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O cons

întrevedere C. Mănescu 
— A. Goldberg.

♦
gal"

♦
♦

asasinării lui Kennedy.
+ Amînarea procesului 

cazul Ben Barka.

Turneul corului „Madri- 
în R. P. Ungară. 
„Luna-12".
O nouă anchetă asupra

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Editura Academiei Republi- 
i Socialiste România, în 

colaborare cu Comisia Monu
mentelor Naturii a Acade
miei, a organizat ieri după- 
amiiază, în sala mică a Ca
sei de cuiHură din Petroșani, 
o consfătuire cu cititorii re
vistei „Ocrotirea naturii".

La consfătuire au partici
pat cadre didactice de la 
I.M.P., ingineri de la Ocolul 
silvic și întreprinderea fores
tieră Petroșani, profesori de 
științele naturii de la liceele 
din Valea Jiului, activiști de

partid și ai organizațiilor de 
masă.

După prezentarea : unui am
plu referat de către tovarășă 
Ghica Ecaterina, redactor la 
Editura Academiei, prin care 
partioipanfii au fost’ informați 
despre valoroasele monumen
te aie natunii din Valea Jiu
lui și din regiunea Hunedoa
ra, au luat cuvîntul, printre 
alții; inginerul silvic Giurgiu 
Sabin, profesorul Macea Li- 
viu, pensionarul Variasi Io
sif și Pollak Vasile.

Consfătuirea constituit
un . valoros schimb de expe
riență și o contribuție meri
torie la propagarea ideii de 
ocrotire a naturii. Avî-nd în 
vedere perspectivele de dez
voltare a turismului în Valea 
Jiului, ocrotirea monumente
lor naturii capătă și o impor
tanță economică. Devine pen
tru fiecare dintre noi o da
torie, cetățenească populariza
rea ideii de ocrotire a natu
rii, pentru a sădi în conștiin
ța fiecărui om dragostea fa
ță de frumusețile patriei.

A DEMOCRAȚIEI 
INTERNE DE PARTID

Sudorul Che- 
troiu Vasile, un 
meseriaș iscusit 
din sectorul elec
tromecanic al mi
nei Vulcan, îm
părtășește cu drag 
din experiența șa 
ucenicului Păun 
Victor, elev al 
școlii profesiona
le din Petroșani.

Frumosul bloc D 12 cu 8 etaje și 
72 apartamente, este doar unul din 
cele 10 blocuri asemănătoare ridica
te în orașul Vulcan.

In construcție la Uzina 
de aluminiu Slatina

Slatina, lucrările. pe, șan- 
în avans față de grafic, 
prezent, constructorii au 
în plus, peste planul pre-

un volum de lucrări a că-

La noile capacități de producție 
aflate în construcție la Uzina de 
Aluminiu 
tier sînt 
Pînă în 
executat 
văzut,
ror valoare depășește suma de 10 
milioane lei. Sînt avansate lucră
rile la noua hală de electroliză, 
care, conform prevederilor va a- 
dăuga capacității de producție e- 
xistente un plus de 25 000 tone 
aluminiu, la hala turnătorie 
crările de aducțiune a apei 
triale.

De remarcat că mai mult
la sută din noile utilaje și agrega
te care vor fi montate pentru dez
voltarea uzinei vor ti realizate de 
întreprinderi constructoare din țara 
noastră.

la lu- 
indus-

de 70

Comuniștii din organizația de bază 
nr. 2 C de la mina Vulcan s-au pre
zentat la adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri cu un bilanț 
nemulțurndtor. Colectivul sectorului 
II în mijlocul căruia organizația de 
bază respectivă își desfășoară acti
vitatea are pe cele 9 luni ce au tre
cut din acest an un minus față de 
plan ce se ridică la 10 500 tone de 
cărbune, iar productivitatea planifi
cată n-a fost rea
lizată decît în 
proporție de 96 
la sută. In ceea 
ce privește prețul 
de cost, el a fost 
depășit cu 3 lei 
pe tona de căr
bune extras. A- 
dăugînd la fieca
re tonă de cărbune un plus de 3 
lei, de la începutul anului, depăși
rea la prețul de cost se cifrează 
la 300 000 lei.

Au stal oare comuniștii 
tor pasivi față de această 
lucruri ? Fără îndoială că nu. Preo
cuparea și frămîntarea lor de a ieși 
din impas s-a făcut simțită în mod 
pregnant prin temele majore abor
date în cadrul adunărilor generale, 
prin măsurile politico-organizatorice 
adoptate și străduința unanimă de 
a le traduce în viață. Membri de

f ALEGERI IN
ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

din sec-, 
stare de

partid cum sînt Nicoară Ioan, Babiuc 
Ilie, Macavei Gheorghe, Sănăuțianu 
Dumitru și alții au militat în perma
nență pentru introduțgrea susținerii 
metalice- in abataje, au dovedit grijă 
față dte utilajele din dotare.

Problemele care au preocupat or
ganizația de bază au fost reliefate 
și de darea de seamă ca și de dis
cuțiile purtate de membrii de partid. 
Redăm doar cîteva spicuiri din aces

te discuții:
Babiuc Ilie. Spre 

regretul nostru, 
ne-am prezentat 
la adunarea gene
rală de 
seamă și alegeri cu 
rezultate 
ne fac cinste. Pî

nă nu de mult lucram într-un abataj 
frontal. Acum sînt șef de brigadă la 
lucrări de pregătiri în cărbune. Am 
stat de vorbă cu cei 16 ortaci din 
brigadă și cu toții, împreună, am ho- 
tărît să contribuim la recuperarea 
rămînerii în urmă dînd în această 
lună 200 de tone de cărbune peste 
sarcinile de plan, iar pînă la sfîrși- 
tul anului 5Q0 de tone. Avem însă

1600 da evidențiați 
în întrecere

prilej au fost confirmați 
1 600 evidențiați în îhtre- 
socialistă care în cursul 
precedente au obținut

dare de

care nu

D. CRIȘAN

(Agerpres)

La noul puț A- 
ninoasa-sud se 
fac probele teh
nologice la insta
lația de extracție. 
In fotografie me
canicul Toderaș 
Mircea la pupi
trul de comandă 
al noii mașini mi
niere.

(Continuare in pag; a 3-a)

Iii urmă cu cîteva zile au 
luat șfîrșit la mina Lupeni a- 
dunările grupelor sindicale. Cu 
acest 
peste 
cerea 
lunii
importante depășiri de plan.

Din situația încheiată recent 
de către comitetul sindicatului 
exploatării rezultă că, din cei 
1 600 de evidențiați 484 mun
citori, 18 maiștri și 8 tehni
cieni se mențin încă de la în
ceputul anului în primele rîn- 
duri ale întrecerii socialiste.

Pe lîngă problemele enun
țate, în adunările grupelor sin
dicale din luna octombrie s-a 
prelucrat cu muncitorii. Statu
tul! Uniunii Genera-le a Sindi
catelor din România care a 
suscitat un viu interes.- '

S-a deschis Universitatea 
muncitorească

Universitatea muncitorească 
din Lupeni și-a reînceput cursu
rile.! Cei peste 170 tovarăși în
scriși vor putea audia, în ca
drul universității, cursurile ur
mătoarelor discipline : istoria 
patriei, radiotehnică, probleme

tefînico-economîce și de arte 
plastice.

Calitatea și nivelul cores
punzător aii lecțiilor sînt asi
gurate de un corp de lectori 
format din i-ngineri și profe
sori, cadre bine 
specialitate.

Universitatea 
activitatea cu o 
întitulată : „Cei

pregătite, de

și-a reînceput 
lecție comună 
mai vechi lo

cuitori ai patriei noastre" ex
pusă de tovarășul prof. Dum
bravă Dumitru, directorul de 
studii al universității.

Un aspect evident 
al grijii pentru om

In cursul acestui an, peste 
700 de se-lariați a.i minei Lu
peni și-au petrecut concediile 
î-n stațiunile balneare Techir- 
ghiol, Eforie, Govora, Sinaia, 
Herculane, Călimănești, Bazna 
etc.

Și în 
petrece 
stațiuni
E. M Lupeni. Printre aceștia 
se. numără minerii Mihuț Pa
vel și Negu-ț loan, topografii 
Indrișca Mihai, normatorul Ne- 
grescu Marian cu familia mun
citorului .Cîmpeanu Vasile. si 
alții.

vor
în diferite 

salari-a ti ai

trimestrul IV își 
concediile 
zeci de

M. C.

Pentru aprovizionarea *3e iarnă

mălai, cu 35,5 : laUnitățile comerciale 
pun la dispoziția popu
lației cantități din ce 
în ce mai mari de pro
duse necesare aprovi
zionării pentru iarnă.. conserve de legume și 
Potrivit planului, can
titățile de mărfuri pre
zintă în acest sezon 
creșteri importante la 
majoritatea produselor, pete, sau semiindusțria- 
astfel încît se vor pu
tea satisface în între
gime cerințele. Cumpă
rătorii vor avea la dis
poziție cu 10,6—13,5 la 
sută mai multă carne, 
ulei, zahăr, unt, făină.

ouă,
sută mai multe brînze- 
turi, cantități mult mai 
mari de lapte și produ
se lactate proaspete,

fructe. O atenție deo
sebită ș-a acordat apro
vizionării cu cartofi, le
gume’ și fructe proas-

lisate. La propunerea 
regiunilor, se vor . des
face cartofi și în loca
litățile . rurale, 
unde producția locală 
nu asigură 
populației.

acolo

nevoile

O serie de măsuri 
prevăd. înființarea de 
centre de desfacere a 
cartofilor și legumelor 
în toate 
cartiere 
prinderi, 
merțului 
sporirea 
produse 
Va, crește, de 
nea, volumul- 
parale de carne, con
serve, produse de pa
nificație, dulciuri; se va 
organiza roaJ bine 'des
facerea acestor mărfuri.

(Agarpres)

localitățile, în 
și mari, înțre- 
extinderea co
la domiciliu, 
cantităților de 

prc-ambalate. 
aseme- 

de pre-
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CULTURA ARTA
SPECTACOL MUZICAL

in douâ reprize
pe cei

din Lonea, cărora li 
solistul vocal Moldo- 
ta răgetisVuil Sas FJo- 
Lupani și muncitorul

cultu- 
decît

Știind că lonenil sînt amatori de 
âpoctacole artistice și dorind să-i 
văd pe scenă pe colaboratorii de-o 
sp«ă ai Televiziuni» române, am 
ținut «ă fiu prezent în frumoasa sală 
a clubului din Lonea. Cînd faldurii® 
dorttnei s»au retras și dirijorul o», 
ehsătrei de muzică ușoară a clubu 
ml din Lupeni, Drăgan Alexandru a 
dat semnalul atacării primei melodii 
doar o porțiune din locurile din sală 
erau ocupate. Și popularizarea fu
sese doar făcută din timp 1 Treptat 
sala ș-a umplut. Lonenii sînt într- 
adevăr amatori de spectacole cultu- 
rahartistlce. Iar cînd pe scena clu
bului «că artiști amatori, fie din 
ige^Hatea lor, fie din altele alo Văii 
Jiului, ii urmăresc cu atenție, le 
rtaplătaec cu aplauze strădaniile. 
Aș* a fost *1 duminică seara. Or» 
chestra din Lupeni și soiiștii vo
cali, țoți au fost aplaudați cu căi» 
dură pentru modul în care s»au stră» 
dutt să prezinte programul. I-am ur» 
i^ărlt interpretînd frumoase melodii 
de muzică ușoară pe tinerii Faur 
Dumitru. Vandras Clara, Bălan Ni» 
colao. Luna Emanuela, Eke Terezia, 
pe chitaristul Francisc Bănuț, pe 
trompetistul Drăgan Alexandru. Tî- 
nărul Faur Dumitru, pe care teles
pectatorii l-au văzut în emisiunea 
„Antena ește a dumneavoastră" din 
17 septembrie, a făcut încă o dată 
dovada calităților șale interpretative. 
El și-a ales clntecele — „Marja". 
„Fetele" și „Amintiri, amintiri" — 
pe măsura vocii sale, le-a dat o in
terpretare adecvată, a reușit să tran
smită ecoul lor în inimile spectato
rilor. Rechemarea sa îndelungată la 
rampă a concretizat simpatia de 
care sta bucurat în rîndyi specta
torilor loneni. Cu o voce curată, mo
delată, solista Vandraș Clara a cu
cerit inimile spectatorilor, dînd fi
nita și cwâvitate frumoaselor melo
dii : „Prieten drag" și „De ce nu 
ești ca-n prima zi”. Călduroase 
aplauze a cules Francisc Bănuț care, 
pe strunele chitarei și cu vocea sa 
ondulată, cristalină, ne-a condus pe 
cărările munților spre cabane, în- 
demnându-ne au armonioase iodlere. 
Eke Terezia a 
terpretare și joc 
Bilan Niicoilae a 
voci plăcute, dar
late, Luca Emanuela s-a străduit, iar 
Drăgan Alexandru a impus liniște 
deplină cînd din trompeta sa au zbu
ra* primele note ale îndrăgitei me
lodii ,,Tăcere". Artiștii amatori din 
Lupeni — orchestră bună, interpreți

tineri, tatentați —■ au lăsat o bună 
impresie spectatorilor loneni, fiind 
aplaudați cu căldură și invitat» să-i 
mai viziteze.

Partes a doua a spectacolului a 
fost consacrată muticii populare și 
a fost susținută de taraful șl inter- 
pretil clubului 
s-au alăturat 
van laeob și 
rea, ambii din
ceferist Vlad Anghel din Petroșan’

LA CLUBUL 
MUNCITORESC

DIN LONEA

la Scoa 
Petroșani,

muncitoarea de la 
Emilia, soliștii instru- 
trei... colaboratori ex- 
contribuit la reușita

există preocupare, dorință de afir 
nwrș, pasiune pentru munca 
rală, rezultatele nu pot fi 
bune.

I-am văzut după spectacol 
dai directori de club — Fiiniș Du» 
nfj.tru de la Lupeni și Hlopețchi Va» 
sile de la Lonea — zîmblnd satis- 
făcuți. Aveau și de ce: programul 
artiștilor lor amatori reușise. Pe fața 
ultimului se citea însă și o umbră 
de meditare. Poete tovarășul Hla- 
pețehi se întreba în sinea sa pnde-s 
7 din cei 17 membri ai tarafului î La 
ce nuntă sau petrecere ctată în timp 
ce trebuie să fie Ia spectacol? Poa
te se mai gîndea atunci tovarășul 
Hlopetchi cum de nu-i nimeni la 
program din partea comitetului sin
dicatului minei sau poate se gîndea 
de ce nu s-au prezentat să-și dea 
concursul acolo unde fuseseră in. 
vitați soliștii vocali Nicolae Scărlă- 
toiu, Merișoreanu Elena și Năsă- 
leanu loan care, cu o 
în urmă, au cîntat în 
televiziune. Oamenii ÎI 
atîta bucurie...

Am discutat atunci 
dintre artiștii amatori, 
penenl. Erau mulțumiți, firește, de 
reușita spectacolului, însă mai aveau 
un... dacă. „Noi am realiza lucruri 
și mai frumoase dacă tovarășii din 
comitetele sindicatelor ne-ar sprijini 
mai mult, dacă ar acorda mai mulță 
atenție muncii culturale. Insă vă 
spunem sin-cer că nu fac aproape ni
mic pentru noi, pentru viața cultu- 
ral-artistică. E nevoie de ajutorul lor. 
II așteptăm. Vrem să-l simțim. Ne 
este atft de necesar".

Fără comentarii.

lună de zile 
studioul de 
așteptau cu

și cu cîțiva 
loneni șl lu

G. DINU

In clasa de arte plastice a Școlii populare de artă din Petroșani, (

VĂ RECOMANDĂM :

CONTEMPORANII
de K. I. CIUKOVSKI

cît mai bine, să fie cît 
de sufletul spectatori- 

notă în plus merită mi- 
Eugenia, de două ori

Personalitate de prestigiu inter
național, cu o intensă șl fecundă 
prezență în mișcarea literară a se
colului XX, Kornei Ciukovski a e- 
voluat în procesul marfcr diversi
ficări generate de seismele istorice 
ale acestui veac.

Fuztonînri intr-o strălucită sinte
ză rigurozitatea tradițiilor clasice 
cu spiritul modern, K. I. Ciukovski 
a lăsat e valoroasă moștenire lite
rară, numărând studii interesante 
despre Oscar WiJde, Jack London, 
Walt Whitman, precum și unele 
consacrate scriitorilor ruși prefe
rați (A. P. Cehov, A. Blok, N. D.

Nekrașov *, a.j. De o largă audien
ță se bucură scrierile sale destinate 
celor mici.

Volumul de amintiri și portrete 
ale scriitorilor contemporani oferă 
o imagine întregită a personalității 
acestui prestigios „veteran" al lite
raturii sovietice. Pareurgînd pagi
nile „Contemporanilor", 
să adaugi un subtitlu: 
de călătorie de-a lungul 
— un memorial care
una din cele mai complexe și con
tradictorii epoci din istoria litera
turii universale, evocînd pe aria ei 
rusă cîteva figuri reprezentative de 
artiști ai cuvîntuiui și penelului.

ești tentat 
„Memorial 

unei epoci" 
reconstituie

captivat prin in
die scenă adecvat, 
dat libertatea unei 
nu suficient mode-

tot» trai participant! la programul 
susținut Juna trecută în studioul de 
televiziune din Capitală. S-au pe
rindat pe rînd prin fața spectatori
lor tinerii mesageri ai cîntecului 
popular îomânesc, dăruind publicu
lui frumoase melodii din nesecatul 
izvor al folclorului nostru, Bu 
nea Florica, elevă 
la comercială din
Crăciun Marinela, eleva din clasa 
a IX-a a Liceului din Lonea, Toma 
Rada si eleva din clasa a Vl-e. Oni 
eiu Eugenia, 
I.M.P., Cațichi 
montiști și cei 
terni, toți au
unui frumos program artistic. Intre 
tinerele interprete aproape că r»'.' 
se pot face deosebiri. Toate s-au 
străduit să fie cît mai naturale, să 
interpreteze 
mai aproape 
lor. Poate o 
cu ța Oniciu
elevă (a doua oară la secția pian a 
Școlii populare de artă din Petro
șani). care a probat ca un autentic 
talent prin interpretarea melodiilor 
„Grîușor din Bărăgan" și „Ia ui- 
tați-vă feciori". Ceferistul Vlad An
ghel n*-a dezvăluit o voce frumoa
să, cu melodia „Sus îi luna-n două 
coarne" șî multă fantezie. în inter 
pretarea la... imitație de taragot dlr. 
ziar a altor două melodii populare. 
In sfîrșit, doinitorul popular Moldo
van Iacob din Lupeni ne-a demon
strat prin melodiile „Am plecat cu 
coasă nouă” și „Bine-i șade mândrei 
mele" că alegerea sa pentru a ne re
prezenta la programul susținut la 
televiziune n-a fost întîmplătoare. 
Bine îndrumați și dirijați de profeso
rul Popa Gheorghe, artiștii amatori 
loneni au demonstrat că atunci cînd

O nouă expoziție 
fotografice 
la clubul 
din Lupeni

Ieri în holul duhului din 
Lupan* a fost deschisă o 
expoziție fotografică. Este 
ba de expoziția personală 
Iosif Mlcloș, membru al
cuiui de fotoamatori al duhu
lui sindicatelor din localitate. 
Sînt expuse 37 fotografii alb- 
negru cu instantanee artistice

nouă 
vor- 

a cir. 
cer-

STATORNICIA RAȚIUNII
de V. PHATOLINI

Un adolescent din zilele noastre 
1*1 povestește viata: copilăria, su- 
pravoghoată de o bătrînă trafican
tă de țigări și ghicitoare în palmă, 
pubertatea cu prietenii durabile sau 
trecătoare, cu aventuri și experien
ței primde iubiri uitate și apoi 
marea iubire, sublimă și tragică, 
în sfîrșit, treptata maturizare mo
rală și politică, întemeiată pe cu
cerirea unui adevăr esențial : toate 
impulsurile, toate sentimentele, toa-

te gînduri-le trebuie așezate sub con
trolul rațiunii, singura — în sta
tornicia ei — care poate șă ducă 
la armonie între conștiința și exiș- 
ența ființei umane.

Up roman lucid și patetic, în oa
re se răsfrîng, cu o artă fină, fră
mântările și etapele de creștere, de 
formare a tinerelor generații, pe 
fundalul unei Florențe pline de 
farmec și de grație.

PE EEMNEIE [«MDflEE DIN PETMSNNI 
URME 
ÎN OCEAN

fapt acțiunii un caracter dramatic, 
plin de neprevăzut.

Filmul rulează începînd de azi 
la cinematograful Republica.

TREI PAȘI 
PE PÂMÎNT

Sretensk», 
la foarte 
oceanului 
constituie

„Unne în ocean", o producție a 
studiourilor din Sverdlovsk, ește 
un fUm de spionaj, cu e intrigă în
cordată și o acțiune plină de aven
turi.

Serviciul de spionaj străin se in
teresează de un nou aparat inven
tat de savantul sovietic 
care permite coborârea 
mari adînclmi în apele 
*i ol* mărilor. Invenția
un secret de stat. Pentru experi
mentarea ei, oameni de știință și 
reprezentanți ai flotei au organi
zat q Expediție In apropierea insu
lei Otdelnîi, un loc pustiu, locsuit 
de un singur om, băitrînuf paznic 
al farului. Expediție compusă din 
savantul Sretenski, doctorul Huslea 
*1 patru marinari ai flotei mili
tare, cel mai buni scafandri, este 
condusă de căpitanul Belogurov.

Ea locul expediției vor sosi însă 
*1 «Hi „musafiri" care vor da de

Fitaul „Trei pași pe pământ" cu
prinde trai scărițe cinematografice, 
diferite între ele ca acțiune, dar 
unite prin același titlu.

Reunite sub formă de reportaj, 
. schițele se inspiră din realitatea 

cotidiană a Poloniei anului 1965 și 
sînt culese din paginile presei de 
către ziariștii J, Janicki șl S, Kus- 
mlerek. In pofida faptului că ele 
sînt povestiri, izolate, de sine stă
tătoare, ceea ce le face să apară 
ca un tot unitar este, în afara titlu
lui (dor nu rupt do el), ideea lor 
comună oare le traversează ca un 
fir roșu: ideea umanismului, a 
prieteniei și a eticii societății noi, 
socialiste.

Filmul rulează începînd de mii- 
ne la cinematograful 7 Noiembrie

Un afiș modest la in
trarea clubului Lupani 
anunța că: „Duminică 
16 octombrie, la oreie 
11, în sala festivă a clu
bului va avea loc spec
tacolul cu prima pro
ducție a cineciubului din 
localitate".

Pe eît de modest afi
șul, pe atât de mare era 
entuziasmul celor care, 
cu luni in urmă, au ho- 
tărît să înjghebeze a- 
cest laborator generator 
de frumos.

Cu mijloace tehnice 
simple, înfruntând greu- ■ 
tățile inerente pioniera
tului, prietenii celei de 
a șaptea arte au pornit, 
încă de la începutul a- 
niului, la însușirea cu
noștințelor teoretice, ca
re au înlesnit mai târziu 
mînuirea cu pricepere a 
camerei de luat vederi. 
Au urmat primele fil
mări, primele emoții la 
capătul cărora memibrii 
cercului au simțit pentru 
prima oară gustul mult 
rîvnitei reușite. Au fost 
și perioade de cumpănă 
în activitatea lor, ei însă 
nu au dezarmat în tata 
insucceselor aparente.

Ea data anunțată pe 
afiș, ctaoclubțjl din bu- 
peni avea să susțină cel 
«ani greu examen de la

începutul activității, în 
fața unui exigent juriu : 
publicul.

La capătul multor stră
danii, prima producție a 
colectivului de cineama- 
tori a adus pe ecran 
două filme a câte 10 mi
nute. Prima parte a spec
tacolului a cuprins un 
reușit documentar despre 
vizita conducătorilor de 
partid și de stat în era-

precum și prin locuri ca
re atestă grija cu care 
este înconjurat astăz. 
minerul.

Filmările din unghiuri 
interesante, folosind bine 
sursele de lumină natu
rală, au permis operato
rilor Ardelanu Augustin, 
Tellmann Iosif, Csatai 
Emil, Flori loan și Mirza 
Liviu să realizeze un 
documentar autentic, des-

DEBUT
CARE OBLIGĂ
U N

B

șul Lupeni. Filmată în 
still de jurnal de actuali
tăți, pelicula, realizată cu 
ocazie acestui eveniment 
deosebit din viața ora
șului, a permis realiza
torilor să imortalizeze 
secvențe de neuitat din 
cadrul vizitei. Gu multă 
abilitate, obiectivul apa
ratului 
purtat 
evocă 
tul de

de filmat a fost 
prin locuri care 
pagini din trecu- 
luptă al minerilor,

în
a

loc

chizător de drumuri 
acest gen de filmare.

In partea a doua 
spectacolului a avut 
prezentarea unei încer
cări mai pretențioase sub 
aspect artistic. Scurt me
trajul intitulat „Exerci
țiu" a adus în fața spec
tatorilor cadre pline de 
gingășie și subtilitate, u- 
neorl chiar sub un unghi 
Inedit, din activitatea 
cercului de balet pentru 
copii, ce funcționează în

cadrul clubului. In regla 
lui Ardeleanu Augustin 
(tînăr inginer de la fa
brica Visooza — care 
este fondatorul și ani
matorul cineciubului), 
Tellmann ’Iosif, Semșev 
Andor și Moiraru Doru 
au realizat imagini pli
ne de grație 
litate. Filmul 
un spectacol 
de cercul de 
o incursiune 
tr-o lume de 
fantezie în 
interpret aidoma 
păpuși costumate în gar
derobă de epocă, execu
tă cu multă grație ne
muritorul menuet șî veș
nic tînăra polcă.

Cu o ilustrație muzi
cală mai îngrijită, spec
tacolul n-ar fi avut decît 
de câștigat. Cu toate a- 
cestea, prima producție 
a cineciubului din Lu
peni, primul cineclub din 
regiunea noastră, a în
trunit sufragiul unanim 
al celor prezenți la a- 
ceastă primă confrunta
re cu publicul, 
un debut 
tru care, 
concurat 
lui, Ii se 
nemeritat

și origina» 
realizat la 

prezentat 
balet este 

reușită în- 
basm și 

care micii 
unor

A fost 
promițător peti
celor care au 

la înfăptuirea 
cuvine un bi- 
BRAVOI

T. K ARPA HAN
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ALEGERI IN
ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

Procesul instructiv-educativ în centrul atenției
Pe primul plan al activității sale, 

biroul organizației de partid de la 
Liceul Petroșani a avut în perma
nență înscrisă problema fundamen
tală a școlii -- procesul instructiv 
educativ, precum și factorii care 
contribuie la dezvoltarea iul. 
Aceasta a și fost tema care a stră
bătut ca un fir roșu darea de. sea
mă prezentată de către tovarășul 
Musteanu Pompiliu la recenta adu
nare de dare de seamă și alegeri.

Prilej de profundă analiză a a,< 
tivității desfășurate pe perioada u 
nui an de zile, adunarea generală a 
comuniștilor a relevat rezultatele bu
ne obținute de colectivul cadrelor 
didactice jn anul școlar trecut, a 
scos în evidență. în spirit critic și 
autocritic, și unele lipsuri. Noteje 
bune și foarte bune obținute la exa
menul de bacalaureat din acest an. 
atît de către elevii de la cursurile 
de zi, cît și de către cei de Ja seral, 
numărul mare al celor reușiți la e- 
xamenele de admitere în diferite fa 
CUităti. buna comportare a elevilor 
liceului la Olimpiadele de matema
tică, fizică și chimie — faza regio
nală —•, toate sintetizează munca 
prodigioasă a cadrelor didactice în 
frunte cu comuniștii școlii, ilustrea
ză preocuparea permanentă a colec
tivului de profesori, sub îndrumarea

Toate forțele spre un țel precis — 
îndeplinirea planului

(Urmate din pag. 1) 

greutăți în aprovizionarea cu goak 
din cauză că locomotivele de la ori
zontul 555 se defectează cam des. 
Mai zilele trecute puteam să dăm 
50 de vagonete și am dat numai 16 și 
asta tot din cauza goalelor. Mun
cesc intr-un colectiv harnic și vreau 
să obținem rezultate cu care să ne 
mîndrim.

Oprișa Gheorghe. Greutățile pe 
care le-am întîmpinat și le mai în- 
tîmpinăm încă sînt cunoscute și ne 
vom strădui să le biruim. In sector 
mai sînt însă și lipsuri. Unii nu res
pectă N.T.S.-ul, alții absentează ne 
motivat de la lucru. Deficiențe avem 
și în ceea ce privește instruirea pro
fesională și educarea noilor angajați. 
E bună instruirea ce se face la su
prafață dar ea trebuie continuată cu 
migală și grijă tovărășească și în 
sector. Această sarcină ne revine 
tuturor începînd de la miner, și pî- 
nă Ia șeful de sector. 0|t privește 
remedierea lipsurilor, pentru aceas- 
ta va trebui să militeze necontenit 
organizația noastră de schimb, toți 
comuniștii.

Sava Vasile. Deficiențele din 
transport ne produc intr-adevăr 
multe greutăți. Din lipsă de goale, 
cel 18 oameni din abatajul lui Mi- 
rea au stat mai bine de 2 ore, timp 
în care puteam încărca vreo 70 da 
vagonete de cărbune, La Babiuc în 
schimb aprovizionarea cu goale este 
îngreunată de faptul că pe linia de 
sub culbutor nu încap decît 11 goale. 
Fină le încarci și aduci altele trece 
timp. Pentru remedierea acestei de
ficiențe vin cu o propunere. Posi
bilități să lungim linia incit să în
capă 20-30 de goale avem. Sînt de 
părere să le folosim.

Discuții interesante care au ară
tat hotărîrea unanimă a comuniști
lor din organizația de bază nr. 2 C 
de la E. M. Vulcan de a face totul 
pentru redresarea producției au 
purtat și tovarășii Săjiăuțeanu Du
mitru. Clep Ionel, Coșoveanu Ioan, 
Ester Eduard și alții.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Lazăr David, prim- 
seeretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani care a subliniat 
sarcinile de mare răspundere ce re
vin organizațiilor de bază pe schim
buri, comuniștilor din sector.

Darea de seamă, discuțiile purtate, 
a arătat tovarășul Lazăr David au 
reflectat în bună măsură preocupa

UN BUN PRILEJ
DE AFIRMARE
A DEMOCRAȚIEI 

INTERNE DE PARTID

organizației de partid, pentru crește- 
rea nivelului calitativ ai lecțiilor.

Cadra didactice ca Stoiean Elena. 
Cherciu Nicolae, Cerchez Nicolae, 
Cgnstantinescu Claudia, Moșie Ma
ria, Solymoși Berta, ș-au preocupat 
in permanentă de propria pregătire 
profesională, au predat lecții la un 
înalt nivel, bineînțeles fără a depăși 
capacitatea de înțelegere a elevilor, 
și-au însoțit întotdeauna lecțiile cu 
diferite ilustrații, le-am îmbogățit cu 
exemplificări din Documentele celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., cu 
noutăți științifice, politice, și eco
nomice, le-au asigurat un înalt ni
vel educativ. De asemenea, cadrele 
didactice din liceu au căutat prin 
lecțiile la diferite obiecte de studiu 
ca literatura română, istorie, geo
grafie, științele sociale și prin orele 
de diriginție să trezească în elevi 
sentimentul patriotismului socialist 
și al internaționalismului proletar, 
să le imprime, prin exemplul per
sonal, unele norme de conduită șl 
comportare civilizată.

In scopul creșterii procesului în- 
structiv-educativ s-a ținut o strîn- 
să legătură școală-familie, s-au inten
sificat vizitele la domiciliile elevi
lor pentru a li se cunoaște condițiile 
de viată și învățătură, și, în cense- 

rea organizației de partid în rezol
varea problemelor Importante de 
producție din sector, munca politică 
și organizatorică desfășurată aici. 
Propunerile făcute în cadrul discuți
ilor reflectă simțul de răspundere, 
preocuparea comuniștilor pentru re
medierea lipsurilor. Urmate de mă
suri concrete ele vor duce cu si
guranță la obținerea de rezultate bu
ne în toate domeniile de activitate. 
Greutăți au existat multe în cadrul 
sectorului. Măsurile luate de orga
nizația de bază pentru înlăturarea 
lor au fost bune. Regretabil este 
însă faptul că eficiența nu s-a con
cretizat prin rezultate în producție, 
fapt care a făcut ca sectorul, altă
dată fruntaș, să fie în prezent în ur
mă la producție, productivitate și 
preț de cost. Gu toate greutățile 
ce au existat și există nu trebuie să 
motivăm rămînerea în urmă punînd 
totul pe seama cauzelor obiective — 
a spus vorbitorul. De oameni depin
de totul șl numai el sînt capabili 
să învingă greutățile. Minerii co
boară în mină dornici să muncească, 
să-și Îndeplinească și să depășească 
sarcinile de plan. Să le asigurăm 
deci toate condițiile de care au ne
voie ducînd q luptă necontenită îm
potriva lipsurilor și greutăților. Tre
buie mai bine eșalonată intrarea și 
ieșirea abatajelor în producție pen- 
tru a avea în permanentă fronturi 
de lucru suficiente, să folosim cu 
chibzuință efectivul existent. Dar 
oare deficientele organizatorice și 
indisciplina n-au influențat asupra 
rezultatelor î Realizarea sarcinilor de 
plan este strîns legată de acești 
factori. Disciplina este problema nr. 
1. Datorită indisciplinei sînt acci
dente prin nerespeetarea N.Ț.S. Da
că noi, comuniștii, nu imprimăm ® 
disciplină în rîndul colectivului un- 
de muncim atunci cine s-o facă ? Să 
nu mai așteptăm adunările generale 
ale organizației de bază pentru a 
ridica probleme, ci să luăm măsuri 
concrete și operative pentru renie. 
dierea lor.

O mai mare preocupare va trebui 
acordată îndrumării organizatiilo- 
sindicale și de U-T.C., întăririi rîndu- 
rilor partidului, educației comuniste.

Noul organ ales își va putea îm
bunătăți munca aplicînd cu perseve
rentă experiența pozitivă, veghind 
ca întreaga activitate de organiza
ție să se desfășoare avînd ca preo
cupare permanentă îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile de activi
tate. 

cintă, pentru -a le putea veni la 
timp în ajutor.

In repetate rînduri, biroul orga
nizației de bază a analizat activita
tea comuniștilor, a luat măsuri efi
ciente pentru remedierea unor lip
suri oare au existat în activitatea sa-

Darea de seamă si vorbitorii și-au 
îndreptat tirul criticii spre activita
tea organizației U.T.C. din școală, 
au criticat pe secretarul acesteia -■ 
Butuleeeu loan —, s-au referit la 
unele aspecte ale procesului de in
struire, Referitor la secretarul orga
nizației U-T.G, — elevi, s-a arătat că 
deși tovarășul Butuleseu loan — de 
altfel bine pregătit profesional, sti
mat de ejevi, a primit un ajutor pre
țios de la biroul organizației de 
partid din școală și din partea co
mitetului orășenesc U.T.C., a conti
nuat să ducă o muncă defectuoasă, 
formală, să nu îndeplinească anumite 
sarcini, să neglijeze propria pregă
tire politieo-ideologică. In felul a- 
cesta organizația U.T.C n-a adus 
servicii dezvoltării procesului in- 
structiv-educativ. Au existat în ac
tivitatea școlii și cazuri cînd unii 
elevi corigenți Ia mai multe materii 
în timpul trimestrelor, au fost pro
movați cu ușurință la sfîrșitul anului 
școlar, sau unele cazuri cînd cadrele 
didactice nu au. acordat atenția cu
venită pregătirii elevilor corigenți, 
mai ales pe perioada vacanței de 
vară. In cuvîntul său, tovarășul 
Cherciu Nicolae a arătat că unii pro
fesori nu respectă sistemul notării 
ritmice și obiective a elevilor. 
Uneori se dau puține note la înce
putul trimestrelor sau pe parcursul 
acestora, iar spre sfîrșitul lor se no
tează în asalt, încît notele nu mai 
reflectă nivelul real de cunoștințe al 
elevilor. De multe ori — a spus 
vorbitorul — cadrele didactice îi fac 
pe elevi să fie buni, mediocri sau 
slabi la învățătură. Aducînd în dis
cuția sa, pe lîngă alte probleme, și 
pe aceea a notării ritmice și obiec
tive, tovarășul Bădău Victor, direc
torul școlii s-a alăturat aprecierilor 
tovarășului Cherciu insistînd tot
odată asupra necesității ea profesorii 
să-i eonvingă pe elevi că trebuie 
șă învețe pentru ei înșiși, pentru vi
itorul lor și nu pentru note, iar pro
fesorii să lichideze din activitatea 
lor unele practici subiective în pro
cesul notării. Tovarășul Bădău, ca 
și ceilalți participant! te discuții, a 
făcut propuneri privind mobiliza
rea tuturor comuniștilor din liceu, 
a tuturor cadrelor didactice pentru 
remedierea lipsurilor semnalate, 
pentru continua creștere a procesu
lui instructiv-oducativ în școală.

Dumitru GHEONEA

PROGRAM DE RADIO
24 octombrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DB ȘTIRI; 5,00 Program muzical de 
dimineață; 6,00 Sport; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR- 
NAL; 7,15 Program de fanfară; 7,30 
Ritmuri vesele; 8,00 SUMARUL ZIA
RULUI „SCÎNȚEIA"; 8,10 Buchet de 
melodii populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Guturaiul; 9,35 Artiștii amatori la 
microfon; 9,45 Violonistul Henryk 
Szeryng, 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 „Țară bogată-n frumuseți" — 
program de cîntoce, 10,15 Așa-1 jo
cul pe Ia noi; 10,30 ROZA VÎNTU- 
RILOR; 10,55 Suita „Indiile galan
te" de Rameau; 11,20 Afiș radio
fonic; 11,30 Muzică ușoară; 11,45 
Melodii populare; 12,00 BULETIN 
DB ȘTIRI; 12,10 Pagini dan opere; 
12,30 Cîntă corul Filarmonicii de 
stat „George Enoscu"; 12,45 Pre
ludiu simfonic de Ion Dumitrescu; 
Suita în Re major de Mihail Jura; 
13,13 Melodii de Ștefan Kardos și 
Aoatol Aibin; 13.30 Muzică popu
lară cerută de ascultători; 14,00

De le Comisia orășenească de fotbal
Desfășurarea meciu

rilor în condiții regu
lamentare, atmosfera 
din incinta terenurilor 
de joc, atitudinea spor
tivă a jucătorilor —■ ia
tă elteva probleme ce 
stau în permanență în 
atenția comisiei orășe
nești de fotbal-

In partidele de fotbal 
desfășurate în primele 
patru etape ale campio
natului orășenesc s-au 
constatat lucruri îmbu
curătoare. Secțiile de 
fotbal au organizat bi
ne întâlnirile, au asigu
rat arbitraje corecte, 
jocurile au atins un ni
vel corespunzător, au 
fost viu disputate, au

fost caracterizate prin- 
tr-un mare număr de 
goluri înscrise.

In etapa a V-a a cam
pionatului însă, s-au pe
trecut lucruri care n-au 
trecut neobservat® de 
comisia orășenească de 
fotbal, Aceasta le-a a- 
nalizat cu seriozitate și 
a luat imediat măsurile 
corespunzătoare.

Analizînd abaterile 
săvîrșite de unii jucă
tori pe terenurile de 
joc în această etapă, 
ca și pasivitatea secți
ilor de fotbal din care 
fac part® jucătorii res
pectivi față de atitudi
nea lor, comisia orășe

NOTĂ

Locuitorii 
sînt vinovafi ?

La Anirmasa se întrerupe dea 
curentul electric pentru ilumi
natul locuințelor și trec vie 
în șir pînă ce șe repară, Un 
exemplu: în ziua de 3 octom
brie a. c. ora 18 ș-« întrerupt 
curentul pe strada 23 August 
și în ziua de 4 octombrie — a 
doua zi — la ora 11 încă nu 
fusese reparat. Locuitorii, pe 
bună dreptate, reclamă Upsa 
curentului, Par să vedeți cum 
se rezolvă o reclamație. in ?/ua 
de 4 octombrie, un locuitor de 
pe strada sus-amintită a plecat 
să-l copte pe șeful sectorului 
l.R.k'.H. Aniuoaaa. Tovarășul 
Ștefan Binder, șeful sectorului 
însă fusese plecat pe „teren". 
Deci redamatia cetățeanului a 
fost consemnată de o funcțio
nară de la sectar numai după 
următoarea discuție:

— Ce șă lacom cu aparatele 
casnice deed nu ne dați cu
rent ?

— Dumneavoastră șîJMefl vf- 
novați că nu veniti să recla
mați-

— Dar electricienii de ser
viciu ce păzesc r

Poate că Ia ultima întrebare 
ar putea răspunde setul secto
rului, tovarășul Stefan Binder,

In legătură cu asigurarea cu 
curent electric a locuitorilor 
din Aninaasa măi punem o în
trebare ;

— Cînd se va trece la ali
mentarea cu curent de 220 
volti în toc de 110 volți în toa
tă comuna Aninaasa ? Această 
problemă se pune în mod foar
te serios, avînd în vedere fap
tul că majoritatea aparatelor 
st instalațiilor casnice sînt fa
bricate pentru curent de 220 
valți, nu pentru 11Q volți 1

M. BARBU

BULETIN DE ȘTIRI; 14,06 De la e 
melodie la alta; 14,40 Fantezie din 
operetele lui Kalman; 15,00 Progra
mul orchestrei „Barbu Lăuțaru"; 
15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 16,15 Formația de muzică u- 
șoară Sandu Avramovici; 16,30 
LECTURA ÎN FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 
„Pe-un picior de plai*’: balada 
„Tomna Alimoș"i 17,00 Țineri inter
pret! de muzică ușoară; 17,20 Duete 
din operete; 17,35 Muzica și poezia; 
18,00 BULETIN DB ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale; 18,40 Ritmurile cincina
lului; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,20 Sport; 20,30 
Teatru radiofonic: premiera „Ciute- 
cwl vieții" 21,45 Agendă muzicală; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,20
Jazz de Ieri șl de azi; 22,45 Muzică 
corală de Schumann, Mendeteșohn- 
Barthoidy și Constantin Baciu, 23,00 
Șirag de eîntac»; 23,52 WUHTN 
DE ȘTIRI- 

nească de fotbal a bo- 
tărît:

— suspendarea p« 
timp de 6 etape a ju
cătorului Ionescu loan 
(Constructorul minier 
Petroșani) pentru lovi
rea brutală a adversa
rului fără minge;

— suspendarea pe 
timp de doi ani din via
ța sportivă a jucătoru
lui Preeup Ioan (Prepa
ratorul Lupeni) pentru 
atitudine huliganică pe 
teren față de adversar;

— se dă avertisment 
asociațiilor sportive pre
paratorul Lupeni și 
Constructorul minier 
Petroșani pentru lipsă 
de preocupare față de 
educarea sportivilor.

De Ia cabinetul 
de partid Petroșani

Cabinetul de partid din Pe
troșani, anunță că în ziua de 
24 octombrie a- c, orele 17 șe 
vor t*ne cursurile Universității 
serale de marxism-teninism, 
secția economie, anii I și UI, 
Studenții din anul I vor fi pro- 
zenți la Școala generală nr- 1 
din Petroșani, iar cei din anul 
III în sala Clubului CC.V.J.

Studenții anului U se vor 
prezenta în ziua de 24 octom
brie la aceeași oră în sala Clu
bului C.C.V.J.

ANUNȚĂ

Deschiderea, în curînd, 
a noii unități „«afe-bar — 
Carpați" din orașul Petro
șani, cu program zilnic 
8-24.

Consumatorii vor putu 
găsi aici un bogat șl va
riat sortiment de băuturi 
preparate la oerere, oafoa 
filtru și turcească pre
cum și diverse produse de 
patiserie.

In unitate va fi mon
tat un tonomat cu cele 
mai noi discuri.

TELEVIZIUNE
23 octombrie

8,3Q Ora exactă. Cum va fl 
vremea, astăzi î;

8,32 Pentru noi, femeile !;
9.15 Emisiune pentru copii și

tineretul școlar;
12,00 Concert simfonic: Trans

misia părții a Ii-a a con
certului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu";

13.15 Fotbal: Dinamo București
C.S.M.S. Iași; Progre

sul București — Petrolul 
Ploiești;

18,00 Magazin... duminical; 
19,00 Telejurnalul de seară;
19.15 Interpretul preferat: Mu

zică populară ]ța cererea 
telespectatorilor;

19,35 Memoria caselor : Georg® 
Topîrceanu;

20,00 Atențiune, filmăm! Emi
siune de varietăți;

21.15 Filmul: „Serbările galan
te" — coproducție roma- 
no-franceză;

22,50 Teleșport; 
23,05 Telejurnalul de noapte;
23.15 închiderea emisiunii.
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întrevedere C. Mănescu — A. Goldberg
NEW YORK 22. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Vineri după-amiază, ministrul 
afacerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescu, șeful delegației țării 
noastre la cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a avut

o întrevedere cu Arthur Goldberg, 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U.

In cursul convorbirilor care au 
avut loc, au fost abordate probleme 
aflate pe ordinea de zi a Adunării 
Generale.

Turneul corului „Madrigal" 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 22. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite ; 
Corul de cameră „Madrigal" a(l Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
din București a prezentat vineri sea
ra pe scena Școlii superioare de 
muzică din Budapesta primul con
cert din turneul pe oare îl între
prinde în R. P. Ungară. Au fost 
interpretate creații din muzica pre
clasică de compozitori italieni, 
francezi, germani, englezi, români 
și maghiari.

La spectacol au participat perso- 
nalităiți de seamă ale vieții muzi
cale, artistice și politice, oficiali

tăți din Ministerul Culturii, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Ungare. A fost de 
față Ion Avram, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Budapesta.

Sîmbătă, Aczel Gyorgy, adjunct 
al ministrului culturii, l-a primit 
pe Marin Constantin, dirijorul co
rului de cameră „Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
din București.

In aceeași seară, corul „Madrigal" 
a prezentat un spectacol în orașul 
Szekesfehervar, unde s-a bucurat 
de succes.

LAOS

Suimi foni despre „acîiuei izolata" 
a geaeialolui Thao Na

PARIS 22 (Agerpres). — Prințul 
Suvanna Fumma, primul ministru 
al Laosului, a declarat la o confe
rință de presă ținută vineri seara 
la ambasada laoțiană din Paris, că 
guvernul său deține controlul asu
pra situației din țară. El a dezmințit 
zvonurile potrivit cărora unii din
tre generalii armatei guvernamen
tale ar fi fost arestați. Generalii res
pectivi, a precizat el, se găsesc în 
prezent la Vientiane, de partea gu
vernului.

Făcînd o apreciere a evenimente
lor petrecute la 21 octombrie în 
Laos, prințul Suvanna Fumma a de
clarat <2ă ele au constituit ,.o ac
țiune izolată" a generalului Thao 
Ma. Prințul Boun Oum, liderul gru
pării Iaoțiene de dreapta, din care 
fac parte și generalul Thao Ma, a 
stabilit contacte cu generalul Thao

Ma pentru a-1 determina să încete
ze activitatea potrivnică guvernului. 
Forțele armate nu l-au urmat pe 
Thao Ma, rămînînd fidele guvernu
lui. Prințul Suvanna Fumma și-a 
anunțat hotărîrea de a pleca în 
cursul zilei de sîmbătă la Vientiane, 
refuzînd să facă vreo precizare a- 
supra acțiunilor și măsurilor pe care 
le va lua la întoarcere.

Agenția France Presse anunță din 
Vientiane că vineri dimineața tru
pele guvernamentale au pătruns pe 
aeroportul de la Savanaket, centrul 
rebeliunii.

Ocuparea aeroportului a interve
nit după ce generalul Thao Ma și 
grupul de rebeli au părăsit aeropor
tul la bordul a 11 avioane. Din 
sursă militară autorizată s-a aflat că 
ei au aterizat la scurt timp pe ae
roportul taflandez de la Udorn.

VIETNAM
„LUNA-12"

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
22 octombrie, ora 8,52 G.M.T., în 
Uniunea Sovietică a fost lansată în 
direcția Lunii o rachetă cosmică, 
la .bordul căreia se află stația au
tomată „Luna-12".

Destinația principală a stației este 
perfecționarea în continuare a sis
temelor satelitului artificial al Lu
nii și efectuarea unor noi cerce
tări ale Lunii și spațiului circum
lunar;

Aparatajul de la bordul stației 
funcționează normal.

Miișcarea stației se face pe o 
traiectorie apropiată de cea cal
culată.

Primii reportaj din [osmos 
transmis de „Molnia -l"

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Du
pă cum se anunță de la centrul de 
comandă a zborului satelitului „Mol- 
nia-1", camera de televiziune insta
lată la bord a transmis primul re
portaj din Cosmos. Este vorba de o 
serie de imagini ale învelișului de 
nori, transmise cu ajutorul unor o- 
biective cu deschideri largi și în
guste și al unei garnituri de filtre.

Pierderi grele pricinuite agresorilor 
americani
SAIGON 22 (Agerpres). — Agen 

ția sud-vietnameză de presă „Elibe
rarea" transmite că în perioada apri
lie și septembrie a.c. trupele Frontu
lui Național de Eliberare au între
prins 23. de atacuri împotriva a 16 
importante baze aeriene americane. 
Au fost scoși din luptă 3 384 soldați, 
dintre care 2 670 americani. Intr-un 
alt comunicat se anunță că în pro
vincia My Tho, la circa 70 km sud-

Uruguayul respinge planul 
american privind crearea 
forțelor interamericane 
permanente

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — 
Uruguayul respinge planul ameri
can de creare a forțelor interameri
cane permanente, a declarat minis
trul de externe Uruguayan, Luis Vi
dal Zaglio. El s-a pronunțat împotri
va examinării acestei probleme la 
viitoarea conferință la nivel înalt a 
țărilor membre ale Organizației Sta
telor Americane.

Solem nit af ea 
de la Kraguievaf

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 21 
octombrie, la Kraguievaț (R.S.F. Iu
goslavia) au avut loc solemnități con
sacrate celei de-a 25 aniversări a re
voluției populare, precum și împli
nirii a 22 de ani de la eliberarea o- 
rașului. In acest oraș, ocupanții ger
mani au ucis, Ia 21 octombrie 1941. 
7 000 de locuitori printre care un nu
măr de 300 elevi. Au fost depuse 
coroane de flori la mormintele celor 
uciși și a fost inauaurat Monumen
tul Libertății, înălțat în parcul me
morial al orașului, pe locul unde 
acum 25 de ani au avut toc execu
țiile.

<'< VGO

Interzicerea operațiunilor financiare externe 
în monedă congoleză

KINSHASA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Joseph Mobutu, a semnat 
un decret în virtutea căruia, înce- 
pînd de la 21 octombrie, sini inter
zise toate operațiunile financiare în 
monedă congoleză (franci congo
lezi), efectuate în afara teritoriului 
țării. Decretul precizează că fran
cii congolezi se schimbă în valută 
străină la cursul oficial stabilit de 
Banca Națională congoleză cu se
diul la Kinshasa. Toate tranzacțiile 
efectuate în valută străină pe te
ritoriul Congo (Kinshasa) sînt, de 
asemenea, interzise. Turiștii străini 
care vizitează Congo trebuie să 
justifice prin acte proveniența fran
cilor congolezi pe care îi dețin a- 
supra tor. Specialiștii străini, an-

gajati în Congo, au posibilitatea să 
transfere 40 la sută din salariile 
lor în străinătate și vor fi remu
nerați în valută congoleză. Toate 
acordurile comerciale și financiare 
ale Congoului cu alte țări, precum 
și cu organizațiile internaționale 
se efectuează în franci congolezi. 
Orice încălcare a prevederilor de
cretului este pasibilă de pedeapsă.

Agenția congoleză de presă rela
tează, referindu-se la adoptarea a- 
cestui decret că el a fost impus de 
considerente privind lupta împotri
va traficului de devize care a luat 
o mare amploare în ultima vreme 
în Congo, provocând daune impor
tante statului și perturbând activi
tatea sa financiară.

vest de Saigon, patrioții au pătruns 
chiar în capitala provinciei, unde 
au distrus un avion american și au 
ucis și rănit peste 120 de militari a- 
mericani și sud-coreeni ce se pre
găteau să plece in noi operațiuni în 
delta fluviului Mekong.

In provincia Quang Ngai, se a- 
nunță într-un comunicat al trupelor 
saigoneze, au continuat luptele vio
lente între patrioți și forțele ame- 
ricano-saigoneze. Vineri, 1$ mimai 
9 km de localitatea Quang Ngai au 
avut loc lupte în cursul cărora du
pă cum se recunoaște în comunica
tul guvernamental, trupele saigo
neze au înregistrat pierderi.

★

HANOI 22 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 20 octombrie, 
forțele armatei vietnameze au do- 
borît două dintre avioanele ameri
cane care au bombardat provincia 
Thanh Hoa. Alte trei avioane ameri
cane au fost doborî te în provinciile 
Thai Binh, Nam Ha și Hai Duong.

Numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte pînă în prezent pe 
teritoriul R. D. Vietnam este de 
1508.
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PE SCURT
• ROMA. Greva celor 40 000 

de oameni ai muncii de la li
nele întreprinderi ale indus
triei alimentare din Italia a 
luat sfârșit în urma acordului 
realizat între reprezentanții U- 
niunii industriașilor italieni și 
ai sindicatelor privitor la în
cheierea unui nou contract co
lectiv de muncă.

• VARȘOVIA. Iia invitația 
ministrului comerțului exterior 
al R. P. Polone, Witold 
Trampczynski, la 21 octombrie 
a sosiit la Varșovia Giovanni 
Agnelli, președintele concernu
lui italian „Fiat". In aceeași 
zi, G. Agnelli a fost primit de 
Witold Trampczynski, precum 
Și de Janusz Hrynkiewicz, mi
nistrul industriei grele. Au fost 
discutate probleme referitoare 
la relațiile dintre industria și 
comerțul exterior polonez și 
concernul italian „Fiat".

• CARACAS. „Mai multe 
fonduri pentru universități și 
mai puține pentru cazărmi" — 
sub această lozincă studenții 
din Caracas au organizat vi
neri o demonstrație în fața 
clădirii Parlamentului. In acest 
an, 20 000 de studenți au ră
mas în afara porților univer» 
sităților, din cauza lipsei fon
durilor necesare pentru învă
țământul superior. Pohția a in
tervenit pentru a împrăștia pe 
demonstranți.

• BUENOS AIRES. Greva 
celor 30 000 de studenți ai U- 
niversității din orașul Cordoba 
continuă. Ca urmare a grevei, 
conducerea universității a fost 
nevoita să suspende examenele 
și cursurile. De asemenea, au 
fost concediați numeroși profe
sări care au protestai împotri
vă acestei măsuri.

In orașul Rosario a fost în
chisă Facultatea de medicină, 
ca urmare a grevei studenți* 
lor acestei facultăți, declarată ' 
în semn de protest față de in
tervenția autorităților în auto
nomia universitară.

• SOFIA Sîmbătă diminea
ța, la o distanță de 95 km de 
Sofia au fost înregistrate cu
tremure de pămînt, a căror in» 
tensitate a fost de gradul 5. 
Cutremurele au fost însoțite 
de zgomote subterane.

DE PRETUTINDENI

O nouă anchetă asupra 
asasinării lui Kennedy

NEW YORK 22 (Agerpres). — Pro
fesorul de drept Wesley Liebeler de 
la Universitatea din Los Angeles, 
California, care a participat la re
dactarea raportului comisiei Warren, 
a anunțat că va proceda la o nouă 
anchetă asupra asasinării lui Kenne
dy. El va întreprinde această ac
țiune împreună cu 20 din studenții 
săi. Ancheta lui Liebeler și a cola
boratorilor săi va cuprinde studie
rea documentelor elaborate de co

misia Warren și, eventual, o depla
sare la Dallas. Rezultatele acestei 
anchete vor fi publicate într-o car
te. Profesorul a declarat că a luat 
hotărîrea în urma apariției unor cărți 
care criticau raportul comisiei, lu
crări pe care le-a calificat ca fiind 
„lipsite de obiectivitate". ,,Chiar da
că unele probe nu figurează în ra
port — a spus Liebeler — aceasta 
nu înseamnă că comisia nu le-a luat 
în considerare".

Amînarea procesului în cazul Ben Barka
PARIS 22 (Agerpres). — întrerupt 

acum cîteva zile, ca urmare a so
sirii la Paris a maiorului Dlimi (care 
între timp a fost avansat la gradul 
de locotenent-colonel), directorul ad
junct al Siguranței marocane și u- 
nul dintre principalii acuzați, proce
sul Ben Barka nu va fi reluat în cu- 
rînd. Avocații Iui Dlimi au înaintat 
Curții de Casație un recurs afirmînd 
că în virtutea convenției juridice 
franco-marocane, clientul lor, ca și

generalul Oufkir, ministrul de inter
ne al Marocului, nu pot fi judecați 
de un tribunal francez. Ofițerul ma
rocan nu va putea fi supus interoga 
tortului decît după ce Curtea de 
Casație se va pronunța asupra re
cursului. probabil nu mai devreme 
de o lună. Dacă Curtea va stabili că 
ar putea lua în considerare cererea 
de recurs, ancheta nu va începe de
cît probabil în primăvară.

Cercurile guvernamentale franceze,

declară, potrivit agenției France 
Presse, că doresc ca anchetarea lui 
Dlimi să se efectueze cît mai repede 
cu putință. Ele sînt foarte doritoare 
să nu prelungească prea mult con
fuzia creată prin sosirea neașteptată 
a acestuia.

Pe de altă,parte, la Paris au circu
lat vineri zvonuri că Ben Barka ar 
fi încă în viață. Cercurile informate 
opun însă un scepticism total aces
tor știri.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

Zăcâmînt de minereu de fier descoperit 
în Peninsula Kerci

KIEV 22 (Agerpres). 
Recent geologi ucrai
neni au descoperit 
în subsolul Peninsulei 
Kerci un mare zăcămînt 
de minereu de tier, 
care se întinde pe o 
suprafață de aproxima

tiv 2 km. Grosimea 
stratului de minereu 
este de peste 60 metri. 
In ciuda minuțioaselor 
cercetări efectuate în 
trecut, zăcămîntul nu a 
fost descoperit din cau
za unui vulcan noroios

situat în apropiere, ca
re a ascuns minereul 
de fier sub un enorm 
strat de noroi. Potrivit 
unor calcule prelimina
re, zăcămîntul conține 
120—150 milioane tone 
minereu de fier.

Expediția goelefei ,Zaria“
LENINGRAD 22 (A- 

gerpres). — Goeleta 
„Zariă", unica navă ne
magnetică din lume, a 
pornit într-o nouă ex
pediție, cu scopul de 
a studia schimbările 
cimpului magnetic, de 
a face observații asu

pra ionosferei și a cer
ceta razele cosmice.

Expediția va dura opt 
luni. Nava urmează să 
străbată 26 500 mile, 
trecînd prin Marea Bal
tică, Marea Nordului, 
Oceanul Atlantic, Ma
rea Mediterană și Ma

rea Roșie spre Oceanul 
Indian. Datele culese 
în timpul expediției 
vor contribui la o mai 
mare precizie a hărți
lor declinațiilor magne
tice, hărți deosebit de 
necesare navigatorilor.

Toamnă călduroasă în Polonia
VARȘOVIA 22 (A- 

gerpres). — Anul aces
ta, toamna a fost deo
sebit de călduroasă în 
Polonia. Temperatura 
medie a lunii octombrie 
a fost de peste 25 de 
grade Celsius, fenomen 
care nu s-a mai petre

cut decît cu 120 de 
ani în urmă. Vineri, 
deasupra Varșoviei s-a 
abătut o adevărată 
ploaie de vară cu tu
nete și fulgere. In par
curi înfloresc daliile și 
crizantemele, în păduri 
violetele, iar pe cîmp

margarete albe. In u- 
nele regiuni ale Polo
niei au înflorit pentru 
a doua oară pomii fruc
tiferi și liliacul și pen
tru a treia oară salcî- 
mul, înfloresc și ro
desc, de asemenea, tu
fișurile de zmeură șl 
mure.
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