirea cooperă
rii internaționale in acest do
meniu în scopul prioritar al în
sușirii cunoștințelor tehnice și 
tehnologice de către țările a- 
flate in procesul dezvoltării 
pentru satisfacerea unor nece
sități urgente de progres ma
terial și social care stau în 
fața acestora. Reprezentantul 
Olandei, G. Ringnalda, a ară
tat câ delegația sa sprijină pe 
deplin inițiativa României. în- 
trucît. printre altele, atrage a- 
tenția lumii asupra stadiului 
nesatisfăcător în care se află 
cooperarea internațională în 
domeniul vizat de proiectul de 
rezoluție. A. V. Zaharov, re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
a evidențiat însemnătatea pre
vederilor documentului dezbă
tut, subliniind că delegația sa 
salută inițiativa României. 
Printre altele, vorbitorul a a- 
rătat că, în ciuda diferențelor 
existente între sistemele capi
talist și socialist pe diverse 
planuri, nu trebuie exclusă co
operarea dintre țări în dome
niul științei și tehnologiei.

La rîndul lor, reprezentan
ții Japoniei. Perului. Filipine- 
lor. Bulgariei, Suediei, Nepa
lului, Danemarcei și ai altor 
state au evidențiat necesitatea 
coordonării eforturilor statelor 
pe plan internațional pentru 
realizarea unei cooperări reale 
în domeniul folosirii realizărilor 
științei și tehnologiei pentru 
progresul social și economic al 
tuturor statelor.

Congresul
P.M.S.U

Vizita tovarășului 
Rădulescu 
Chineză

Consfătuirea
internațională

a
reprezentanților

mișcărilor
naționale

pentru
apărarea păcii

colonialedominației
țările europene

Vizita

OaBSSSBBBIKBtSDaBB

★

despre

opiniei publice

Franța. 
a fost

naționale 
păcii din

sfîrșit 
Premiul 

decernat 
Tournier. 
„Le Roi

ame- 
tre- 

ceea 
seni

la

Cores- 
Alexan- 

Luni 
ală

consfătuirii,

0 „TRATATUL încheiat între 
R. F. a Germaniei și Polonia 
este conform Constituției și nu 
necesită ratificarea de cătte o

regiunile 
sinistrate 

din 
Pakistan

DACCA 23 (Agerpres). — 
Guvernatorul Pakistanului O- 
riental. viceamiralul S. M. 
Ahsan, a făcut o declarație 
în fața unui grup de ziariști, 
in care a subliniat .că nu
mărul victimelor este foar
te mare", fără a preciza cifre 
oficiale. El a respins acuza
țiile aduse de mai multi li
deri politici pakistanezi că 
autoritățile guvernamentale 
nu au luat cele mai energice 
măsuri privind ajutorarea de 
urgentă a regiunilor sinis
trate.

Operațiunile de parașutare 
a alimentelor, medicamente
lor și altor ajutoare de pri
mă necesitate în regiunile 
sinistrate continuă. In ace
lași timp, in zonele afectate 
au fost trimise numeroase 
echipe — aproximativ 1700 
de persoane — pentru a ac
ționa in vederea prevenirii 
izbucnirii de epidemii, in 
special a unei epidemii de 
holeră. Cazuri dc îmbolnăviri 
de holeră au fost semnalate 
în citeva localități.

Generalul Yahia Khan, 
președintele Pakistanului, va 
sosi marți la Dacca, pentru 
a supraveghea personal ope
rațiunile <le ajutorare.

Evoluția evenimentelor din 
GUINEEA

CONAKRY 23 (Agerpres). — 
Forțele guinceze dețin în mo
mentul de față controlul asu
pra orașului Conakry, capitala 
țării, după ce au reușit să stă
vilească agresiunea celor apro
ximativ 350 de mercenari eu
ropeni și africani, anunță pos
tul de radio Cora' ry. Un co-

ȘEDINȚA
CONSILIULUI 

DE SECURITATE 
în legătură 

cu agresiunea 
asupra Guineei
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a reunit de urgen
ță duminică după-amiază 
pentru a examina plîngerea 
Guineei in legătură cu a- 
gresiunea unor trupe de 
mercenari care au pătruns 
pe teritoriul acestei țâri.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat citire me
sajului trimis de președin
tele Guineei, Seku Ture, pre
cum și raportului primit din 
partea reprezentantului Pro
gramului pentru dezvoltare 
al O.N.U. la Conakry, care 
confirmă prezența unor tru
pe străine in Guineea. După 
citirea acestor două docu
mente și prezentarea plinge- 
rii de către reprezentantul 
Guineei, ședința a fost în
treruptă timp de două ore. 
pentru consultări între mem
brii Consiliului de Securita
te. timp in care a fost îna
intat de către reprezentanții 
statelor Burundi. Nepal. Sier
ra Leone. Siria și Zambia 
un proiect de rezoluție.

La reluarea dezbaterilor au 
luat cuvintul reprezentanții 
Arabiei Saudite. Mauritaniei 
și Republicii Mali, ultimul 
acu zi nd Portugalia <le a fi 
declanșat, cu ajutorul unor 
mercenari albi și africani, un 
război de agresiune împotri
va Guineei. După respinge
rea unui amendament pro
pus de reprezentantul S.U.A. 
în legătură cu alcătuirea u- 
nei misiuni de anchetă ce va 
fi trimisă la Conakry, a fost 
adoptat în unanimitate pro
iectul de rezoluție propus de 
grupul țărilor afro-asiatice, 
care cere retragerea ime
diată a mercenarilor .și în
cetarea „atacului armat" îm
potriva Republicii Guineea. 
Rezoluția autorizează trimi
terea lâ Conakry a unei mi
siuni a O.N.U. pentru a e- 
xamina la fata locului situa
ția creată prin „atacul armat" 
asupra Guineei și să reco
mande măsurile ce se impun 
in cazul cînd acest act de 
agresiune nu va fi curmat. 
Președintele pe luna in curs 
al Consiliului de Securitate 
a fost autori/at să ia toate 
măsurile necesare traducerii 
în practică a prevederilor a- 
cestei rezoluții.

municat al Biroului Politic al 
Partidului Democratic din Gui
neea. partidul de guvernăinînt. 
menționează, in același timp, că 
toate punctele de rezistență ale 
mercenarilor au fost nimicite 
și că au fost luate, totodată, 
măsuri urgente pentru a se 
preîntîmpina un eventual nou 
itac.

Situată pe coasta Atlanticu
lui. Guineea are o suprafață 
de 245 857 km pătrați și o 
populație de 3,5 milioane lo
cuitori, din care 330 000 se află 
în capitală. Țara posedă con
siderabile bogății : peste o trei
me din rezervele mondiale de 
bauxită cunoscute pînă in pre
zent. precum și aur, fier, dia
mante.

Fostă colonie franceză. Gui
neea a devenit independentă 
în 1958, cînd Seku Ture a fost 
ales președinte și șef al gu
vernului. funcții pe care Ie 
deține și în prezent. In aceas
tă perioadă, în țară au fost 
depuse eforturi pentru dezvol
tarea unei economii indepen
dente și, totodată, 

stringerea relațiilor cu 
te țări ale Arficii.

„R.A.U. denunță acțiunea în
treprinsă de mercenarii stră
ini sprijiniți de imperialism, 
exprimîndy-și sprijinul său 
total pentru poporul guineean 
și președintele Seku Ture".

Republica Arabă Unită con
sideră că această acțiune re
prezintă o „agresiune împotri
va întregii Africi, fiind o ex
presie a acelor planuri impe
rialiste care urmăresc să com
bată prin forță interesele po
poarelor africane, drepturile 
lor legitime la independență și 
libertate". z

DAR ES SALAAM 23 (A-
gerpres). — Șeful statului tan- 
zanian, Julius Nyerere, a adre
sat președintelui Guineei, Seku 
Ture, un mesaj in care expri
mă sprijinul țării sale față de 
lupta poporului guineez pentru 
apărarea libertății, independen
tei și politicii sale progresis
te.

★

pentru 
celeîal-

CAIRO 23 (Agerpres). — Mi
nistrul egiptean al informații
lor. Mohamed Fayek, a con
damnat, într-o declarație ofi
cială difuzată de postul dc ra
dio Cairo, „agresiunea brutală 
a cărei victimă este poporul 
Guineei".

CONAKRY 23 (Agerpres). — 
Postul de radio Conakry a a- 
nunțat că în dimineața zilei de 
luni, mercenarii au încercat să 
organizeze o nouă debarcare 
pe teritoriul țării, dar că aa 
fost respinși dc forțele guine- 
eze.

Se menționează că un număr 
nepTecizat de nave portugheze 
continuă să se afle în 
teritoriale ale Guineei, 
imediata apropiere a capitalei.

Presa americană 
raidurile aviației 

teritoriului R.
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Raidurile de bombardament 
ale aviației americane asupra 
teritoriului R. D. Vietnam în
treprinse la sfirșitul săptămînii 
trecute au stîrnit noi proteste 
in S.U.A. După luările de po
ziție din partea unor congres
meni americani, critici se fac 
prezente și în coloanele pre
sei.

Ziarul „New York Times", 
relevînd neliniștea provocată 
de aceste bombardamente în

asupra 
Vietnam

rin du rile ____  .
ricanc, scrie : „Raidurile 
zesc îngrijorări atît în 
ce privește natura cît și 
nificația lor*. Ziarul pune 
îndoială afirmațiile ministrului 
apărării Laird privind obiec
tivul „limitat" al acestor 
bardamente, citind, în 
sens, informații potrivit 
ra bombardamentele au 
întreprinse pînă în împrejuri
mile Hanoiului.

Gheorghe 
în R. P.

PEKIN 23. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și persoanele care îl 
însoțesc au fost luni oaspeții 
membrilor Comunei populare 
.Prietenia chino-românâ* din 
suburbiile Pekinului. La sosire, 
oaspeții români au fost salu
tați de reprezentanți ai, condu
cerii comunei și dc numeroși 
țărani, care au ovaționat înde
lung pentru prietenia dintre 
cele două popoare.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu și persoanele care îl înso
țesc au fost informați deâpre 
succesele repurtate dc această 
comună populară, despre preo
cupările ci de viitor.

Au fost vizitate diferite sec
toare de producție. Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu s-a între
ținut cordial cu membrii co
munei și a urat harnicului ei 
colectiv succese și mai mari în 
activitatea sa.

Conducerea comunei populare 
i-a rugat pe oaspeții români 
să transmită un cald salut 
prietenesc membrilor cooperati
vei agricole de producție „Prie
tenia româno-chineză".

SOFIA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : Luni la Sofia au 
început lucrările Consfătuirii 
internaționale a reprezentan
ților mișcărilor 
pentru apărarea 
țările europene.

La lucrările 
care se desfășoară din ini
țiativa Consiliului Mondial

Pentru grăbirea 
înlăturării

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Trimisul special. Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
Comitetul O.N.U. pentru teri
toriile coloniale și neautonome 
a adoptat la ultimele sale șe
dințe patru rezoluții prin care 
condamnă politica rasistă și 
colonialistă a guvernelor Repu
blicii Sud^Africane și Portuga
liei, reafirmă dreptul inaliena
bil al popoarelor din Namibia, 
coloniile portugheze și Rhode-

sia de sud la libertate și inde
pendență și cere comunității 
internaționale să sprijine lupta 
legitimă a acestor popoare 
pentru eliberare națională. Re
zoluțiile prevăd, totodată, mă
suri concrete menite să contri
buie la grăbirea înlăturării do
minației coloniale din această 
parte a continentului african.

Reafirmînd poziția României 
față de problemele în dezbate
re, delegatul țării noastre, Tra
ian Chebeleu, sublinia că, în 
măsura în care noul fond -sie 
conceput să servească luptei 
de eliberare a poporului natni- 
bian, România este gata să 
sprijine ideea creării sale.

al Păcii, participă peste 50 
de activiști de seamă și lup
tători pentru pace din aproa
pe toate țările europene, 
printre care secretarul gene
ral al Consiliului Mondial al 
Păcii, Romesh Chandra, mem
bri ai Prezidiului și ai Se
cretariatului Consiliului, con
ducători ai mișcărilor națio
nale pentru pace. Din țara 
noastră participă o delegație 
condusă de Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

BUDAPESTA 23 — 
pondcntul Agerpres, 
dru Pintea, transmite : 
după-amiază, in marea 
de festivități a Casei de cultu
ră a muncitorilor construc
tori din capitala ungară, s-au 
deschis lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Delegația Partidului Comu
nist Român este condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de către Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președinte 
al guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-'Iărănesc Ungar. 
In Prezidiul Congresului au 
luat Ioc Janos Kadar, prim-se- 
cretar ' ’
sonezi 
liului 
cii, și 
tid și 
ai partidului, . 
ducătorii celor 32 de delegații 
de partid de peste hotare, care 
participă Ia lucrările Congre
sului.

Congresul a aprobat urmă
toarea ordine de zi : Raportul 
dc activitate al Comitetului 
Central, prezentat de Janos 
Kadar, prim-secretar al C C. 
al P.M.S.U., raportul privind 
propunerile de modificare a 
statutului partidului, 
comisiei centrale de 
raportul comisiei de 
alegerea organelor 
toare ale partidului.

In continuare, Brutya 
nos, președintele Comisiei cen
trale de revizie, a prezentat 
raportul în legătură cu activi
tatea Comisiei.

al C.C. al P.M.S.U., Lo- 
Pal, președintele Consi- 
prezidențial al Republi- 
alți conducători de par- 
de stat, vechi militanți 

precum și con-

raportul

NICOSIA 23 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comu
nist Român condusă de tova
rășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., aflată în vizită în 
Cipru, la invitația Partidului 
Progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (AKEL), s-a îri- 
tîlnit în intervalul 19—22 
noiembrie a. c. cu activul și 
membrii comitetelor regiona
le ale Partidului AKEL din 
Nicosia, Famagusta, Limassol 
și Kirenia. In aceeași perioa
dă, delegația a vizitat unități 
economice și sociale, monu
mente istorice din Cipru.

PARIS 23 (Agerpres). 
Conform tradiției, și în toamna 
aceasta ..Goncourt" și „Renau- 
dot" au deschis sezonul mari
lor premii literare de 
de an în — ■
„Goncourt" 
scriitorului Michel 
pentru romanul său 
des Aulnes", apărut în editura 
Gallimard.

Strîns legat de decernarea 
premiului ..Goncourt", premiul 
„Theophraste Renaudot", a fost 
atribuit lui Jean Freustie, pen
tru romanul „Isabelle 
L’arriere — saison".

MOSCOVA 23 (Agerpres).
— „Lunohod-1* a îndepli
nit în întregime programul 
său de activitate pe durata 
zilei selenare, realizîndu-se 
astfel prima etapă a inedi
tei experiențe cosmice de 
creare a unor mijloace de 
transport pe Lună, relatea
ză agenția TASS.

După cum se știe, stația 
automată „Luna-17" a ase- 
lenizat lin la 17 noiembrie 
în regiunea Mării Ploilor și. 
în aceeași zi, de pe treapta 
de aselenizare a stației, pe 
Lună a coborît „Lunohod-1"
— vehiculul selenar autopro
pulsat.

In timpul celor cinci zile 
de experiență, lunamobilul 
a efectuat diferite manevre 
în vederea experimentării ca
pacității sale de deplasare 
pe lună. Totodată, au fost 
exersate metodele de diri
jare a aparatului de pe Pă-

mint, prin mijloace telefoto- 
metrice și de televiziune. Du
pă parcurgerea, în perioada 
respectivă, a unei distanțe 
de 197 metri s-a stabilit că 
atît agregatele lunamobilului, 
cît și sistemele sale de diri-

jare și de observare cu a- 
jutorul televiziunii sînt su
ficient de trainice și dau re
zultate bune, confirmîndu-se 
astfel experimental datele 
obținute la proiectarea apa
ratului.

Paralel cu experimentarea 
lunamobilului au fost obți
nute date tclefotometric

de televiziune reflectînd di
verse porțiuni ale suprafeței 
selenare. De asemenea, au 
fost obținute, cu ajutorul a- 
paratelor instalate la bordul 
stației „Luna-17“ și lunamo
bilului, date despre radiații, 
date astronomice, date des
pre proprietățile mecanice și 
compoziția chimică a rocilor 
lunare.

Intre 17 și 22 noiembrie 
s-au realizat zece ..ședințe" 
de radiocomunicații și de te
leviziune cu „Lunohod-1" și 
„Luna-17“. Au fost efectuate 
operațiile pregătitoare pen
tru staționarea lunamobilului 
în timpul nopții selenare, a- 
coperindu-se, 
riile solare.

Intrucît, l-a 
în regiunea 
începe noaptea selenară, 
re va dura pînă la 8 decem
brie, ..Lunohod-1 “ va stațio
na în toată această perioadă.

totodată bate-

24 noiembrie, 
Mării Ploilor 

ca-

majoritate de doua treimi 
parlament", a declarat Walter 
Scheel, ministrul afacerilor ex
terne, într-un interviu acordat 
ziarului „Bild am Zonntag".

Rezultatele alegerilor din Bavaria
BONN 23 — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite: La Munchen au 
fost date publicității rezultate
le oficiale definitive ale ale
gerilor pentru deputați în die
ta landului Bavaria. La acest 
scrutin, considerat drept un 
eveniment deosebit pe agend-i 
politică vest-germanâ, și-au 
prezentat candidați șapte par
tide și grupări politice. Pe 
listele electorale au fost în- 

7 226 550 de alegători 
votat 5 783 017,

și-

scriși 
dintre care au 
adică 81.1 la sută.

Dat fiind caracterul conser
vator al majorități instituțiilor 
bavareze, precum și „tradițio
nalismul” puternic al Uniunii

creștin-sociale, aripa bavareză 
a U.C.D., victoria a revenit și 
de data aceasta Uniunii creș
tin-sociale, care a obținut 56,4 
la sută din sufragii și 124 de 
mandate în noul landlag. Pe 
locul al doilea s-a situat Par
tidul social-democrat (cu 33,3 
la suta) .și 70 de mandate, iar 
pe locul al treilea Partidul Ji- 
ber-democrat (cu 5,5 la sută) 
și 10 mandate în parlament.

Evenimentul deosebit al a- 
cestor alegeri l-a constituit 
reintrarea în dieta landului a 
reprezentanților Partidului li- 
ber-democrat, înlăturați la scru
tinul regional din 1966, precum 
și înfrîngerea candidaților Par
tidului național-democrat,

tendință neonazistă, care. la 
ultimele alegeri obținuseră 15 
mandate în dieta Bavariei. 

înfrîngerea candidaților
P.N.D. care nu au putut ob
ține decît 2,9 la sută din vo
turi și îndepărtarea lor din 
dieta Bavariei sînt considera
te de cercurile politice vest- 
germane drept o serioasă lovi
tură dată neonazismului in 
R. F. a Germaniei. După cum 
se știe, în Bavaria își desfă
șoară ‘ activitatea majoritatea 
organizațiilor de extremă 
dreaptă. înlăturarea acestora 
..pe teren propriu* este rezul
tatul atitudinii ferme a alegă
torilor vest-germani față dc 
acțiunile organizate de grupă-

rile politice de extremă dreap
tă, care și-au pus drept prin
cipal scop defăimarea politi
cii de colaborare cu țările so
cialiste, politică promovată de 
actuala coaliție guvernamen
tală de la Bonn.

Observatorii politici relevă, 
totodată, că înfrîngerea P.N.D. 
reprezintă o victorie a forțelor 
democratice, în rîndul cărora 
o intensă activitate a desfășu
rat-o Partidul Comunist Ger
ma n.

Ca urmare a obținerii majo
rității absolute în alegeri, Uni
unea creștin-socialâ, condusă 
de Josef Strauss, va forma un 
guvern local omogen sub 
ducerea lui Alfons Goppel.

0 LI CIAN, ministru adju 
al comerțului exterior al R. P. 
Chineze, și I. T. Grișin, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior al U.R.S.S., șeful delega
ției comerciale guvernamenta
le sovietice aflate la Pekin, au 
semnat un acord privind schim
burile de mărfuri și 
dintre cele două țări, 
mează agențiile China

TASS.

O NOUL AMBASADOR ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P Chineze în U.R.S.S., 
Liu Sin-ciuan, a sosit la 22 no
iembrie la Moscova, anunță a- 
genția TASS.

0 LUIND CUVINTUL la Con
gresul scriitorilor din R. F. a 
Germaniei. cancelarul Willy 
Brandt a declarat că „dema
gogi folosind o tactică bine cu
noscută" au început „să calom
nieze și să ațițe neîncetat"
împotriva politicii guvernului
federal. El a relevat, totodată, 
că guvernul vest-german 
străduiește „să reducă pre 
decățile și neîncrederea 
veri ale unui război cu conse
cințe grele". Această politică, 
a spus Willy Brandt, s-a tov.t 
și se va mai lovi încă de rezis
tență în R. F. a Germaniei. In 
context, el a cerut scriitorilor 
să ajute ca „rațiunea să nu 
eșueze din nou datorită igno
ranței*.

0 PRIZONIERII de naționali
tate siriană și irakiană deți
nuți de autoritățile de la Am
man, cu excepția acelora care 
fac obiectul unor acuzații po
litice și vor fi remiși Comite
tului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — 
vor fi repatriați, a anunțat 
ziarul palestinian „Al Fatah”.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

0 DUPĂ CUM ANUNȚĂ ziarul 
\1 Ahram’, viitoarea reuniu- 

șefilor de state din Re- 
Arabă Unită, Libia și 

va avea Ioc la jumâta- 
lunii ianuarie, anul viitor.

0 LA NICOSIA a fost semnat 
protocolul privind listele de 
mărfuri ce vor face obiectul 
schimburilor dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Cipru in anul 1971.

Companii petroliere 
în proces

WASHINGTON 23 (Ager- 
pre»). - Ministerul Justiției al 
S.U.A. a intentat proces altor 
trei companii petroliere - 
„Shell", „Continental Oii” și 
„Union Oil" - sub acuzația 
că nu au luat măsurile adec
vate in vederea preintimpină- 
rii scurgerii de țiței la exploa
tările din Golful Mexic. Sonde 
apcrținind companiilor au pro
vocat poluarea apelor acestui 
golf, aducind pagube însem
nate faunei și florei marine.

Procesul urmează să se des
fătare in fața tribunalului 
districtual din New Orleans.

Cross declară...
OTTAWA 23 (Agerpres). - 

Diplomatul britanic James 
Cross, răpit la Quebec a tri
mis poliției din Montreal un 
nou mesaj. După cum s-a 
făcut cunoscut la Ottawa, 
Cross ar fi declarat că se află 
în viață și este sănătos. El a 
informat că teroriștii il tra
tează drept prizonier politic 
și-l vor menține in această si
tuație pină cînd cererile orga
nizației, de a fi puși in liber
tate un număr din membrii 
săi arestați, vor fi satisfăcute.

Raport de 300 
de pagini

WASHINGTON 23 (Ager
pres). - La Washington au 
fost publicate procesele verba
le ale audierilor din Comisia 
senatorială pentru afacerile 
externe in legătură cu cereri
le privind o retragere substan
țială a trupelor americane sta
ționate in Europa occidentală. 
Voluminosul raport, insumind 
300 de pagini, conține nume
roase declarații ale unor sena
tori care s-au pronunțat in 
favoarea reducerii numărului 
trupelor americane din străi
nătate. Aducind ca argument 
actualele dificultăți ale econo
miei americane, senatorii 
Stewart Symington, William 
Fulbright și Mike Mansfield 
au cerut guvernului să rea
ducă in țară 100 000 de 
soldați din cei aproximativ 
300 000 staționați in prezent 
in Europa. Ei au relevat, potri
vit agenției U.P.I., că suma de 
14 miliarde de dolari pe care 
S.U.A. o cheltuiesc in cadrul 
angajamentelor lor militare 
din Europa occidentală, repre
zintă o povară grea pentru 
economia americană.

Relevind că in prezent si
tuația din Europa s-a îmbună
tățit mult ca urmare a extinde
rii contactelor dintre Est și 
Vest, Mansfield a declarat zia
riștilor că va supune noului 
Congres o rezoluție care va 
cere o reducere substanțială a 
forțelor americane din Europa.


