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DE VORBA CU MINERII

€E CITIM, CUM NE CIJIIIUM ?
Revoluția socialistă l-a eliberat pe miner nu numai de 

exploatare și teama zilei de mîine ci și de bezna ignoranței 
și neștiinței. O dată cu dreptul la muncă și odihnă, la o 
viață demnă de om, minerului ii sînt asigurate condițiile 
cele mai favorabile de culturalizare. Instruirea, perfecționa
rea a devenit doar nu numai o posibilitate, ci și o necesitate; 
nivelul tehnic mereu mai înalt al producției miniere, organi
zarea superioară a producției și muncii cer minerului cunoș
tințe bogate, un orizont de cultură generală mereu mai larg.

t
l Am reținut precizarea făcută de 

unul dintre cei mai vîrstnici ingi
neri minieri din bazin, cu prilejul 
unei convorbiri pe terna profilului 
morăl-profesional al minerului.

— A citi, a se cultiva — e una 
din căile cele mai sigure ce stau 

; Ia dispoziția minerului pentru a ob
ține rezultate tot mai bune în mun
că. Toate statisticile întocmite cu 

’ prilejul cercetărilor noastre indică 
un adevăr : atît randamentul muncii 

i cît și siguranța locului de muncă 
sînt superioare acolo unde lucrează 
oameni instruiți. Și invers...

Având în față acest considerent am 
întreprins p investigație printre mi
nerii Lupeniului. Ce citiți, cum vă 
instruiți ? — iată întrebarea ce le-am 
pus-o cîțorva cu prilejul anchetei. 
Ne-au răspuns mai multi :

DOZSA FRANCISC, șef de schimb, 
sectorul VI:

— Eu citesc ce-mi pică în mină. 
Anul acesta am citit și cîteva ro
mane mai ușoare — „Căpitan la 
15 ani" — și altele. Răsfoiesc și 
ziarul.

- — ©ar ortacii din schimb, din bri
gadă, ce citesc?

— Eu îs șef de schimb. Treaba 
mea e să iasă preliminarul, să iasă 
plată bună. In rest, ce fac oamenii

- duipă șut, nu mă privește. Nici pe 
nine nu m-a îndrumat nimeni.

CEOBREA VASILE, șef de schimb 
.în sectorul VIII.
*' — Carte? De mult n-am avut în 
mină. Ziare da, sînt abonat. Dar Ie 
iau neveste-mii căci ea are nevoie 

°le ele...
In schimbul meu lucrează 23 de 

piameni. De unde să știu ce citesc 
Irit ? Avem necazuri destule cu fron- 

,‘alul; cînd să mai discutăm și des-
pre cărți și ziare ?

I-am avut ca interlocutori și pe 
minerii șefi de schimb Lazăr Gheor- 
ghe din sectorul VI, Vîlceanu loan 
și Bălăucă loan din sectorul VII, 

* Cizmaru Alexandru din sectorul 11. s
Nici unul nu a citit în acest an 

vreo carte. Unii au citit Manualul 
N.T.S. Ziare nu citesc din același 
motiv : sînt obosiți.

Ar fi absurd să ne îndoim de 
starea fiziologică a minerilor după 
munca în subteran. Sînt într-adevăr 
obosiți. Dar e vorba de o oboseală 
fizică, nu intelectuală. Deci motivele 
invocate — lipsa de timp, oboseala 
— nu justifică faptul că timp de 
cîteva luni să nu citești o carte, să 
nu lecturezi un ziar.

Și ca argument avem declarațiile 
unuia dintre cei mai cunoscuți mi
neri ai Eupeniului, brigadierul Petre 
Constantin, din sectorul V:

— Nu pot afirma că citesc mult. 
Insă citesc, îndeosebi literatură de 
aventuri. Sînt abonat la două ziare, 
iar zilnic consacru cel puțin un 
ceas citirii presei. Să fiu oricît de 
obosit nu renunț la lectură. Noile 
realizări în domeniul tehnicii mi
niere, situația întrecerii pe bazin, 
materialele educative — iată doar 
cîteva din temele Ce le urmăresc în 
permanentă în presa locală.

In privința ortacilor... am peste o 
sută. Nu cred să fie vreunul fără să 
aibă abonament la ziar. Dar dacă 
citesc sau nu, aceasta e mal greu 
de precizat. După părerea mea citesc 
puțin...

— Sînt de părere, ne-a spus ingi
nerul Meiuș Emilian, șeful sectoru
lui XI, că dat fiind specificul muncii 
în subteran, ar trebui mai multă 
preocupare, mai multă insistență fa
ță de familiarizarea minerilor cu 
cartea, cu lectura. Sindicatul, per
sonalul tehnic de supraveghere — 
iată pe cine văd eu în măsură să 
facă mai mult în această direcție. 
Formele, mijloacele sînt nelimitate 
în acest scop. Recenziile, prezentă- 
rile scurte de cărți, standurile cu 
vînzare sînt doar cîteva din ele.

E vorba, aici de un mare adevăr ; 
emul trebuie convins asupra avan
tajelor lecturii și va găsi timp și 
pentru citit Dar cum se face aceas
ta?

Unul dintre va
gonetarii de nă
dejde ai brigadie
rului Șerban Ni- 
colae, de la sec
torul IV al minei 
Vulcan, utecistul 
Buj'ur Dumitru.

\ Sîmbătă
1 octombrie

1966

Iată cîteva răspunsuri și la această 
întrebare:

PlRVU MATEI, prim-maistru mi
nier, sectorul VIII : „De ce nu ci
tesc oamenii ? N-au timp. Cum să-i 
obligi î Abia reușesc eu însumi să 
mai răsfoiesc cîte un ziar sau car
te" (?!).

In orice caz e o notă foarte slabă 
pentru un tehnician. Tovarășe Pîrvu, 
timpul liber și-l folosește fiecare du
pă cum crede de cuviință. Fiecare 
trebuie însă să fie preocupat de a 
nu-și „omorî" timpul ci a-1 folosi 
în mod util.

DOROFTEI MIHAI, artificier, se
cretarul organizației de bază 1II/A: 
„Noi, mai în fiecare ședință sau 
adunare atragem atenția oamenilor 
să citească, să se aboneze la ziare. 
Altceva ce mai pirtem face? In orice 
caz, Va trebui să privim cu mai mul
tă seriozitate această sarcină".

FĂINIȘ DUMITRU, activist al co
mitetului sindicatului:

— E greu, în orice caz, mai greu 
cu munca culturală în rîndurile mi
nerilor decât cu alte categorii. Soco
tesc că s-a făcut puțin pentru a oferi 
minerilor pe o cale sigură, mai ac
cesibilă, noțiunile de cultură. După 
părerea mea, corpul tehnico-ingine- 
resc ar putea desfășura o activitate 
cultural-educativă mai bogată, in 
prezent, însă, multi tehnicieni și 
ingineri nici nu vor să audă de jșa 
ceva. Poate și cadrele didactice din 
localitate ne-ar putea sprijiițî mai 
mult.

NĂSTASE CONSTANTIN, activist 
al comitetului de partid :

— punem mereu problema : să se 
aboneze la ziar, să citească fieoare. 
Pe difuzorii voluntari i-am instruit, 
în adunări discutăm mereu despre 
abonamente și totuși...

Ion DUBFK
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DOUĂ ORE DE ÎNCERCARE
...Ora 16. De la incoputU) 

șutului trecuseră două ore. 
Șeful de schimb Șeran tăia, 
împreună cu minerul Feni- 
șer, vîrtos din cărbune. In 
mâinile lor de oameni expe
rimentați, ciocanul de abataj 
se arăta a fi o unealtă doci
lă. Rotaru, vagonetarul so
sit de curînd în brigadă, tră
gea de zor cărbune pe trans
portorul care le ducea rodul 
muncii spre gura lacomă a 
suitorului.

Ortacii din schimbul I dez
veliseră laminarea așa că ce
lor din schimbul de după- 
amiază le revenea sarcina să 
.curețe ultimele tone de căr
bune, înainte de a începe

pregătirea abatajului pentru 
prăbușire. Deodată...

Totul s-a î^thaplat doar în 
cîteva clipe. ,a-a auzit un zgo
mot surd și din coperiș, din 
locul unde acesta făcea jonc
țiunea cu laminarea, au în

ceput să se prăvălească bo
lovani și praf. Oamenii au 
sărit instinctiv în lături și în 
curînd s-a format un morman 
apreciabil de piatră lîngă 
front. In termen mineresc, 
aceasta se cheamă „pruc".

Prima măsură a șefului de 
schimb: a trimis pe vagone

Tovarășului MAO TZE-DUN 
președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU SAO-ȚI 
președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
, președintele Comitetului Permanent

al Adunării Reprezentanților Populari din Întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

PEKIN

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întreaga Chină, Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze și poporului chinez prieten un salut frățesc și 
calde felicitări cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Republicii 
Populare Chineze.

Victoria revoluției și proclamarea Republicii Populare Chineze au 
constituit un moment de cotitură în viața poporului chinez, un eveni
ment de mare însemnătate al epocii noastre.

Devenit stăpân pe propriul său destin —- sub conducerea partidului 
său comunist, poporul chinez înfăptuiește au succes opera de construcție 
a socialismului, a dobîndiit realizări însemnate în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a forțelor de producție ale țării, ta ridicarea nivelului său 
de trai și își aduce o contribuție de seamă la lupta pentru zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru cauza eliberării popoare
lor, a progresului și păcii în lume.

Poporul român se bucură din inimă de aceste succese și îi urează 
poporului chinez cu prilejul sărbătorii sale naționale noi victorii în opera 
de construire a socialismului în patria sa.

Dînd o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și colaborare între ță
rile și partidele noastre, ne exprimăm convingerea că acestea se vor dez- 
volta continuu pe baza principiilor marxis m-leninismu lui și internaționalis
mului proletar, corespunzător intereselor celor două popoare, cauzei so
cialismului șl' păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
ARHIEPISCOPULUI MAKARIOS, 

Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
In numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România și al meu personal, vă rog să primiți, Excelență, cu 
ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, cele mai cordiale felicitări 
și uran pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru prosperitatea 
poporului cipriot

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

UNDE Al
AZI

♦ La Petroșani, în sala Ca
sei de cultură va fi prezentat 
la ora 17 și la ora 20,30, de 
către Teatrul satiric muzical 
„Constantin Tănase" din Bu
curești un spectacol de varie
tăți, iar Ia ora 19,30 în sala 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui" se deschide stagiunea cu 
prezentarea comediei „Visul 
unei nopți de iarnă" de Tudor 
Mușatescu.

♦ Pe stadionul Minerul din 
Lupeni, la ora 16 meciul 
de fotbal Constructorul Lupeni 

tarul de rol Suceveanu pen
tru a chema de urgență pe 
maistrul minier de revii. Apoi 
an studiat poziția, posibilită
țile de refacere a deranja
mentului și au început să a- 
propie lemn. Intre timp, în 
abataj și-a făcut apariția și 
maistrul Crăciun Traian. Sub 
îndrumarea sa au apărut, rînd 
pe rînd, un stâlp, o grindă, 
alt stîlp. Sub grindă a fost 
așezată o altă grindă susți
nută de doi stâlpi. Cînd au 
terminat cu asigurarea ortu
lui era ora 6 după-aimiază.

F. CRISTIAN

(Continuare Iri pag. 3-ă)

ERGEM?
— Minerul Petroșani (campio
nat orășenesc).

♦ La Vulcan, de la ora 16 
poate fi vizionat meciul de fot
bal dintre echipele Energia Pa- 
roșeni și Utilajul Petroșani 
(campionat orășenesc).

♦ Aninoasa, ora 16, începe 
un meci de fotbal între echi
pele I.P.I.P. Livezeni — Prepa
ratorul Coroești (campionat o- 
rășenesc).

MÎINE

♦ Pe terenul de handbal 
Jiul din Petroșani, la ora 11, 
meciul dintre echipele S.S.E. 
Petroșani — Constructorul Ti
mișoara, în catfrul campio
natului republican feminin 
de handbal categoria A. La 
aceeași oră, pe stadion, în ca
drul campionatului republican 
de fotbal pentru juniori, se 
întîlnesc echipele Jiul Petro
șani — Știința Craiova.

Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă în sala din Pe
troșani, la ora 19,30, comedia 
în trei acte „Visul unei nopți 
de iarnă" de Tudor Mușatescu.

> La ora 11, pe stadionul 
din Lupeni se întîlnesc echi
pele Preparatorul Lupeni — 
Constructorul minier Petroșani 
(în cadrul campionatului oră
șenesc de fotbal), iar pe sta
dionul din Vulcan echipele Mi
nerul Vulcan — Constructorul 
Hunedoara (campionatul regio
nal de fotbal).
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VARI
Elefanți însetați

DE CE O FI ZIMBIT BATRINICA?
Petroșani, duminică 

seara. Meciul s-a termi
nat, lume multă pe stra
dă. Discuții aprinse des
pre insuccesul jiulliștilor. 
Și acum, unde mergem ? 
La „Fiii Marii ursoaice" 
nu se măi găseau bilete 
nici la „n-avețl unul in 
plus I". La fel la „Mîlne, 
Mexicul"; vroia lumea 
eă-J revadă pe celebrul 
Gybulski. Așa că;:

— Hai la Casa de cul
tură, la programul for
mațiilor reunite ale a- 
matorilor.

In general, specta
col plăcut, atractiv. Salfi 
plină. Dar, nu la spec* 
ritOolul proprlu-zis vreți 
să mă refer.

S-au convins oamenii 
că membrii formației or- 

* chestrale „Diamantele 
negre" sînt talentați. 
Ne-tun convins și dumi
nică seara; de fapt ne*au 
convins aplauzele — 
când frenetice, cînd tu* 
multoase. Dar de ce oare 
trei (dintre cei cinci)

băieți de la orchestră 
vor să fie moderni cu 
orice preț prin a tinde- 
să semene cu pletoșii 
din formația „Beatles" ? 
Aș* ceva merge pe ma
lurile Tatnlsei, ale Se
nei, lă Adăpulco și Coas
ta de Azur. La Petroșani, 
încă... nu sârrteți înțeleși

cînd chitaristul cel cu 
ochelari descria cu mij- 

mișclfi 
ceva dt 

combin*!

locul trupului 
tare curioase, 
aducea a twist 
ou hully-gully.

De oe o fi zâmbit bă
buța î...

Prezentatoarea este fa- 
ă simpatică, are timbru

de la 
ne-ta 
avut 

era \

i Lonea, cea 
ctoftat 
drăguț 

încălțată

că 
î<n 
cu

Marginalii la un spectacol
dragi băieți pletoși. Bă
iatul din dreapta dum
neavoastră era Îmbrăcat 
și tuns „ca la Petroșani'', 
n-a făcut 
nici prin 
asigur că 
greabil.

Mă tot gândesc de 
bătrânica din fotoliul 
lăturat zîmbea, își freca 
bărbia și căutia să vadă 
ce părere au vecinii

nota 
mișcări și 

era mai

aparte 
vă 
a-

ce 
a-

..ucut. Dar, ar fl și mai,., 
prezentabilă dacă: 1) 
n-ar purta opineuțe, cînd 
prezintă programul, (ci, 
eventual, pantofi cu toc 
înalt); 2) ar fi îmbrăcată 
in rochie (credem că o 
ținută adecvată poate a- 
sigura prezentatoarei 
conducerea Gesei de cul
tură); 3) n-ar citi cele 
cîteva cuvinte ci le-ar 
spune „pe deasupra". Ga 
doar n-o avea atâta trac

să nu poată spune pe 
de rost: „Adriana Bădes- 
cu Gintă melodia „Prieten 
drag".

Bine ar fl fost șl dacă 
solista de muzică popu
lară 
oare 
„Am 
sat",
altceva deoit cu papuci 
dân plastic. Parcă nu 
„merg" ou acel frumos 
costum popular oltenesc...

Aninosenii au fost 
foarte aplaudați. Să nu 
mai vorbim de cuplul 
Negnaru-Bercea, „cei mai 
comici oameni din co
mună", sau de solistul 
Pcienar, cel ce ciută 
seara pe stradă și ni
meni nu-i zice nimic. 11 
ascultă numai. Dar ani
nosenii erau supărați. De 
ce ? Pentfu că organiza
torii au „omis" să le 
trimită autobuzul. Așa 
că a venit fiecare cum 
și cu oe a putut.

Trei polițiști din satul Oshl- 
velo (Africa de Sud-vest) s-au 
pomenit într-o situație cu to
tul neașteptată, fiind asediați 
de... elefanți. Furioși că nu au 
mal găsit în apropierea postu
lui de poliție un rezervor de 
apă, unde de obicei veneau să 
se adape (rezervorul fusese 
închis de polițiști), elefanții. aU 
distrus gardurile din împreju
rimi, au călcat în picioare 
pomii sădiți de curînd, iar apoi, 
cuprinși de mînie, au început 
Să împingă pereții caselor și 
colibelor. Animalele însetate 
și încăpățînate, au început chiar 
să împingă în ușa postului de 
poliție. După o noapte de spai
mă, cei trei polițiști, barica
dați în incinta postului au în
țeles că „pacea" cu elefanții 
poate fl restabilită numai după 
punerea din nou în funcțiune 
a rezervorului de apă. Unul 
din polițiști a reușit să se stre
coare afară, a împins maneta 
care controla rezervorul și 
imediat ce apa a început să 
curgă, ostilitățile au încetat.

mobil. Toți turiștii care trec 
pe acolo se miră cum de a 
ajuns acolo.

Explicația este foarte simpla 
Podul a fost aruncat în aer 
de către germani în timpul 
războiului, iar automobilul a 
fost 
unui elicopter, 
unei

în 
iar automobilul 

așezat acolo cu ajutorul 
ca reclamă » 

firme de automobil^

Cel mai scump 
acoperiș

Francisc VJETRO

Reclamă

RAME
In zilele de „aglomera

ție" la berăria „Carul cu 
bere" și bufetul „Jiul" din 
Petroșani, halbele se ser
vesc pe jumătate spumă

Azi, fac o nouă constatare 
Ce mă revoltă. Mi-e necaz, 
Că halba are „guler mate", 
Iar barmanul n-are „obraz".

Unui mincinos
Gînd minte cu atîta zel, 
Eu, trist, în sinea mea îmi 
Că Miinchausen, pe lingă 
Rămîne totuși un pitic.

zic,
el.

Unui lingușitor
jurul său, elogiind 
șeii, cii critical certai, 
așteptarea zilei clnd,

la
Pe
In
Va reprimi ce-a-mprumutat.

știați
9 In conformitate cu actualul 

plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale, în U.R.Ș.S. au in
trat în funcțiune :

— la combinatul metalurgic de la 
Magnitogorsk un nou furnal uriaș 
cu o capacitate de peste 2 000 mc;

— la uzina metalurgică din Novo- 
lipețk —- o secție convertizoare, cea 
mai importantă din întreaga Uniune 
Sovietică;

— la uzina de foșforiți din Briansk 
—- o nouă mină cu o productivitate 
anuală de 1 milion tone;

— la uzina .Elektrotiajmaș" din 
Harkov a fost construită o turbină 
cu o putere de 300 000 kw, cit a hi
drocentralei de la Kahovka;

— în regiunea Lipețk a început 
construirea unui baraj de 10 km lun
gime, cu un mare lac de acumulare.

• ■ a

1965-1966, 
învățămînt 
din vestul

• In anul universitar 
cele 21 de institute de 
superior de pe teritoriile 
și nordul Poloniei au fost frecven
tate de 71 000 de studenți față de nu
mai 6 200, înainte de război.

9 In Bulgaria se acordă o mare, 
atenție pregătirii și perfecționării 
personalului medical mediu. Un nu
măr de 22 de institute de învățămînt 
medical mediu pregătesc specialiști 
în nouă domenii. Anul acesta au 
funcționat, de asemenea, 40 de' 
cursuri de perfecționare.

In prezent, în spitalele și policli
nicile din tară lucrează aproxima
tiv 18 000 de surori medicale, 4 506 
de moașe, 4 000 de felceri.

In virilii pilonului de sprijin 
al unui pod distrus din sudul 
Franței, stă cocoțat un auto-

In orașul binman Rangoon 
există o capodoperă de arhi
tectură budistă antică. Este 
construcția originală din pia
tră a pagodei Shwe Dăgon, în 
formă de clopot, cu acoperi
șul din aur masiv. In partea 
superioară se află templul, iar 
sub el 64 de turnuri de ceas 
învelite în aur, oare sînt copii 
în 
re.
30 
un 
5 000 briliante și 
pietre prețioase, 
acest glob, mai 
alte ornamente, 
folosit rubine și

Construcția este extrem de 
valoroasă și ca model arhitec
tonic. Ea măsoară 106 m înăl
țime și 426 m perimetrul bazei.

miniatură ale templului ma- 
Acoperișul cîntărește peste 
tone. In virful lui se afla 
glob de aur împodobit cu

1 500 de
In afară (de 
există multe 

l-a ceas s-au 
smaragde.

alte 
(ti

Aviasan-ui 
la 20 de ani

GHICITORI

Unui șofer „sutamiist"
E fruntaș de cînd muncește
Și mașina-și Îngrijește.
De-aia vezi, la el, merg toate 
Ctim s-dr spune : „ca pe roate".

D. M.

• Populația teritoriilor din ves
tul și nordul Poloniei era la sfîrși- 
tul anului 1965 de 8 400 000 de lo
cuitori. In perioada 1964-1965 peste 
4 milioane de copii s-au născut pe 
aceste teritorii.

AFORISME
PESIMIST este omul care 

privește și la dreapta și la 
stânga cînd traversează o stra
dă cu sens unic.

★

EXISTĂ momente cînd omul 
nu minte, dar asta nu în
seamnă că el spune adevărul.

★

SE TEME de propria sa um
bră. Nu este de mirare — a- 
ceastă umbră a apărut in atâ
tea locuri suspecte!

timpul războiului 
din S.U.A., preșe

dintele Lincoln a ordo
nat ca toți comandanții 
militari să trimită regu
lat la Casa Albă infor
mații amănunțite des
pre mersul acțiunilor 
militare. Dar ordinul 
nu a fost pe plăcui 
unui general, care t 
doua zi s-a grăbit să 
expedieze președintelui 
următoarea telegramă: 
„Către președintele A- 
braham Lincoln. We 
shington. In timpul lup
telor 
vaci. Ge ordonați să fa
cem

La care președintele

In

am prins șase

cu ele?".

Noi tipuri de 
de calcul

• Din producția anuală mondială 
de 19 milioane de automobile, pe 
primul loc Se situează S.U.A. cu 9 
milioane, pe locul doi Republica 
Federală Germană cu 2,7 milioane, 
după 
cu 1,7 
eu 1,4 
lia cu

care urmează Marea Britanic 
milioane automobile, Franța 
milioane automobile și Ita- 
1.1 milioane.

in aceste zile se împlinesc 20 de 
ani de la înființarea aviației sani
tare — Aviasan în țara noastră. 
In acest interval au fost efectuate 
200 000 ore de zbor, parcurgîndu-se 
peste 24 milioane km de drum a- 
erian.

Pînă în cele mai îndepărtate col
țuri ele țării s-au transportat mai 
mult de 700 000 kg sînge conservat, 
diferi.e vaccinuri și medicamente. 
Cu ajutorul avioanelor sanitare, mii 
de cadre medico-sanitare s-au de
plasat pentru a acorda asistență me
dicală de specialitate în Cezuri de 
urgență.

Parcul de avioane sanitare a cres
cut de la 3 avioane în 1946 la o flo
tilă aeriană de peste 100 aeronave 
monomotoare și bimotoare construite 
de industria noastră aeronautică. A 
crescut și numărul stațiilor de avia
ție sanitară — de la una singură 
existentă în București, la 18 stații 
regionale și raionale. In prezent, la 
Constanța se află în construcție cea 
mai modernă stație Aviasan a re
giunii Dobrogea.

Are și n-are picioare,
Uneori îi spui : „gustoasă I" 
E și mică e și mare,-
Se găsește-n orice casă. 
Ghici ce este ?

Soarele „de sus" 
Și în „ochi" 
Poartă-n el apa și 
Azi, răsare în tot 
Ghid ce este ?

(i gSBlU

privește 
îl oglindește, 

locul. . 
locul.

Și lă mare și la 
Toți poeții știu 
FeiUrită-n vers, 
Va rămîne — 
Ghici ce este ?

(| [mo[iq »țșg.)

munte, 
s-o cînte. 
doar una 

întotdeauna.

(i «mi
Suc absoarbe, bat-o vina, 
Si-i ascunsă la vedere.
Cînd din apă-și ia lumina. 
Pomului îi dă putere.
Chici ce e ?

«nea)

(j Bupgpgr g.

Fie noapte, fie ziua, 
îți măsoară-ntr-una pasul. 
Munca, somnul și odihna 
Toate, lui i-ascHltă glasul. 
Ghid ce este î

ta
24

(Agerpres)

&

PEISAJ DE TOAMNĂ

a adormit-o și veveri- 
a dormit timp de 
de ore.

„Tehnolemn" 
realizate trei 
calcul: „Poli-

La întreprinderea 
din Timișoara au fost 
noi tipuri de rigle de 
tehnica", prevăzută cu 20 de scări
de calcul și 24 de repere, „Electro
tehnica" — o riglă avînd unități de 
măsură specifice acestei ramuri in
dustriale, șl „Miniatura" 
de calcul, 
nar. Noile 
cutate din 
țfi exotică,
date cu ajutorul unor 
derne de mare precizie.

(Agerpres)

cu 10 scări 
avînd format de buzu- 
rigle de calcul sînt exe- 
material lemnos de eseh- 
planat cu celuloid, și gra- 

mașini mo-

E R S
a răspuns tot telegra
fic :

„Către generalul X. 
Armata Potomac. In le
gătură cu cale șase 
veci. Mulgeți-le. A. Lin- 
cota".

riurișindu-se într-o ca-, 
să de la periferia ora-' 
șuiul Eisenach (R.D.G.), 
o veveriță a intrat în 
bufetul din bucătărie 
unde a dat de niște 
bomboane umplute cu 
coniac. Le-a ronțăit cu
poftă, dar coniacul, ca- ■ lingouri mici

Sunprinși în holul gă
rii din Bombay (India), 
doi hotâ au luat-o așa 
de repede la goană. In
cit și-au pierdut san
dalele. Poliția care ve
nea pe urma lor, le-a 
strâns și observând că 
sînt prea grele, le-e 
cercetat mal amănun
țit. In căptușeala Ic 
polițiștii au găsit 11 

de aur
re era destul de tare, valorînd 12 500 franci.

(i jnsepo ațsqj

M. DINCA

Qftefarnl Kt la Scărișoara 
se reface te fiecare zi

CLUJ. — Dispare ghețarul 
de la Scărișoara f întrebarea 
aceasta, pe care și-au pus-a 
adesea oamenii de știință și 
pasionalii alpinismului subte
ran, a găsit un răspuns nega
tiv in rezultatele ultimelor 
cercetări întreptinse de speo
logii clujeni. Urmărind, lut 
de lună.^timp de doi ani din- 
mica formațiunilot de glie al 
petrecînd sute de ore in h 
mea bizara a stalagmitelot, t 
nerii cercetători Gheotghe Ra 
covifă și Iosit Vlehmann au 
ajuns la o descoperire puțin 
obișnuită.- ghețurile, deși se 
află In aceiași gol 
prezintă 
sențiale, 
în două 
ghețuri 
crescătoare.
n-a putut fi încă elucidat, dai 

presupune cd e determinat 
aportul de apă din tavan, . 
poziția coloanelor de qheu , 
de condițiile specitice mi

croclimatului peșterii. Deci 
ghețarul de la Scărișc-ata cart 
supraviețuiește de 3 000 de 
ani, se reface cu iiecare zi.

deși 
subteran, 

deosebiri evolutive e 
Ele au fost impârtite 

categotli denumite 
descrescătoare și- - 

Curiosul ienomen



P- Din scrisorile corespondenților
Inițiativă creatoare

mod o- 
oamenii 
angajat 
folosind 
zile de 
Adrian,

La preparația Coroești, ciurul din 
poziția 25, de la linia tehnologică 
nr. 1 trebuia înlocuit în cel mai 
scurt timp cu un altul, deoarece 
se uzase. Un ciur nou nu se afla 
la Coroești și deci trebuia să fie 
comandat la altă întreprindere. Da
torită inițiativei comunistului Mei
zenbach Mihai problema aceasta a 
fost rezolvată însă într-un 
riginail. Consultîndu-se ou 
din echipa sa, Mihai s-a 
să confecționeze un ciur 
piese vechi. După cîteva 
muncă, lăcătușii Stănilfi
Verdes Marin, Vancă loan, Liseanu 
Alexandru, sudorii Halasz Alexan
dru și Căiță Ilie, îndrumați de șeful 
de echipă Meizenbach au reușit să 
confecționeze noul dur. Un ajuitor 
important l-au dat și strungarii Su- 
lec loan, Comofer Franctac, Sa- 
veschi Viator, care au dovedit mă
iestrie și pricepere, confecționând 
unele piese greu de procurat. S-a 
pus însă și o altă problemă — outm 
să se monteze noul dur fără opri
rea producției ? Vroind să-i fiacă 
o surpriză plăcută șefului lor de 
echipă, care împlinea 60 de ani 
în luna septembrie, meseriașii din 
echipa lui Meizenbach au hotărî! 
să monteze singuri durul în una 
din duminici, dovedind astfel că 
preiau ou cinste ștafeta meseriei. 
Timp de 15 ore, mundnd cu schim
bul, ei au reușit să monteze ciurul 
duminica trecută. Fapta lor este 
dșinnă de apreciere.

Jimion CETEANU 
maistru mecanic

Cititori și... cititori
Ea biblioteca oluibuiui sindicate

lor din Vulcan au fost înregistrați 
de la începutul anului 2 400 citi
tori, care au împrumutat și resti
tuit 25 300 cărți. Printre cei mai 
pasionați cititori se numără mine
rii Zaharia Constantin, Drob Gheor- 
ghe, muncitorul Szabo Andrei de

CE CITIM, CUM NE
(Urmate din pag. l-a)

Totuși, lectura e un termen încă 
îndepărtat de preocupările zilnice 
ale multora. Iată cîteva cifre care 
vin să susțină această afirmație : ha 
mina Lupeni, la un efectiv de peste 
5 800 de salarlați, există abia 1 400 
de abonamente la ziare. Deci o pro
porție, cel puțin paradoxală : 1 ziar 
la 4 oameni i

In privința citirii literaturii, biblio
teca clubului central are înregistrați 
peste 4 000 de cititori. Cîți dintre 
aceștia sînt mineri ? E mai greu de 
precizat. De fapt nu există nici o 
evidentă In acest sens. In orice caz 
după scăderea inginerilor, tehnicieni
lor și funcționarilor, a elevilor și 
studenților, ar mai rămîne, probabil,

PROGRAM DE RADIO
2 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 BULETIN DE 
STIRIj 6,10 Concert de dimineață;
6,45 Mîndru-i azi ogorul țării — 
program de cintece,- 7,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Buletin 
meteo-rutier; 7,18 Program de mar
șuri executate de fanfarei 7,30 Mu
zică ușoară; 7,45 Drag mi-e jocul 
românesc,- 8,40 Dialog cu muzica 
ușoară) 9,10 Răsună cântecul și jo
cul pe întinsul patriei; 9,40 Se- 
lecțiuni din opereta „Viața parizia
na" de Offenbach; 10,00 Clubul 
voioșiei; 10,30 Soliști de muzică 
ușoară; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Radio Atlas; 11,15 Răspun
suri muzicale la scrisorile dum
neavoastră; 11,45 Gintă Luminița 
Cosmin și frații Mentzel; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RA
DIOJURNAL; 13,13 Șapte note... 
șapte melodii; 13,30 Varietăți mu
zicale; 14,00 La microfon Roxana 
Matei; 14,15 Gintă orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziu- 
nii; 14,40 Muzică ușoară; 15,00 La 
această oră, orchestra Jean Iones- 
cu; 15,15 SPORT ȘI MUZICĂ; 17,45 
RAPSODII DE TOAMNĂ. Poezie 
contemporană românească; 18,00 
Interpret; de muzică populară; 18,15 

la preparația Coroești, mecanicul 
Florica Tîrzianu de la grupul nr. 
3 de șantiere și alții. Există insă 
și unii cititori care nu restituie la 
timp cărțile. Printre aceștia se nu
mără vagonetarul Cimpoeru Con
stantin, artificierul Așteleanu loan, 
electricianul Liciu Viorel, muncito
rul Alexe loan. Este regretabil că 
ei nu înțeleg faptul simplu că orice 
carte constituie un bun al tuturor 
și deci trebuie restituită la timp 
bibliotecii.

Gheorghe BOZU 
tehnician

Dorim mai 
televizoare

multe

De ta punerea în funcțiune a 
releului de televiziune pentru Va
lea Jiului în Petrila au fost cum
părate și instalate aproximativ 300 
de televizoare. Majoritatea cumpă
rătorilor au fost nevoiți însă să se 
deplaseze pină la Petroșani, deoa
rece la magazinul din Petrila sosesc 
puține televizoare. Ar fi de dorit 
să vină și la noi o cotă parte mai 
mare de televizoare.

Petru GAINA
muncitor

Acțiune
de muncă patriotică

Duminica trecută, din inițiativa or
ganizațiilor de sindicat și W.T.G. de 
la preparația Petrila a fost organi
zată o acțiune de muncă patriotică 
pe șoseaua care se construiește între 
Petroșani și Banița. La acțiune au 
participat aproximativ 100 de sala- 
riațL Ei au nivelat pămîntul pe bor
durile șosetei și au îngropat stâlpi 
de marcaj. S-au evidențiat munci
torii din secția brichetaj conduși 
de șeful de echipă Geauș Aurel.

Nicolae G0GELESCU 
muncitor

CULTIVAM ?
aproximativ 1 000 de cititori mineri.

Concluzia e evidentă : datorită spe
cificului muncii și altor factori ex- 
traprofesionali, minerii sînt încă pu
țin familiarizați cu lectura, mai pu
țin decft aiite categorii de munci
tori. Dair tocmai din această cauză 
este necesar — necesitate impu-ă de 
însăși perfecționarea continuă a pro
ducției miniere — să se insiste, să 
se persevereze mai mult în această 
direcție. Mai mult decît pină acum I 
Perseverență, nu declarații și opinii 
ci o muncă concretă, mai mullă ini
țiativă si mai puțină indolența. So
cotim necesar ca tovarășii din comi
tetul de partid, comitetul sindicatu
lui și chiar personalul tejinic.-ad- 
minist’-ativ să reflecteze mai mult 
asupra acestei cerințe.

Pastei muzical; 18,30 Interpretul 
săptăminii: Violonistul Ștefan Ru- 
ha; 19,00 Din cele mai cunoscute 
melodii populare,- 19,20 Pagini din 
operete; 19,40 Muzică ușoară; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport; 20,15 Gintă 
clarinetistul Traian Lăscuț Făgără- 
șanu; 20,30 Interpreți de muzică 
ușoară : Doina Badea și Adriano 
Celentano; 20,45 TEATRU RADIO
FONIC: KATHELEEN de Michael 
Șayers,• 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport, buletin meteorologic; 22,25 
Carnavalul ritmurilor,- 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
2 octombrie

IETROȘANI — 7 Noiembrie:
Fiii marii Ursoaice; Republica : Mo
neda antică; PETRILA: Old Sa- 
lerhand; LIVEZENI : Amintiri din 
copilărie; ANINOASA: Viața în
cepe la ora 8 seara; VULCAN : 
Oameni și drapele,- PAROȘENI : 
Marilyn; LUPENI — Cultural: Ac
țiunea Zimbru; Muncitoresc: Vizi
ta,- BĂRBĂTEN1 : Colina; URICANI : 
Cîntînd în ploaie.

Conducta de 
apă de la Izvo
rul, a preparației 
Coroești, la tre
cerea pe sub po
dul de peste Jiu 
in defileu.

*

SPORT
Handbal în 7

Știinfa — I.M.F. Tg. Mureș 15-11 (9-6)
Joi a avut loc o etapă interme

diară în campionatul republican de 
handbal — seria studențească.. In 
cadrul acestei etape Știința Petro
șani a primit vizita formației I.M.F. 
Tg. Mureș de oare a dispus cu 
scorul de 15-11. Victoria' studenți
lor petroșăneni este, fără îndo
ială, meritată șl ea putea fi mai 
concludentă dacă portarul advers 
nu era înbr-o formă foarte bumă 
și mai ales dacă jucătorii noștri 
insistau mai mult și trăgeau mai 
des și mai precis la poartă, Nu-i 
mai puțin adevărat că cei doi por
tari ai noștri — Mărculescu și 
Bocăni-ci — au manifestat o. formă 
slabă, au fost total neinspirați, pri
mind goluri ușor parabile.

Știința — C. F. R.
Miercuri după-amiază pe stadio

nul ,.J-iul" s-a disputat intîl-nirea de 
fotbal restanță dintre Știința Petro
șani — C.F.R. Simeria din cadrul 
campionatului regional.

După o repriză foarte bună, foar
te dinamică, studenții au reușit să 
înscrie cinci goluri de toată frumu
sețea. Fiecare gol a fost urmarea 
firească a dominării teritoriale a 
gazdelor, a jocului . lor viguros, 
plin de fantezie, a • numeroaselor 
șuturi expediate spre poarta ad
versă. In această parte a întîlnkii

TELEVIZIUNE
1 octombrie

18,00 Emisiunea pentru copii și 
tineretul școlar: Extem
poral muzical; Tradiții și 
artă;

19,00 Telejurnalul de seară;
19.20 Colecții, colecționari, pa

siuni;
19.45 La început de an uni

versitar;
20,00 Tele-encielopedia;
21,00 Cîntece de dragoste și 

jocuri populare românești. 
Iși dau concursul: Mi- 
nodora Nemeș, Filofteia 
Băsceanu, Ion Luican, Du
mitru Sopon și o forma
ție instrumentală condusă 
de Radu Voinescu;

21,25 Filmul „Sfîntul";
22,15 Studioul mic: „După mie

zul nopții" — scenariu 
de Liana Maxy, pe o idee 
de Nicolae ȚiC;

22,50 Invitatul nostru: Nicolae 
Felix (Franța);

23.20 Telesport;
23,30 Telejurnalul de noapte;
23,40 Buletinul meteorologic;
23.45 închiderea emisiunii.

După cîteva minute de la înce
perea partidei gazdele conduceau 
cu 5—1 și se părea că vor obține 
o victorie comodă. Dar n-au știut 
să-și mențină avantajul și în re
petate rînduri oaspeții s-au apro
piat la un gol diferență, avînd po
sibilitatea de. a egala. In final însă 
petiroșănenii insistă mai mult, Gru
ia se înalță de cîteva ori și astfel 
diferența crește din nou la patru 
goluri, care se menține pină la flu
ierul final al arbitrului.

După patru etape în seria stu
dențească, echipa Știința Petroșani 
a realizat trei victorii și a suferit 
o înfrângere în deplasare ta Cra
iova. Aceasta dovedește o com
portare meritorie și ea va trebui 
continuată și iu partidele următoare.

FOTBAL

Simeria 5-0 (5-0)
feroviarii din Simeria au făcut față 
cu greu presingului insistent al lo
calnicilor și au cedat de cinc-i ori.

Cu scorul de 5—0 pentru Știința 
avea să se încheie nu numai prima 
repriză, oi și partida deoarece par
tea a doua a întâlnirii a fos-t de-a 
dreptul chinuitoare. Parcă două e- 
ch-ipe de începători jucau de-a 
„na-ți-o ție, dă-mi-d mie". Studenții 
n-au mai reușit măcar o fază fru
moasă, măcar o combinație subtilă, 
iar ceferiștii, vrînd să înscrie cel 
puțin golul -de onoare s-au avîntat 
furtunos într-un joc cit se poate 
de dezordonat. Așa se face că spec
tatorii pe cit au fost de satțsfăcuti 
în prima repriză, pe atît au fost 
de dezamăgiți în cea de-a doua.

In orice caz jocul din prima re
priză al studenților merită .apreciat, j 
el aducîhdu-le o nouă victorie ca
tegorică, prin care zestrea de go
luri înscrise se ridică acum ta 17 
față de numai unui primit.

ANUNȚ
Cooperativa „Jiul** Petroșani anunță per

soanele care au diferite comenzi vechi pînă la 
un an la unifăfhe sale — de croitorie pentru 
bărbați și femei» cojocărie, blănărie, tricotaje și 
încălțăminte pentru bărbați și femei, precum și 
aparate pentru reparații la unitățile de radio — 
să se prezinte în termen de 30 zile pentru a- 
chitarea comenzilor și ridiearea lor.

in caz de neprezentare se va trece la va
lorificarea obiectelor comandate și aduse spre 
reparare conform normelor legale stabilite — fără 
a se despăgubi clientul.

Două ore 
de încercare

(Urmare din pag. l-a)

In două ore, toiul a fost pili 
la punct.

Cele de mai sus s-au pe
trecut în urmă cu două zile, 
la felia XIV a abatajului ca
meră nr.' 1 de la sectorul III 
al minei Anihoasa. Acesta 
este abatajul brigăzii frun
tașe (de trei ani consecutiv) 
conduse de minerul Schnei
der Fbancisc. Niîittaii în acest 
an brigada a cumulat uri 
plus de 6 400 tone cărbune 
(una din cele mai mari depă
șiri dim exploatare) și a de
pășit randamentul planificat, 
lună de lună, cu 1—-2 tone 
pe post. Tot lună de lună i 
s-a decernat colectivului con
dus de Schneider fanionul de 
evidențiat în întrecerea so
cialistă. Intr-un cuvînt, oa
meni de nădejde, harnici și 
bine calificați.

— De fapt aceste calități, 
afirma maistrul Crăciun Tra
ian, explică rapiditatea cu 
Oare au reușit oaiiienii din 
schimbul lui Șeran să. „astîm- 
pere" coperișul dezlănțuit și 
să facă față cu succes l-a în
cercarea la care i-a supus 
muntele.

In după-amiaza cînd a a- 
vut loc acea întîmiplart, 
schimbul lui Șeran avea pre
liminat să încarce 70 vago- 
nete cu cărbune. La sfîrșitu'l 
șutului, în cartea de raport 
a sectorului, în drep-tu-l men
țiunii „Abat. cam. nr. 1 str. 
5" a fost înscrisă cifra 70...

HUNEDOARA 
Intrarea în funcțiune 
a fabricii de dolomită 
metalurgică

DEVA. — In apropierea Combi
natului siderurgic Hunedoara, pe 
valea Zla-știlor, a intrat în funcțiune 
o fabri-că de dolomită metalurgică, 
cea mai m-are unitate industrială 
de acest fel din ț-ară. Ea produce 
în cuptoare rotative dolomită me
talurgică sintetizată, material ne
cesar agregatelor siderurgice de la
Hunedoara. întregul proces de pro
ducție este mecanizat și în cea mai 
mare parte automatizat. Capacita
tea construită și dată în exploa
tare in prima etapă este de 50 000 
tone pe an, cu perspective de dez
voltare în viitor.

Noua fabrică constituie o impor
tantă realizare a tehnicii românești. 
Ba a fost proiectată în întregime 
de specialiștii de la Institutul de 
proiectări metalurgice București, iar 
utilajele și construcțiile metalice 
au fost executate la Uzinele con
structoare de mașini Reșița, „Inde
pendența" —- Sibiu, Uzinale „23 Au
gust" din Capitală și altele. Lucră
rile de construcție au fost execu
tate de colectivul întreprinderii de 
construcții siderurgice Hunedoara.

(Âgerpres)



In întimpinarea celei de-a 17-a 
aniversări a proclamării R. P. Chineze

PEKIN 30 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă relatează că oamenii 
muncii din China întâmpină cu noi 
succese în muncă cea de-a 17-a ani
versare a proclamării R. P. Chineze. 
In ultimele zile sosesc știri din .toate 
colțurile țării despre îndeplinirea 
și depășirea planurilor de produc
ție, despre obținerea unor rezul
tate importante în creșterea calității 
produselor, despre realizarea de noi 
produse și obținerea de noi succ'ese 
pe plan științific și tehnologic.

In primele opt luni ale acestui an, 
valoarea producției industriale glo
bale a țării a sporit cu peste 20 la 
sută în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Concomi
tent cu creșterea cantității și varie
tății produselor, a sporit și calita
tea lor. Producția de îngrășăminte 
chimice, insecticide și tractoare de 
mică capacitate a înregistrat cea 
mai mare creștere — între 40 și 200 
la sută. Sporuri remarcabile s-au 
realizat, de asemenea, la producția

In preajma alegerilor prezidențiale 
din Brazilia

cinată cu cercetarea activității fos
tului președinte brazilian Juscelino

BRASILIA 30 (Agerpres). — Cu 
cîteva zile înaintea alegerilor pre
zidențiale din Brazilia, care, după 
cum se știe, vor avea loc la 3 oc
tombrie, corespondentul din Rio de 
Janeiro al Agenției France Presse 
anunță că autorii ăiț ide braziliene 
intenționează să impună domiciliu 
forțat tuturor politicienilor privați 
de drepturile politice.

Pe de altă parte, comisia însăr-

„Un al doilea eșec... ar fi fatal"

Declarația lui Gordon la Strasbourg
STRASBOURG 30 (Agerpres). — 

Patrick Gordon Walker, șeful dele
gației britanice Ia lucrările sesiunii 
de toamnă a Adunării consultative a 
Consiliului european de la Stras
bourg, a declarat ziariștilor că „un 
al doilea eșec cu privire Ja intra
rea Marii Britanii în Piața comună 
ar fi fatal. Noi trebuie să avem cer
titudinea succesului negocierilor cu 
C.E.E. înainte de a le angaja". După 
părerea sa, este necesar ca mai în- 
tîi să se ajungă la un acord politic 
cu „cei șase", apoi să se găsească 
soluții problemelor tehnice. Fostul 
șef al Foreign Officeului a declarat, 
în continuare, că guvernul englez 
nu acceptă „concepția pesimistă", 
potrivit căreia problema balanței de 
plăți britanice deficitare ar consti
tui un obstacol în calea intrării Ma
rii Britanii în Piața comună. Walker 
și-a exprimat convingerea că acest 
obstacol ar putea fi înlăturat ca ur
mare a recentelor măsuri de austeri
tate adoptate de guvernul din Lon
dra.

PROCLAMAREA INDEPENDENTEI 
BECHUANALAND-ULUI

GABERONES 30 (Agerpres). 
O adevărată efervescență dom
nește la Gaberones, noua ca
pitală a fostului protectorat 
britanic Bechuanaland, unde au 
fost organizate mari festivități 
pentru a celebra prima zi de 
independență după 81 de ani 
de dominație engleză : la mie
zul nopții de 29 septembrie, 
protectoratul britanic Bechua
naland a încetat să mai existe, 
proclamîndu-se Republica Bot
swana, numele străvechi al 
țării.

Simpla proclamare a inde
pendenței politice nu înseam
nă însă că fostul protectorat 
britanic a devenit peste noapte 
cu adevărat liber, atît timp cit 
din punct de vedere economic 

de fier și oțel, în industria ener- 
getică, petrolieră, carboniferă, în 
construcțiile de mașini, precum și 
în industria textilă, industria hîr- 
tiei, a tutunului și la alte bunuri de 
consum.

Numărul sorturilor noi de oțel și 
produse din oțel realizate în primele 
luni ale acestui an este egal cu cel 
din întreg anul trecut. Realizarea u- 
nui nou oțel produs din bogatele re
surse chineze a însemnat nu numai 
uin succes pentriu industria oțelului, 
dar și o garanție a dezvoltării indus
triei constructoare de mașini. In
dustria constructoare de mașini a 
produs anul acesta peste 1 000 pro
duse noi, printre care mai multe 
mașini-unelte de o înaltă precizie, 
laminoare mari, echipament pentru 
centrale electrice cu o mare capa
citate și instrumente de precizie. 
Știrile relatează, de asemenea, des
pre succesele obținute de colectivul 
de muncitori din industria petrolu
lui, industria textilă și industria 
chimiei.

Kubitschek, a anunțat că va îna
inta dosarul acestuia Tribunalului 
federal suprem. Kubitschek care a 
fost exilat la 9 noiembrie 1965 și 
privat de. drepturile politice pe 
timp de 10 ani, este acum acuzat 
de „corupție" în legătură cu achi
ziționarea de material-, și echipa
ment pentru spitalul din Brasilia.

In legatară cu aceeași problemă, 
Jean Rey, membrp, al Comisiei Pie
ței comune a declarat că intrarea 
Angliei, precum și a altor țări 
membre ale Asociației europene a 
liberului schimb în Piața comună 
s-ar putea efectua cel mai tîrziu în 
trei ani. Jean Rey a lăsat să se în
țeleagă că o eventuală propunere 
din partea A.E.L.S. vizînd convoca
rea unei reuniuni cu caracter de 
sondaj între conducerea celor două 
grupări economice vest-europen!e ar 
fi întimpinată favorabil la Bruxel- 
idH (sediul Comisiei Pieței comune).

Cu privire la rezultatele vizitei lui Erhard 
la Washington
BONN 30 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german a examinat joi rezulta
tele vizitei cancelarului Erhard la 
Washington. In cadrul ședinței gu
vernului au luat cuvîntul cancelarul 
Erhiard, ministrul de externe, Schro
der și ministrul apărării, von Hassel

mai rămîne dependent de ve
chea putere protectoare sau de 
alte cercuri străine. In prezent, 
țara dispune de o economie 
înapoiată: principala ocupație 
a locuitorilor este păstoritul, 
dar cele mai bune pămîntu'ri 
au fost ocupate de companii 
engleze și de cetățeni albi, ca
re controlează și exploatarea 
bogățiilor existente : minereuri 
de aur, argint, mangan. De a- 
semenea, tînărul stat african 
trebuie să facă față tendințe
lor anexioniste manifestate de 
Republica sud-africană, princi
palul său vecin care, fără în
doială, consideră primejdioasă 
existența unui stat african in
dependent la hotarele sale.

Lucrările Adunării Generale a
NEW YORK 30 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Peste patruzeci de șefi de 
delegații au luat cuvîntul pînă a- 
cum în cadrul dezbaterilor Adu
nării Generale a O.N.U., expuinîn- 
du-și poziția lor față de principale - 
le aspecte ale activității politice 
internaționale și față de sarcinile 
care stau în fața Organizației Na
țiunilor Unite.

Euînd cuvîintui în ședința de vi
neri, ministrul de externe al Bir- 
maniei, U Thi Han, a subliniat im
portanta respectării și recunoaște
rii „dreptului fiecărei țări de a-și 
alege propria sa politică, sistemul 
său social și economic, propriul său 
mod de viață, în conformitate cu 
condițiile, necesitățile și posibilită
țile sale". Multe din situațiile de 
încordare care există în lume, a 
declarat el, se datoresc „tendinței 
multor țări mari de a interveni în 
problemele altora, de a exercita 
presiuni și de a încerca să alinieze 
la politica lor alte țări". In cuvînta- 
rea sa, ministrul birmanez și-a ex
primat regretul în legătură cu „re
zultatele descurajatoare ale lucrări
lor Comitetului celor 18 pentru de
zarmare", a condamnat politica ra
sistă promovată în Republica Sud- 
Africană și Rhodesia și a atras a- 
tenția asupra pericolului pe care 
11 impure ă inegalitățile economice

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam

HANOI 30 (Agerpres). — La 29 
septembrie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care condamna 
guvernul american pentru folosirea 
de substanțe chimice și efectuarea 
de bombardamente cu avioane de 
tipul B-52 asupra zonei demilitari
zate și a regiunilor învecinate.

Astfel, la 18 septembrie aviația a- 
mericană a răspîndit tone de sub
stanțe ’ chimice asupra unor locali
tăți din partea de nord a zonei de
militarizate, distrugînd vegetația și 
culturile și producînd victime în 
rîndul populației civile. In zilele de 
22, 24 și 27 septembrie avioane de 
tipul B-52 au bombardat în repetate 
rînduri zona demilitarizată și re
giunile învecinate.

Guvernul R. D. Vietnam protes
tează împotriva bombardamentelor 
și a folosirii de substanțe chimice 
în zona demilitarizată și cere gu
vernului S.U.A. să pună capăt ime- 

care au vorbit despre problemele 
N.A.T.O., aspectele legate de com
pensarea cheltuielilor S.U.A. pentru 
întreținerea forțelor lor armate pe 
teritoriul R.F.G. și colaborarea ame- 
ricano-vest-germană în domeniul 
științei si tehnicii.

La jponn s-a anunțat în mod ofi
cial că guvernul a hotărît constitui
rea unui comitet special care să 
examineze detaliile compensațiilor pe 
care R.F.G. ar urma să le ofere S.U.A. 
Din comitet vor face parte miniștrii 
de externe, apărării, finanțelor și 
alte oficialități.

Foști politicieni yetneniți acuzați 
de către președintele țării
SANAA 30 (Agerpres). — Preșe

dintele Yemenului, Abdullah al 
Sallal, a declarat că „revoluția va 
zdrobi toate elementele antistatale". 
El a acuzat un număr de foști po
liticieni yememiți, inclusiv cîțiva 
miniștri, „de a fi trădat țara și po
porul". Președintele yemenit a a- 
nunțat că, în curând, va fi format 
un tribunal, care va judeca toate 
aceste persoane. Abdullah al Sallal 
a afirmat, după cum scrie cores
pondentul din Sanaa al ziarului e- 

care persistă între țările dezvolta
te și celle în curs de dezvoltare. U 
Thi Hain s-a pronunțat pentru resta
bilirea drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U.

„Aici, la Națiunile Unite — a de
clarat ministrul de externe al Re
publicii Chile, Gabriel Valdes — 
toate națiunile sînt egale și au 
drepturi egale". Cu toate acestea, 
a adăugat el, de multe ori „cînd 
țările mici se pronunță împotriva 
unor interese speciale ale marilor 
puteri, vocea lor nu este auzită, 
cererile lor nu sînt reținute sau 
îndeplinite". Ministrul chilian a 
subliniat că „marile puteri ar pu
tea dbvedi cel mai bine bunăvoin
ța lor reducând înarmările și alo- 
cînd fondurile astfel disponibile 
sporirii asistenței acordate țărilor 
în curs de dezvoltare". El a spri
jinit propunerea privind crearea 
unei zone denuclearizate în Ameri
ca Latină, conșiderînd-o „o acțiune 
pozitivă pentru pace".

Ministrul de externe al Olandei, 
J. Luns, care a luat în continuare 
cuvîntul, a vorbit pe larg despre 
relațiile țării sale cu alte state vest- 
europene, printre altele în cadrul 
Pieței comune. „Dacă aruncăm e 
privire mai cuprinzătoare, a decla
rat el, și ne referim la Europa în 
întregimea ei, constatăm că, deși 
se mențin diferențele între siste- 

diat tuturor atacurilor asupra acestei 
zone, să înceteze bombardamentele 
și toate actele de război îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam și să re
tragă toate trupele sale și ale alia- 
ților săi din Vietnamul de sud. De 
asemenea, cere guvernului S.U.A. să 
respecte cu strictețe acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire Ia 
Vietnam și să lase poporul vietna
mez să-și rezolve singur problemele 
sale, fără niciun amestec străin.

Id orașul tongolez Kisangani 
situația s-a nMIlit tomplet

KINSHASA 30 (Agerpres). — Ul
timele știri sosite în capitala con
goleză Kinshasa atestă că în ora
șul Kisangani situația s-a restabilit 
complet, unităților .armatei guver
namentale revenindu-le acum sar
cina, după înăbușirea rebeliunii 
jandarmilor kaftanghezi, de a de
pista elementele disidente. Cores
pondentul agenției U.P.I., citind 
surse diin Kinshasa, menționa joi 
că o coloană a rebelilor katanghezi 
care a reușit. să soape din „cleș
tele de la Kisangani", instituit de 
militarii guvernamentali, a fost ză
rită în apropierea orașului Punia, 
la aproximativ 200 km de capitala 
provinciei orientale a Congoului. 
Avioane, aparținând armatei națio
nale congoleze, scrie agenția U.P.I., 
au reperat camioanele rebelilor pe 
șoseaua Kisangani — Punia, dar 
timpul nefavorabil nu a permis or
ganizarea unor acțiuni aeriene îm
potriva fugarilor. Potrivit surselor 
militare congoleze, forțele militare 
din orașul Punia au primit ordinul 
de la Kinshasa „să încerce oprirea 
coloanei de rebeli".

giptean „Al Ahram", că Arabia 
Saildită a încălcat acordurile de 
la Jeddah din 1965, fapt ce poate 
fi probat de documentele pe care 
Ie deține guvernul Yemenului. Par
tea saudită, a spus președintele 
Sallal, a încercat în repetate rîn
duri, prin orice mijloc, inclusiv 
bani și arme, să atragă de partea 
ei pe unii șefi de triburi de pe te
ritoriul Yemenului, acțiune ce în
calcă flagrant înțelegerea de > la 
Jeddah.

0. N. U.
mele ideologice și economice ale 
țărilor Europei răsăritene și Euro
pei occidentale, există o tendință 
precisă spre contacte mai strânse 
și mai cordiale. Guvernul meu sa
lută această evoluție și va contri
bui activ Ia consolidarea ei".

Au mai luat cuvîntul în ședința 
de vineri a Adunării Generale re
prezentanții Venezuelei și Indone
ziei.

Un incident 
care 
reactualizează 
o veche dispută

Incidentul provocat miercuri 
seara prin ocuparea simbolică 
de către un grup de tineri ar
gentinieni a Insulelor Falkland 
(denumirea lor spaniolă fiind 
Insulele Malvinas) aflate sub 
dominație britanică de mai bi
ne de 15Q de ani, readuce în 
actualitate o dispută veche 
dintre Argentina și Anglia re
feritoare la dreptul de suvera
nitate asupra acestor insule. 
In repetate rînduri, guvernele 
argentinene au afirmat dorința 
lor de a restabili suveranitatea 
națională în Insulele Falkland, 
care au fost ocupate ilegal de 
Marea Britanie încă din anul 
1771. Demersurile în acest 
sens, ca și tratativele din ulti
mele luni, inițiate la nivel mi
nisterial, nu au dus însă la 
nici un rezultat, disputa ame-

COMENTARIU
nințînd să agraveze relațiile 
dintre cele două țări.

Dar despre ce incident este 
vorba ? 18 tineri membri ai 
așa-numitului grup „Condor", 
au obligat, sub amenințarea ar
melor, echipajul unui avion 
aparținînd companiei „Aeroli- 
neas Argentinas", care se în
drepta cu 44 de persoane la 
bord, de la Buenos Aires spre 
Rio Gallegos, să-și schimbe 
ruta și să aterizeze pe Insulele 
Falkland. Aici, ei au arborat 
drapelele naționale și au anun
țat „cucerirea simbolică" a a- 
ceslui teritoriu, dindu-i denu
mirea de Soledad y Esperanza. 
Capitala teritoriului. Port Stan
ley, a fost și ea rebotezată cu 
numele de Porto Rovero, ca 
omagiu adus unui erou națio
nal argentinean.

Reacția la aflarea acestei 
vești a fost diferită în Argen
tina. Grupuri de argen- 
tineni au ieșit în stradă și s-au 
îndreptat spre clădirea Amba
sadei Marii Britanii din Buenos 
Aires, cerînd cedarea Insulelor 
Falkland Argentinei. In dife
rite alte orașe din provincie 
au avut Ioc demonstrații în 
sprijinul recunoașterii suvera
nității argentinene asupra aces
tui teritoriu. Guvernul, însă, 
s-a desolidarizat de acțiunea 
tinerilor, anunțînd că îi va ju
deca și pedepsi cu asprime, 
întrucît „și-au arogat în mod 
arbitrar drepturi care nu le a- 
parțin". Totodată, s-a reafirmat 
dreptul Argentinei asupra in
sulelor ca parte integrantă a 
teritoriului național. Un comu
nicat dat publicității de dele
gația argentineană la actuala 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. este redactat în a- 
ceiași termeni, menționînd ho- 
tărîre guvernului de a acționa 
atît în fața organizațiilor inter
naționale, cit și la negocierile 
pe care le desfășoară cu gu
vernul britanic în problema in
sulelor Falkland.

I. PUȚINEEU
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