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lntr*o singură, luna

de 7 milioane lei

CASA DE CULTURA

VIZITIND MUZEUL MINERITULUI

ariilor, de îneca-

a Orchestra de cameră a 
Casei (le cultură va prezenta 
mîizre la ora 10,30 în sala de 
spectacole un concert de mu
zică cultă. Programul va cu
prinde piese de Mozart, Scho- 
pin, Schuman, Souppe, Grieg,

alw» p* pian 
•e vor întocmi 
șl pliante; ce- 
reușita vor fi

asemenea,de siliciu,

PREGĂTIRI DE IARNĂ
Transportul la suprafață 
este pus la punct

octom-
c. vor 

studfen-

o ca- litri, com- acest nostru

•ul Ift* aprobe prl-
icurau- 
oi;

’de 350 CP. Pentru acum, sub conduce- maistrului Buia Flo-

niîntului ți ai uniuni 
lor de creație. Diițju- 
crările 
central 
albume 
le mai

Foto :
Virgil ONO1V

din im- lămpi e- împreu- rastele

tpale a 'UAfcS., 
PaviliattUF'icăhtral

PERFECȚIONAREA -CONDU 
CERII ȘI PLANIFICĂRII ECO 

NOMIEI NAȚIONALE

Brigada minerului Farcaș Ioan/ de la secta
rul III alE.M. Lonea a extras în acest an aproa
pe 3 000 tone de cărbune peste sarcinile de> plani. 

In clișeul nostru: Schimbul. condus - dț 
Dorna Teodor.

Secția construcție de partid, în sala Cabinetului orășenesc de partid. ...

Jian GHEORGHE electrician — mina Lonea

Luni, 30 octombrie, ora 17, cu 
studenții anului IIISecția economie, în sala Scolii generale nr. 1.Secția filozofie, în sala clubului C.C.V.J.Secția construcție de partid, în sala Cabinetului ’orășenesc de partid.

Marți, 31. octombrie, ora 17, cu 
studenții anului IISecția economie, in sala Scolii generale nr. 1.Secția filozofie, în sala clubului C.C.V.J.Secția construcție de partid, în sala Cabinetului orășenesc de - partid. ' ,

TEATRUL DE STAT ’ 
Azi și mîine, la ora; 19,30, 

actorii Teatrului de stat „Va
lea Jiului" vor prezent* la 
sediu două spectacole,cu pie
sa „Opinia publică" de Aurel 
Baranga, comedie de o pu
ternică forță artistică- și,: maț 
ales, de actualitate. < <,-

Utilaje în valoare

sub deIonel a executa- de iarnă anotimp transportul

fost curățate, pentru a 
permite scurgerea.1 apelor ; peste 20 de stîlpi noi au înlocuit pe cei care nu prezentau siguranță la susținerea liniei /ide trolei; au fost schimbați 400 ml conductori electrici și 700 ml șine cu uzuri pronunțate. Transportul nostru a fost doici t, m vară cu două Die- 
șele ele, rearin, se lucrează la instalarea a doi recipient! pentru motorină cu pacitate de 8 000 ca să fie asigurat și bustibilul lor. In fel transportul de la suprafață se pune la punct pentru a face fțtă greutăților iernii.

Tehnica în : a- 
jutorul înfrumu
sețării terenuri- 
lor din jurul 
noilor blocuri

Iarna bate la ușă. Azi, niîine, anotimpul friguros, cu. tot cortegiul lui ,de ploi, vînturi, geruri și zăpezi se va prezenta și în Valea noastră, adu-, cînd greutăți în buna desfășurare a diferitelor activități, cum este și transportul de suprafață — mina Lbhea —- pre- parația Petrila, unde lucrez.- Colectivul nostru, conducerea șefului sector Codlea trecut însă la rea pregătirilor ca ,și în acest nefavorabil cărbunelui să nu fie stîn- jenit. Pînă acum au fost procurate piesele de schimb necesare pentru întreținerea motoarelor electrice printr-o muncă' asiduă s-a revizuit linia ferată, șanțurile au

ajutorul cărora se și monta grinzile

In luna octombrie C.C.V.J. a primit noi u- tilaje miniere din producția indigenă și din import în valoare de peste. 7 milioane lei. Printre utilajele ce poartă mărci al.e fabricilor noastre se numără 143 cărucioare pentru transport, 15C perforatoare, 100 ciocane de abataj, 9 transportoare, 5 vagoane de 10 to
ne pentru linie îngustă, 28 ventilatoare electrice 
de 1 și 1,1 kW. S-au

Cuvintele marelui prozaior, scrise pe un cristal, în prima. Sală a Muzeului mineritului au făcut pe cei 35 elevi ai clasei a X-a seral a Liceului Petroșani să se oprească cîteva clipe Ochii au urmărit cu atenție narta bazinului nestru carbonifer Călăuziți de prof. Mir- 
cea Munteanu au pășit apoi în celelalte săli ale muzeului, toate scăldate în lumină de neon. Tre- eînd de la un exponat la altul, vizitatorii au cunoscut treptat formarea bogățiilor subsolului de-a lungul erelor geologice, au aflat multe lucruri interesante privitoare la vechimea așezărilor Văii noastre. S-au oprit îndelung în fața Vitrinelor unde -sînt expuse uneltele rudimentare cu care au muncit. cu mulți arii în urmă, strămoșii minerilor de azi. Urmărind evoluția dezvoltării exploatării căr- 
bunelui. au luat cunoștință de progresele tehnice și științifice făcute de-a lungul

„Nicăieri n am văzut desfășurate, cu atîta măiestrie în 
același cadru cele trei mari podoabe ale pămîntului — mun
ții, pădurile și apa — ca în trecătoarea aceasta spre Pe
troșani". At VLAHUȚĂ

In zilele de 30—31 brie și'. 1 noiembrie a. avea loc dezbateri cu 
ții' filialei Universității serale 
de marxiȘm-leniniâm p® mărginea documentelor Flenaîei C.C, al P.C.R. din 5—6 octom
brie 1967,. la .tema:

Miercuri, 1 noiembrie, ora 17. 
cu studenții anului 1Secția economie, în sala Școlii generale nr. 1.Secția filozofie, în sala clubului C.C.V.J.

primit, de redresoare bricate pentru prima dată în tară, iar port — 800 de lectrice de cap, nă cu cele 8 duble de încărcare a a- cestpra.
Utilajele respective-, au 

fost repartizate exploa
tărilor miniere pentru 
completarea parcului de 
utilaje și înlocuirea ce
lor uzate.

Frumoasa expoziție de lo- excurșț*;. jle 
togrâfil din holul Casei de tțj vor vizita minele de ța Lo- 
cultufă din Petroșani ațeră trțț |J Rpviaari *1 saullțțrH} W- 
vizitatorilor minahate imațiv ’drb«$pj^l<?/dB 3|a 4e:
din natură, din munca și via- ’Fier.
ța noastră npuă, - din fruațR- <: >
sețile și bogățiile patriei, in- l Continuare in jfag.n 3-aj

sport» la silești
Bredlceanu, Luțxiu ș.g.

. • La <*ra 11,M în sala mi
că, se vor deschide cursurile 
unlvdrțdtițî 1 papilare. Prima 
lecție - „Călători / șV călătorii 
celebre" va fi exjțuâă de 

, scriitoțul; Șerban AndaneecR. 
Vaurma, lijmul artistic „Că
lătorie fantastică”.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII

vire ia istoricul dezvoltării acestei importante ramuri industriale, să-și formeze și o idee (mai aleș cei c-are n-au fost în mină niciodată) asupra modului în care.se extrage în prezent cărbuneleDeschis, în urmă cu trei luni, Muzeul mineritului din Petroșani este una, din. instituțiile de cultură din localitate care se bucură de a- precierea unanimă a! vizitatorilor. Oferind un bogat material docu- mentar, privitor la dezvoltarea exploatării cărbunelui în Valea Jiului, lupta și viața minerilor înce- pînd eu anul 1870 si pînă în zilele noastre Muzeul mineritului cunoaște. p afluență din ce în ce mai mare de vizitatori Receptivi la tot ceea ce este nou și interesant, la ceea ce le oferă posibilitatea de ași îmbogăți cunoștințele, peste 13 500 de oameni ai muncii, elevi și studenți/. au vizitat pînă în .prezent muzeul: Mulți vizitatori și-au însemnat impresiile în cartea mu-

.Var'ă Interne și internaționale.'A treia competiție a școlarilor în anul

Consiliul Tațiohâl, al organizațielypionie-' rilor. și Minis: vățămîntului i bat instrucție^ vind organizațea desfășurarea cerni rilor de, litetatBră, ’de arta plastică șf de fotografii artistice ale pionierilor din . clasele III—VIII, cartase yor desfășura -în pilma jumătate a lui P#r- ticipanții la cwncurgul literar vor pl •a ey
erie anofâinpH prefe
rat, o î-ntîmpl *■ tw- sebită din coji-diană, pqrtr*|.: unei ființe dragi, V zi W 
neuitat sau îș|aaror p«4 
tea alege o aia ternii 
Lucrările vor*fi exa
minate ■ de «mmisiile 
raionale sau q|^ene?ti, 
regionale și republica
nă. ceter mam jjiloroa- 
se 11 se voR* acorda 
premii și digKrn* în 
cărți și diferfujj obiec
te. Autorii lor vor fi

k V. .

unor vase cu vor transporta metalice special realizate la Bocșa Mică.In conformitate cu proiectele si schițele elaborate podul va avea o lungime de 1 450 m, în care o porțiune de 720 m va traversa albia propriu-zisă și două viaducte de este 365 m fiecare. Prin aplicarea unei asemenea soluții, navigația fluvială nu va fi deloc stingherită. Partea carosabilă va avea onizarea tot mai intensă a extracției cărbunelui. Explicațiile, primite. machetele văzute le-au permis vizitatorilor nu numai să-și îmbogățească cunoștințele cu pri-
Zeului; exprimîndu-și : mulțumirea că și în orașul nostru s-a deschis o aștfel de instituție de cultură.

M. CH1OREANU

navigabil al Dunării.O asemenea construcție este: o mărturie edificatoare a continuării îndrăznețelor realizări ale inginerului ' român Anghel, Saligny.
cime, în 'condițiile •'unui puternic curent de. apă> Pentru ■ acest pod, uzinele siderurgice pregătesc noi mărci de oțeluri,,’ iar pe șantierele 
navale ' se lucrează la executarea

GH. AGIUredactor la Agerpres
(Continuare în pag. a 3-a)

care.se


STEAGUL ROȘ»

lupul
in timpD, I. Mendeleev ni reușii multă ■ eme să aranje e elementele chimice după natura lor. . O dată, după ce muncise fără întrerupere trei zile și trei nopți, a adormit și a început să viseze. Iată ceea be ’ ovestit 1 apoi verbal: „Vedeam tabelul pe care elementele erau așezate așc ■ - tr. b lit M rezit s e am notat imediat pe a bucată de hîrtie. Ulterior ; dovedit ; î tr*un singi o a trebuit să fac o modificare"Chimistul ghrftian F. Kekule a descoperit, în timp ca visa, a formulă structurală k zenului. El h Văsuț fa vis niște Wtp 1 lungi cu Verigile fflîșcau,se api de *»a, »ca niște »ă. cum doar»* chimtet®! continuarea acUMtii Wis„Deodată unui ȘefpL 
și-a apucat prew coadă și caraghi e început să ae îuvîrtească ța ochilor mei. Trezit ca de trăznet, mi-am petrecut restul nopții prelucrînd noua i*. Compozitorul. Italian Târtinl îșl auzea în vis lucrările a» avea să le compună apoi fiind 
treaz. :
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aceaau figură g|

îrtească ? ||
rtu-am pe- 
ipoteză"™ V
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1. f ruyiJti ive.î totdeauna pe noptieră hlr tie si o călimară. Adeseori se trezea și nota re- W pede pe hîrtie versuri Visate. ■

expusă o 
deOHbit! Boutte, a reprezen-

Sabia lui NapoleenLa Muzeul de istorie a U.R.S.S. este săbie din oțel de Damasc, lucrată cu măestrie de vestitul armurier francez cărui semnătură o poartă, Minerul ei,tînd un cap de leu, este bătut în perle și decorat cu încrustați! artistice din bronz și argint....Cînd, în 1814, trupele coaliților antinapoleo- niene au pătruns în Paris, suveranii victorioși au hotărît exilarea lui pe mica Insulă Elba, din apropierea coastei italiene.
Misiunea de a-1 însoți pe împărat pînă la locul exilului a fost încredințată unei escorte de trei ofițeri, printre care și contele l-^vel Șuvalov, aghiotantul țarului Alexandru I.In timpul cfcfetwwl, despre punerea

la sale a unul atentat IrSjwtriv* împăratului, 
Pavel Șuvalov, apare admirator al lui Napoleon, 
s-tț oferit să-ți sohlmbe ftubrăcămintea cu «ces- 

'tn pentru a-i în eroare pe complotiști.Mișcat de gestul ttnărului MSțer, inspiratul 1-s dăruit sabia sa în semn de recunoștință.Familia Șuvalov a păstrat cu mare cinate darul lui Na., maiWWWa războiului din JgJt, sabia a fost preaenUtâ la expoziția organizată eu acest prilej. Pe vre
mea aceea, ea aparținea contesei Voronțova — Dașkova, născută Șuvalov. De soarta acestei arme nu s-a mai știut nimic pînă în 1926, cînd un fost ofițer al Armatei Roșii a dăruit-o muzeului.

Plesnea sănătate, era
vioi și avea 19 ani. Trecea pe 
strada principala cu acel aer 
copilăresc de Infatuare juvenilă, el care se roșea ca o fată mare atunci cînd săruta, după modelul celor mai în vîrstă, mîna vreunei codane Așa era prietenul meu.Și a venit o dată și (i-a înfipt săgeata inimă. Șl inima lui ca pasărea cînd se de de păraînt ca să plutească în oceanul văzduhului. înțepat de săgeată, prietenul 
meu plutea în sfer ;le visul ti. Trecea pe strada principală și parcă nu mai avea ochi. Se 
lovead#;<șSamhni, le cerea scu
ze, le zîmbea fericit șl ple
ca mai departe. Apoi într-o Zi, ea a făcut ce fac toate 
fiicele Kvel: i-a pus la în
cercare dragostea. EI n-a re
liefat la încărcare, ea nu i-a 
mai întina o mînă de prie- 
fon, A «treptat fiecare să fa- 
c* ceilfoit întregul drum 

pliftetiU de adiacență....Prietenul: Sneu a dispărut o 
vreme din oraș. Cînd l-am

Cupidon drept in a zvicnitdesprin-

revăzut avea sub nas o mustață bogată și la ochi cearcăne. Schimbase aerul de înfățișare juvenilă pe unul de iremediabilă blazare. Locul vioiciunii îl luaseră pe rînd o precipitare nervoasă ori pseudospleenul. Cînd se apropie de el o femeie, pupilele i se dilată și EA trebuie sâ aibă penibila senzație că o- chii lui o dezbracă.L-am văzut pe prietenul meu din nou pe strada principală. Trecea grăbit și se lovea de oameni și nu le mai cerea scuw. Era la braț cu un fante al trotuarelor. Două perechi de ochi urmăreau lacomi mișcările pline de grație feciorelnică 16—17 îndepărtat zii. Șl nu gă de pe A întors că prietenul meu avea în privire ceva de lup. Alei, prietene lup, de ce ai tu o identitate. de ce nu ești mai bine produsul imaginației mele ?
Ion CIOCLEI

un fel de mo* 
produse de bă-Soții unguri 
Sară Rovel au

V.

I

lin»» 
omului, 
această 
de 120

de ani, iar 164.
Sovietică de*

ce.

■jj ® După .tinerețea entfoi leâfastt; și Majoritatea activă și creatoare vtne 1tt fi*Hjc | bătrînețea. Nu îhtlmplător înțelepții spun că pentru tineri viața Înseamnă un viitor lung, iar pentru bătrîni — un trecut scurt. foarte greu să

«ăutură Caiebrul a> natomist Harwey i-a 
făcut autopsia și nu ă 
descoperit în organele lui nici 
dificări 
trlnețe.John și
fost căsătoriți timp de 147 de ani. John a mu-

rat»i sezoniiioi

D I V E
LA 31- august * S.d., Tfarvey Friedman (S.U A.) în vîrstă de . 18 ani a abaolvit Facultatea1 de filo

zofie, ia ȘoBre a fost admis la 15 ani. Acum el este profesor la Universitatea din Stamford. Și iată cum se confirmă încă o dată celebrul vers clasic „Valoarea nu așteaptă numărul anilor"...

ale unor puștance de ani Puștancele s-au către capătul stră- doream să le ajun- urmă. L-am strigat, capul și am văzut

fimă căde el vin‘ complicate calcule și formule matematice, pe care le aplică și care nil dau greș.
cdstumele perfect confecționate datorită unor

DIM NOD DESPRE

Ministerul Economiei Forestiere a stabilit deschiderea sezonului de vînătoare la iepuri și fazani la data de 15 noiembrie, pe terenurile date în folosința filialelor de vînătoare și pescuit sportiv, cu excepția celor din regiunile Banat, Crișana Pentru acestedeschiderii sezonului de vînătoare se va anunța ulterior. Pe fondurile de vînătoare gospodărite de. ocoalele silvice, vînătoarea la iepuri și fazani este oprită pînă la noi dispo-

și Maramureș, regiuni, data

* PICTORUL francez Girodet (1767-1624) iși folosea pălăria în chip de sfeșnic. Cum îi plăcea să lucreze noaptea, el îșl punea pe cap o pălărie mare neagră cu borul lat, prevăzut cu 40 de găuri. In a- ceste găuri pictorul înfigea luminări de ceară șl astfel lucra la lumina lor Prețul tabloului depindea de cantitatea de luminări consumate în timpul executării lui.

• CU PRILEJUL morții regelui Ludovic al XV-Iea, clopotele unei catedrale din continuu 40 de rînd Din cauza a început să Se tinuat să oscileze, făcînd să sune clopotele încă 20 de ani
Franța au bătut zile și nopți la vibrațiilor, turnul clatine și a con-

stabilească exactă a vieții Unii consideră limită la vîrsta de ani, alții la 150, iar alții merg pînă la 200.Conform datelor culese de omul de știință sovietic Bogomoleț, în 1924 în Ungaria a murit P. Kuarten în vîrstă de 185 de ani, avînd .W fiu de 95 de ani. glia a murit în 1870 H.' Disenkis, în vîrst* da 162 de ani, iar Ttaaafte l^ar a trăit 152 dț, ȘftL La izo de ani s-a'șsfal- torit pentru a dQiiSVșș* ră. A trăit la curte®iW gală britanică sute..49SK nia a 9 regi și a micit de prea multă dNfofo®'

fo LA VARȘOVIA se bucură de o mare popularitate A. Elert, matematician de profesie și croitor amator. El confecționează orice costum bărbătesc fără să ia măsuri și să facă probe. Este suficient să i se comunice greutatea, înălțimea, lățimea umerilor și grosimea taliei solicitantului. Elert a-.

(B JOSE SILVA, un cioban din Cochabamba (Bolivia) s-a certat cu indianul Siriono care a tras în el cu arcul înfingîndu-i o săgeată în obraz Aceasta t-a trecut pe lingă tâmplă și s-a înfipt lîngă nas Abia după cîteva luni Silva s-a adresat medicului, care a vrut să-i scoată săgeata, dar temîndu-se de dureri, pacientul a refuzat săoperației In cele din urmă Silva s-a obișnuit eu săgeata și nu i-a mai dat importanță. Timp de 11 ani a trăit cu ea și abia pe patul de moarte a cerut să-i fie scoasă, dar numai după ce încetează din viață.

se supună
m ia 172 
șoțța' șa la

Uniunea ține Intîletatea în privește numărul re.ntonarilor. In 1964 se nu- 
mftrau in U.RJS.S. 30 000 de persoane de peste 100 de ani. Bulgaria este și ea o țară a longevității In 1*86 au fost înregistrate 10 000 de persoane avînd virsta in jur de 90 de ani, dintre care 6000 fetae ți 4 030 de bâr- bați.Persoanele care ajung la adinei bătrineți au «deseori și mulți co- 
pit Astfel, Mahanwl- Aivazov din Azerdbaid- 
jan avea la vîrsta de 130 da «ni 118 fii, fiice, nepoți și strănepoți.

(Agerpresl
Copil cu două inimiAnul trecut, la un control medical periodic al copiilor de vîrstă preșcolară, medicii au descoperit, spre Uimirea lor, că Ramo Osmani din orașul Jarkov din apropiere de Belgrad are două inimi: una normală, plasată în partea stîngă â toracelui, cealaltă in partea dreaptă. Ambele inimi, deși de dimensiuni relativ mai mici decît ale unei inimi normale, funcționează perfect. Copilul se dezvoltă normal, fără nici o anomalie. Este mai sănătos și mai rezistent decît alți copii de vîrsta lui. Dacă însă obosește, îî trebuie mai mult timp ca să-și revină. Băiatul se află în permanență sub control medical.

DIN LUMEA ȘTIINȚEI 
ȘI TEHNICII

Stabilirea vîrstei munțilortînărLarsen, un știință danez, s-a de stabilirea munților din In
Ole om de ocupat vîrsteisula Groelanda. In a- cest scop, Larsen, a construit un aparat special care funcționează cu gazul nobil argon 40 și

tiv postasiu 40. care dezagregîndu-se se transformă în argon 40. In iuncție de raportul dintre potasiul și argonul dintr-un mineral se poate stabili vîrsta acestuia și deci a muntelui respectiv. Ole Larsen, con-
POPAS TURISTIC

LA MANGALIAVizitatorul litoralului românesc pămîne impresionat de ceea ce-i văd ochii La tot pasul construcții noi, moderne se îmbină armonios cu clădiri vechi, șt alte vestigii ale trecutului care vorbesc despre oameni și civilizații din vremuri de amintire.Aflat la odihnă și’ tratament in frumoasa stațiune Mangalia corespondentul nostru losif Tomuș din Lupeni ne a trimis o vedere însoțită de cîteva rînduri prin care-și mărturisește impresiile de pe litoral și aduce mulțumiri acelora care i-au înlesnit vizitarea u- nui fermecător colt de tară.

Aici, în Mangalia, scrie corespondentul, dăinuie peste timp cîteva monumente care atrag atenția care stîrnesc curiozitatea turistu lui. fie el din țară sau de peste hotare. Intre acestea se află și moscheea înălțată de sultanul Esma- Han în secolul al XVII-lea sălaș al cultului mahomedan.Fiind una dintre cele mai vec hi construcții de acest fel din tară, geamia a fost renovată, păstrindu-i-Be însă stilul arhitectonic. Ea este vizitată anual de mii de turiști care vin la odihnă în Mangalia sau în celelalte stațiuni de pe iitoraL W G&IȘEU: Moscheea lui Esma-Han din Mangalia

care poate să fie utilizat la stabilirea vîrstei de ordinul milioanelor de ani.Aproape fiecare bucată de stîncă din munți conține izotopul radioae-

sideră că vîrsta munților din sudul Groelan- dei a fost apreciată pînă acum greșit și că metoda lui va contribui la precizarea „Zilei lor de naștere".
Microscop electronicLa centrul de cercetări U. S. Steel Corporation din Monroeville (statul Pennsylvania, S.U.A.) a fost instalai un microscop electronic foarte puternic. Acceleratorul său de un milion de volți va imprima electronilor o viteză egală cu 94 la sută din 

iil< a luminii ceea se vs âe. microscopului

o put. . de penetrație de 10 ori mai mare decât aceea a microscoa- pelor electronice clasice. Aceasta va permite să se examineze eșantioane mult mai groase și să se distingă elementele situate la o distanță de numai doi angs- tromi (respectiv la a cin- cea milionime dintr-un 
eti u).
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PĂRINȚI Șl COPII &

cotat este cre-

dacă acesta este mai mult sau puțin bine pregătit profesio- Este de datoria lor. ca educa- 
să procedeze astfel Sincerita- orice

De pe pod,măreția priveliștilor de ta Pește» 8MH «fMMW ih toată complexitatea el.
Foto: Ileana TEREK

Probleme Ae tBCt 
pedagogieDe cile ori nu ne-a fost dat să vedem cum unii educatori — părinți sau cadre didactice — reped pe elevi sau copii atunci cînd aceștia încearcă să ascundă adevărul. „De ce minți, de ce negi, de ce nu recunoști ?“ cutare sau cutare faptă — sînt întrebări care parcă în vocabularul curent al u- nor asemenea educatori. S-au întrebat, însă aceștia vreodată „oa- sele linui elev, de multe ori, apare fost cumva sin- (adică este aflat

vărul din apusele elevului indlfe rent mai nai tori, tea răspunsurilor elevilor, s-ar spune, transpare. Iar adevărul au intrat orleînd iese la suprafață. Dar dacăuntdelemnul se ridică la suprafața apși imediat, adevărul din spu- A

de educator) mult mai tîrziu. In a- cest caz, elevul, pînă nu-i desco- ........ perit că minte,exultînd c-a... „scăpat și de data asta" va ignora puterea de pătrundere în Cugetul și n inima sa a celui care-i face educația. Și va crede neapărat c-a fost mai „șmecher". Iar cel neîndreptățit atunci cînd n-a avut nimic de ascuns și-a fost sincer.

re acest copil n-a cer, de ce nu-1 pot crede?". Gin- , dfndy-ne și la cealaltă extremă, cînd un elev binezut chiar cînd minte, pentru că se numește X și nu Y. credem că avem de-aface cu o teamă permanentă a unor educatori de a nu se lăsa înșelați. Firesc. Este însă ceva la fel de firesc să ne gîndim și la dibăcia cu care atîția elevi, fiind necrezut de educator va pu- servindu se de aparențe, înșeală totuși vigilența educatorului. Și a- ceasta, pentru că acești elevi „dibaci" poartă pe față (în concepția educatorului) pecetea sincerității.
Dacă ne gîndim însă că„pecete" este de multe ori, pur și simplu, o absolvit de greșeală pe X. crezut sincer pentru că este elev de nota 9 sau 10, este o eroare cît se poate de clară. Este greu, intr-adevăr, să citești limpede — poate și printre rinduri — în sufletul copilului. Dar este cît se poate de necesar acest lucru. Să descifrezi din noianul de argumente, mai mult sau mai puțin plauzibile în aparență, la care recurge oricare elev atunci cînd nu vrea să spună adevărul, este și o problemă de tact pedagogic. Educatorii din școală și în special părinții, chiar atunci cînd nu cădea dintr-o extremă în cea- sînt stăpîniți de teama de a nu fi „trași pe sfoară" de copil, trebuie să discearnă, să treacă prin sită argumentele „convingătoare" ale tuturor elevilor presupuși vinovați sau nesînceri, și să descopere ade-

această
„mască*, faptul că am

ne mai tîrziu la îndoială calitățile de pedagog ale aceluia care l»a desconsiderat, numindu-1 mincinos. De aceea, aș vrea să adaug că zicala „scopul scuză mijloacele" nu-și găsește locul atunci cînd este vorba de a obține ceva de la un copil. Poți să pătrunzi în inima copilului, să afli adevărul, dar nu prin orice mijloace.Cadrele didactice din școli știu toate că fiecare copil este o personalitate aparte Cu toate acestea mai sînt pedagogi (ca să nu mai vorbim de părinți) care nu știu să-și diversifice mijloacele și procedeele pentru a pătrunde în inima copilului și a-l determina pe acesta Să spună adevărul, conștient însă și de apariția pedepsei care va urma Tocmai la acest lucru ar trebui să se gîndească educatorii, pentru alaltă și pentru a determina elevii să nu le pună nicicînd sub semnul întrebării tactul pedagogic.
Prof. Mircea SIKBUPetrila

I

v-l

La unități 
și în depozit

Ne aflăm la unitatea nr. 13 
din Lupeni a O.O.V.L.F. In
trăm în vorbă, ața ca de la 
client la vînzător.

— Aveți struguri ?
— Nici pomeneală, ne răs

punde vînzătorul Mogoi Ion.
— Pere ?
— Nu...
— Dar mere numai din as

tea mărunte aveți ? Sau poa
te aveți roșii, gogonele ?

— afumai ce se vede !
Am insistat totuși cu între

bări pe tema aprovizionării.
— Și nici nu primiți?
— De unde să știu eu ?! Da

că nu-s nici în depozit ?...
— Ați fost la depozit 

n-ați găsit nimic ?
— Abia am venit 

lo. Nu-i nimic, bate
Ne-am deplasat și 

depozit, peste linia
Aici erau sortate și frumos 
așezate cantități apreciabile
de roșii, gogonele, mere și pe
re de cele mai diferite soiuri, 
se găseau și struguri. L-am 
rugat pe șeful depozitului
Sanda Dumitru, să ne expli
ce cum se face că depozitul 
e bine aprovizionat, iar la 
nitatea nr. 13 nu găsești 
proape nimic.

~ Dacă depozitul e bine 
provizionat și la unități 
se găsesc produse vina e a 
gestionarilor. Azi dimineață, 
de exemplu, am vrut să repar
tizez la unitatea nr. 13 pere 
pergamute, roșii, gogonele, 
mere Vînzătorul Mogoi a re
fuzat. Zicea că are marfă suficienta și nu mai primește sâ nu i se strice. Același lu
cru se intimplă și cu unitățile 
din piață. N-au la ora actuală 
o pară pergamută, iar noi nu 
mai avem unde le pune. Vin- 
Zătorii refuză mărfurile fie 
din comoditate, fie că urmă
resc scopuri speculative și 
marfa nu le trece. Nu pot sta 
mereu lingă ei, dar sint con-

Și

de aco- 
vintul. 
noi la 

ferată.

u- 
a-

d-
nu

W?

IM (rttufal-wwtii
s, ■ (Urmare din pag. 1)

MlINE PE STADIOANE 
ȘI ÎN SĂLI

In cadrul campionatului tegionăl 
de fotbal vor aVea Ioc următoarele 
partide:

• Urieani: Minerul — Minerit! 
Ghelar

• VUlcan: Minerul Construc
torul Hunedoara.

• Aninoasa : Minerul — Prepa
ratorul Petrila.

• Petrila! știința 
Teliuc.

Lonea : Parîngui — Abatorul 
Hațeg.

Toate meciurile vor începe la ora 
11 șl vor fi precedate de întâlnirile 
echipelor de juniori. ;
• Petroșani, ora 11 — ultima e-

tapă a campionatului republican de 
handbal. Divizia B f Petro
șani — Tehnomețal; Tingjșo^-a.

Ă ’ -

Minerul

INSTANTANEE
vins că produsele sint vîndu- 
te de la o calitate inferioară 
la alta superioară și cumpă
rătorul are ochi destul de buni 
ca să vadă acest lucru. Dar 
este rău că nu ne sesizează 
de aceste nereguli.

Poate se va sesiza condu
cerea O.O.VJLF. de aceste 
anomalii!?

Abonați la... 
așteptare

Stația Sohodol din Paroșeni. 
Ora 6 și 10 minute. Lume 
multă așteaptă autobuzul lo
cal. Cei mai mutți sînt ener- 
geticieni. Unii din ei încep 
serviciul la 6,30. In 20 de mi
nute au timp suficient să a- 
jungă la locurile de muncă. 
Dar... minutele trec ți mult 
așteptatul autobuz nu-și face 
apariția. In sfîrșit, vin două 
„curse“. Se opresc. Energeticie- 
nii dau să urce. Nu pot. Ma
șinile sînt tixite. Și nu-s ale 
lor. Sînt autobuze de Petro-- 
șani. Li se spune să mai aș
tepte că vine și „localul" în 
Spate. Așteaptă. Se face ora 
6,30, dar „localul" din „spate" 
nu măi vine. Unii o iau pe 
jos deși ău in buzunar abo
nament. Alții mai așteaptă. 
Și întîrzie la serviciu și cei 
care pornesc pe jos și cei 
care așteaptă in stația Soho
dol. Destul de des întîrzie. f 
Că doar „figura" se repetă. 
Oamenii se aleg cu ore „tă
iate" in cartea de ponta], iar 
procesul de producție sufe
ră. De ce ? Din cauza „loca
lelor" care circulă alandala și 
pentru care energeticienii plă
tesc abonament.

De ce nu li se 
orar de circulație 
autobuze, afișat la
să-l cunoască și cei care aș
teaptă ?

Este necesară o revizuire a 
orarului de circulație dl au
tobuzelor locale de Lupeni, 
care deservesc și salariații 
termocentralei Paroșeni și «- 
șezarea lui în așa fel incit 
dimineața și la orele de ieși
re din schimb angajații uzi
nei să poată ajunge la timp 
la termocentrală și acasă. 
Doar pentru aceasta plătesc 
ei abonamentele.

Ing. C. RACOVEANU
Paroșeni
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PODUL 55
(Urmate din pag. 1)lățime de gprdgpe 14 in, cega ce va permite circulația autovehiculelor, pe patru benzi.Care este în prezeht stadiul. construcției marelui pod de peste Dunăre ? Lucrările se desfășoară pe ambele maluri ale fluviului. Pe malul ștîiig ș-au terminat fundațiile ; la coloanele viaductului. Au început totodată lucrările de fundație la coloana din sectorul navigabil. In scopul intensificării. ritmului de preparare și,turnare a u- riașelor caniități de b.-toan • necesare, s-a dat în funcțiune p stație de betoane, dotată cu echipament de mare randament.Pentru, desfășurarea în condiții cpțime a transport ului de materiale și utilaje s-âu construit numeroase drumuri, precum și peste 20 km de câle ferată Dîn devi&Ie 

tehnico-eepnOțnice tșiuțse <ă„în , total,. pentru adeaStă dOnstrucție,; p'e arterele de circulație se vor aduce 5 000 tone de tabliere metalice su ■ date. 6 000 mc prefabricate din beton armat, 11 000 mc betoane, precum și coloane pentru foraj a câtor lungirile va depăși 6.5 'kilo. metri -■■■■ ■? -Prin amploarea lucrărilor sale si importantul său rol. podul de peă- te Dunăre de la Giurgeni.Vadul Oii se va înscrie ca una din marile realizări ale actualului cincinal.

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN DE ȘTIRI; 6,10 «onceit de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL, Su
marul presei. Sport; 7,18 Conti
nuarea concertului de dimineață; 8,00 TEATRU RADIOFONIC PENTRU COPII; 9,00 Melodii populare; 9,55 Varietăți muzicale; 10,20 Radio-publicitate; 10,45 Gintă Ion Lucian; 11,00 BULEȚJN DE ȘTIRI; 11,03 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI;. 13,00 RADIOJURNAL; 13,10 ESTRADA DUMINICALĂ; 14,00 Transmisiune 
sportivă : Meciul de fotbal Româ
nia din ric; 16,30 La braț cu muzica-ușoară; 17,00 Pagini din- operete; 17,15 Muzică ușoară; 17,30 ’Concert simfonicpopular; 18 00 Tineri inter- preți de folclor; 181.5 Muzica u- «âarăț 10,00 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 19,30 Muzică ușoară;;-20,00 RADIOJURNAL; 20 16 Muzică ppnulară: . 20,20 Teatru scurt: VARĂ ȘIVISCOL de Ștefan Bănuleșcu; 21,00 Prima intîlnire, primul dans; 22,00 RADIOJURNAL, Sport. Buletin meteorologic: 22,20 Formația Ale xandru1 lmre; 22,30 MOMENT POETIC; 23,00 Muzică de dans: 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodi- . ile nopții: 2.55-3,00 BULETIN DE ȘTIRI

— Polonia; 15,45 Pagini celebre 
opere; 16,00 Concert folclo-

j

■>

•UNE
20,00
21,00
21,10

fixează ut; 
și acestor 
loc vizibil.

Treabă-i 
asta ?La Lupeni există magazi- g nul-depozit nr. 69 al O.C.L. •

I
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Produse Industriale Petroșani care țar trebui să desfacă și materiale de construcții. Soliciting sint destui. Aceștia caută țiglă, cărămidă, ciment, var, seîndură, carton asfaltat, ghips și li se „oferă" un răspuns invariabil:
— Noi n-avem așa, ceva, încercați lâ Petroșani!Omul „încearcă" și la ;■ troșani deplasîndu-se cu nul sau cu autobuzul, se întoarce cu un camion ai D.R.T.A. pe care-1 închiriază I contra cost pentru cele cîteva I țigle ori căfărriizi sau cîteva kilograme de var, ori un sac cu ghips etc. Costul materialelor e același ca și la Lupeni (că liste de prețuri sint și a- colo!) Numai că pentru distanța Petroșani—Lupeni prețul transportului e mai ridicat decît al materialelor. Și dacă n-ar fi loc de depozitare a acestor materiale și la Lupeni ?! Să facă omul atîta drum și să cbeltuie așa de mult cu transportul. Păi, treabă-i asta, tovarăși de la O.C.L.Produse Industriale ?'

p. breben

Pe
tre

ci

I

28 octombrie
18,00 Pentru noi, femeile!
18.30 La șase pași de o excur

sie. Emisiune — concurs 
pentru pionieri și școlari.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.

Tele-enciclopedie: ■ 
Desene animate.
De la fonograf la magne
tofon. Emisiune muzical- 
distractivă.
Concertul orchestrei de 
instrumente electronice a 
Râdioteleviziunii sovie
tice. Transmisiune de la 
Moscova..

__Film serial: Evadatul. 
23,10 Telejurnalul de noapte. 
23,25 Închiderea emisiunii.

21,40

22,20

I.L. L. PETROȘANI
Anuirțâ vacante următoarele posturi:

— INGINER ȘEF ADJUNCT. Condiții: Inginer cons- 
tructor .șl opt ani vechime în funcții tehnice-

— ȘEF SERVICIU TEHNIC. Condiții: Inginer cons- 
tructor și 6 ani vechime în funcții tehnice.

— TEHNICIAN I CONSTRUCTOR. Condiții: conform I 
anexa IV Ia Hotărîrea 1053/1960.

— MAISTRU PRINCIPAL. Condiții: Conform H.C.M. 
1081/1958.

— ȘEF SERVICIU CONTABILITATE. Condiții: Studii 
superioare și 6 ani vechime in funcții economice.

— CONTABIL I. Condiții: Conform anexa IV B la 
H.C.M. nr. 328/1967

Informații suplimentare, la sediul întreprinderii dinstrada Mihai Viteazul nr. 9 Petroșani. i
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HANOI 3T. — Corespondentul 
transmite: Hm întîlnire cu r< 
Comandam 
"ST®

' Adrian lonescu,
--i-i—' „ al mr*“ ‘
apărării antlitrtMti W avut a* U-----

ta acțtuH» aeriană 
ștte rnnuaewgV împotriva Hanoiului

CONTACTE 
DIPLOMATICE

au 
l a 

de zbor.

Dezbaterile din comitetele 
Adunării GeneralePARIS 27. (Agerpres). — „Nu sîntem împotriva existenței nici unei națiuni. Izrael este o națiune, indiferent dacă aceasta ne place sau nu", a declarat regele Hussein al Iordaniei într-o conferință de presă ținută joi la încheierea sale de două zile la Paris. 

RefWindu-se la ultimele ciocniri 
zona Canalului Suez, Hiissein 

că „nu este vorba pur și 
de tacide&te ci de

M «mm» «M
explozive permanente*' Șeful statului iordanian a aviit ■ îiî timpul vizitei sale lâ Paris convorbiri cu președintele de Gaulțe 

U cu alți oameni de stat fraaceti. După Paris, Hussein urmează să yi- 
z$*toritaMin-ui, Londra ți - Washinig- 
tdwli *

cerînd Angliei să adopte măsuri hotărâte, inclusiv , folosirea forței împotriva guvernului minoritar, al iui Ian Smith. Proiectul de rezo- luție cheamă, de asemenea, . toate țările șă rupă imediat relațiile e- conomice și de altă natură cu regimul de la Salisbury, condamnînd totodată guvernele sud-african și portughez pentru continuarea sprijinului acordat regimului ilegal din Rhodesia Proiectul de rezoluție se pronunță în favoarea acordării de '■urgență de către toate statele a u- ■ nui ajutor moral și material popu- > lației Zimbabwe în vederea bbți- ’ nerii dreptului de a-și guverna țara.

in atacat din
Hanoiul, 

«te rachete,

Ofițerii» relatat că .flit® efectuat 408 In cursul 25 octombrflțG periferiilor ricani au murate ct chete aer-sol. A tierul Hoan Și în raiduiiiSe «i» joi, 26 octom brie, au fost bombardate centre populate. In «8ta> d«^-'-zil«- a’Yose->-’^lin^ BlMMnMr In«putMa distrus un mare^ mimăr cl§ £Mie-de.-;"' pe 16 strățLâ diaAI«țh*țttțkfc si-j tuate îh dăWruIpwSeȘiflm.;v'La Comandamentul apărării antiaeriene mi-au fost descrise încercările masive efectuate joi dimineața ---- _de formații puternice de avioane # 3d de apanăte. Votixrată, populația agresoare, printre care și unele cu ' â’_.căptărlț''nflii mulți piloți ame- reacție, de a forța pătrunderea TicsRțu căzuți cu parașutele c hiar pe: spre Hanoi din două direcții. Cu ‘ sW£i|^ JHfcnoiuîtn. In ciuda mîniei acest prilej, aviația de vînăteare vietnameză a angajat bătălii aer-k ne grele, ceea ce a făcut să eșueze acest atac al aviației americane. Avioanele militare ale Ș.U.A. aii 'revenit Insă masiv la amiază, cînd au fost interceptate din nou de avioanele de vînătoare vietnameze, care le-au hărțuit în repetate rânduri. Acestea au obligat avioanele agresoare să-și lanseze pe parcurs la întîm- plare bombele, însă, datorită numărului lor mare, au pătruns spre capitală pe care au bombardat-o cu înverșunare. ....... . ... ... „Vineri, între orele 8,05 și 8,35 a-, de Ix-usc după ora 17,30.

ii»«Hitrului șl 
pBotii W .zone Ș< »« aer șl s, mai ales, casi Kiem, foarte populat.,.«« irile de joi, 26 octom- Cu toate

americane

SmDiffției civile. - •
__ ___;ee& avioanele SU.A. se 

rotesc in permanență în jurul capi-selor alarme aeriene, apărător ii p- ............................. WifeJltigVi-MP dM&ît einpi ayipane , agreșoare, ceea ce ridică pierderile suferite de aviația americană in liltițiijp tpei zile la cea.
:.M,P

; eahe^'țj^rtește 'In rîndurl’e popo- riiltft'StetniMpez .față de actele cri-ț minate ale aviației S.tT.A., pîloților americani li s-au acordat imediat primele ajutoare, după care au fost transferați unităților militare, in acest context ăl escaladei de o gravitate extremă, reține atenția, ca un fapt deosebit de îngrijorător, bombardarea pentru prima oară a orașului Hanoi în cursul serii. Se poate spune că vineri a avut loc un veritabil raid de noapte, âvînd în vedere faptul că, în a- cest anotimp, seara tropicală ca-

că

Puternice manifestații muncitorești
în FranțaPARIS 27 (Agerpres). — Intr-o serie de orașe din Franța au avut loc joi puternice manifestații muncitorești împotriva ordonanțelor guvernamentale privind reforma asigurărilor sociale, precum și împotriva șomajului. Potrivit relatărilor agenției France Presse, cea mai puternică manifestație a fost organizată în orașul Mans, unde se află uzinele Renault. Peste 4 000 de muncitori au încercat să se îndrepte spre prefectura orașului pantru a-și prezenta revendicările. Demonstranții au fost întîmpinați de puternice forțe de poliție, ceea ce a dat naștere la ciocniri violente, soldate cu rănirea a 16 persoane de ambele părți. In aceeași zi, în orașul Mulhouse, din estul Franței, 5 000 de muncitori au încetat lucrul în semn de protest împotriva concedierilor masive. Potrivit aprecierilor agenției Presse, închise

întreprinderi, iar în primele 10 luni ale acestui an au fost concediați din industria textilă aproximativ 1 500 de salariați.

în această regiune în ultimii zece ani France au fost 
200 de

ARESTAMNOI 
IN GRECIAATENA 27 (Agerpres). — Minis trul Ordinei publice din Grecia, Pavlos Totomis, a anunțat joi seara că 47 de persoane, printre care cunoscutul compozitor grec și deputat al E.D.A., Mikis Theodorakis, vor compare la 15 noiembrie în fața tribunalului militar din Atena sub acuzația de a fi desfășurat o activitate subversivă. Totodată, a făcut cunoscut că la 26 octombrie au fost arestați Gerassimos Notaras, colaborator al prof. Jean Meynaud de la Școala de științe politice din Paris, autor al cărții „Forțele politice din Grecia”, Charalambos Pro- topappas și Themistoklis Sofoulis, fost secretar general în Ministerul Marinei Comerciale în timpul guvernului Papandreu. Ei sînt acuzați de a fi difuzat în străinătate publicații cu conținut ..revoluționar".

★
WASHINGTON 27 (Agerpres). — Președintele Mexicului, Gustavo 

Diaz Ordaz, a sosit la Washington într-o vizită oficială. El este 
însoțit de ministrul de externe, Carillo Flores, Și alte persoane oficiale.

■ ■ ' ★
Mogadiscio 27 (Agerpres). — Primul ministru al Somalie», Mohamed Hadji Ibrahim Egal, s-a înapoiat joi la Mogadiscio, după vizitele făcute în Italia, Belgia și Kuweit. In ultima etapă a călătoriei sale, timp de două zile Cairo, unde a avut convorbiri cu președintele Nasser și cu alte oficialități ale R.A.U. asupra unor probleme de interes comun.

premierul somalez a vizitat

NEW YORK 27 (Agerpres). — Comitetul Politic al Adunării Ge nerale a încheiat examinarea raportului Comitetului ON U pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic și a adoptat f^fă vpfr zioufi rezoluții in această problemă..Prima rezoluție subliniazăprimul deceniu de activitate a o-' mului în Cosmos a deschis perspectivele folosirii și mai largi a spațiului extraatmosferic spre bi nele tuturor popoarelor. Rezoluția sprijină programele de cercetări cosmice comune ale statelor și schimbul de informații între ele. Comitetul O.N.U. pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic este chemat să continue elaborarea a- cordurilor privind răspunderea pentru eventualele daune provocate de obiectele lansate în spațiu și cu privire la ajutorul acordat cosmo- nauților și navelor cosmice care se reîntorc din misiune.A dbua rezoluție cere secretarului 
general âl O.N.U să încheie pregătirile pentru conferința internațională privind explorarea și folosirea spațiului extraatmosferic care urmează să aibă loc în august 1968.NEW' YORK 27 (Agerpres). — 41 de țări afro-asiatice, membre ale O.N.U., cărora li s-a alăturat și Iugoslavia, au prezentat în cadrul dezbaterilor din Comitetul nr. 4 (Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome) al Adunării Generale un proiect de rezoluție

Declara fia ministrului de externe 
ai AnglieiLONDRA 27 (Agerpres). — „Guvernul britanic va continua să acționeze în vederea deschiderii negocierilor cu privire la cererea Angliei de aderare la Piața comună", a declarat joi după-amiază în Ca-

Sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial 
al PăciiL.a 27 octombrie, la Leningrad s-a deschis sesiunea Prezidiului 
Consiliului IlțatldMlL.al ^^ii- Timp de trei zile, prezidiul va dezbate problemele actuale ale situației internaționale.

Prima ședință a fost consacrată aniversării Decretului asupra 
păcii. ■■■

Greva docherilor englezi continuăNegocierile între docherii bri- sînt blocate 110 nave, precum și mărfuri în valoare de 200 milioane lire sterline. La aceste greve, considerate ilegale de cercurile oficiale, participă 16 000 de docheri, re-unde vendicînd majorarea salariilor.
taniei și cercurile patronale au eșuat, iar greva continuă paralizînd partial portul londonez și în întregime pe cel din Liverpool,

mera Comunelor ministrul de externe, George Brown. El a spus că în ceea ce o privește, Anglia este gata să înceapă aceste negocieri. Ministrul de externe și-a exprimat speranța că în cursul următoarelor consultări ale „celor șase", prevăzute pentru luna viitoare, vor fi făcute mari eforturi pentru a se a- junge la un acord potrivit căruia comunitatea va trebui să înceapă negocierile în spiritul tratatului de la Roma. Brown a subliniat în continuare sprijinul acordat Marii Britanii de mai multe țări comunitare, invocînd. mai ales în acest sens poziția guvernului vest-ger- man. Precizînd că „nu trebuie să se tragă concluzii definitive din rezultatul ultimului consiliu ministerial de la Luxemburg", George Brown a adăugat în încheiere că Marea Britanie dorește să se alăture Comunității Europene în „condiții egale cu ceilalți parte- neri". '
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PASADENA 27 (Agerpres/, . --u Specialiștii de la centrul 
de cercetări spațiale de la 
Pasadena (statul California) 
au restabilit joi contactul cu 
vehiculul spațial „Mariner- 
4“, lansat la 28 noiembrie 
1964 spre planeta Marte. Ei 
au obținut retransmiterea de 
către aparatele aflate la bor
dul navei a unei fotografii 
luate la 14 iulie 1965, cînd 
aceasta a trecut la o distanță 
de circa 17 000 km de Marte. 
In prezent, „Mariner-4“ : Sie află la o distanței de 90 mi
lioane km depărtare de Pă- 
mînț. Contactul cu vehiculul 
spațial, va fi menținut, de
clară Specialiștii N.A.S.A., pî- 
nă Spre sfîrșițul acestui an, 
apoi el va fi întrerupt defi
nitiv, deoarece va fi epuizat 
stocul de carburanți care 
permite să se controleze pozi
ția lui „Mariner-4“.
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• SAIGON. — Citind corespondentul agenției ^sociated 
Press din Saigoii, agenția TASS anunță că la bordul port
avionului american „Coral Sea“, in golful Tonkin, a explodat 
o rachetă care a provocat rănirea a 9- membri ai echipajului 
și unele avarii navei.

Manevre ca rachete în Arabia Saudită• Ziarul saudit „Okaz“ a făcut cunoscut că forțele armate ale Ara- biei Saudite au participat în zilele de 19 și 20 octombrie la manevre cu rachete antiaeriene americane de tipul „Hawk“. Rachetele au fost folosite de personal militar saudit, care, potrivit ziarului, a urmat cursurile de pregătire ale Academiei din Djeddah. Agenția ■ U.P.I. menționează că este pen-
.,€osmos**lS4 și lSS,,Agenția TÂSS anunță că în U- niunea Sovietică au fost 'lansați sateliții artificiali ai Pămîntului „Cos- mos-184" și „Cosmos-185". La,bor- dul sateliților sînt instalate aparate destinate explorării ' în continuare a spațiului cosmic.

tru prima dată cînd au loc astfel de manevre în Arabia Saudită, fo- losindu-se rachete americane sol- aer, cumpărate în urmă cu doi ani.
PREZENTE

ROMANEȘTI
Corespondentul Agerpres, 

El. Țuiu, transmite: Joi s-a 
deschis la Tokio în „Asahi 
Shimbunnall“ cel de-al 14-lea 
festival internațional al fil
mului cultural, la care iau 
parte 30 de țări. Cinemato
grafia românească este pre
zentă cu filmele „Tradiții" și 
„Țuculescu".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii nr. 44, TeL 1662, 269 (G.G.V.J.)

tarii moniial de extracție 
a cărbuneluiDONEȚK 27. (Agerpres). — Brigada de mineri a lui Anatoli Stepanov, de la mina „Krasnolimanș- kaia" din bazinul Donețk, a stabilit un record mondial de extracție a cărbunelui. Cu ajutorul complexului de mașini „KM-87", care mecet- nizează toate procesele de lucru în abataj, brigada a extras în 27 de zile 132 524 tone de cărbune. Recordul anterior a aparținut tot minerilor sovietici și a fost- stabilit în octombrie 1964, cînd brigada lui*" Nikolai Grinda a extras în 31 de zile 128 000 de tone cărbune.

Comunicat comun franco-cehoslovacconstitui» principalul focar de încordare ; în lume. Numai incetaîea intervenției din afară, primul pas în această direcție constituindu-1 încetarea bombardamentelor asupra R.D. Vietnam și respectarea acordurilor de ia Geneva,poate pune capăt conflictului și poate a- sigura poporului vietnamez dreptul său ina'-c lienabil de a-și hotărî singur soarta, fără a- mestec- din afară.A fost efectuat un schimb de păreri în, le- ________ gătufă cu criza din O- vacă a luat .cunoștință exprimat > neliniștea în ' rientul Apropiat, sub- cu satisfacție de hotă- legătură cu continua- liniindu-se că acțiunile . rîrea , guvernului - fran- rea s; escaladarea răz- militare si ocuparea u- cez de a spori importul boiului din vietnam. din Cehoslovacia. In care amenință securi- viitorul apropiat

PARIS 27 (Agerpres) — J. Lenart, președintele ' guvernului R. S. Cehoslovace, a fost primit de președintele Franței CharlesGaulle, și a avut convorbiri cu primul ministru Georges Pompidou — se arată în comunicatul comun fran- co-cehoslovac. Au fost discutate probleme privind relațiile bilatera- . le între cele două țări, părțile exprimîndu-și hotărârea de a contribui la dezvoltarea în . continuare a acestor relații. Partea cehoslo-

arată în comunicat — va fi semnat un acord de colaborare tehnico- științifică.Părțile își exprimăde speranța că tendința de colaborare între țările europene va continua, ceea ce va crea condiții favorabile pentru dezbaterea principalelor probleme politice existente în Europa, între care se numără și problema germană, precum și cea a secu- ' rității europeneiCele două părți și-au
nor teritorii străine constituie o gravă pri-^ - se tatea țărilor ■ vecine și mejdie. •••Tiparuli I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 389


