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• V.

Vulcan (4-Investițiile

•ste’. cprsuri dau 
calificare

au minele Dilja .(-p 
puncte)

22,7 ml au râ
pe luna oclom- 
exploatărilor au

minus : cu
■ investiții 

N-ar îi cazul; doar majoritatea

error, fiica ei .funcționară.. Ar fi 
■vrut un ginere pe măsură, Cîridva 
a -avut acest ginere.. A fost ingi
ner (căci soția mea a niai fost că
sătorită o dată; și eu am mai' fost 
căsătorit). îndemnat de. solie și 
din dorința de a', reduce diferența 
de pregătire dintre noi, 
în-, seral. (Acum, sînt' 
XI-a). Timpul meii 
la miimt. Drumul 
școală 
școală 
că a-ș 
sultație, 
tema 
simplu n-am
lecțiile

la luna Octombrie s-a petrecut un fenomen ciudat 
în desfășurarea întrecerii între unitățile combinatului. 
In primele două decade, minusul pe bazin a oscilat 
între 1 000—3 000 tone iar în ultimele zile ale lunii a 
întrecut Chiar cifra de 6 800. Ei și acum marea „sur
priză". In ultima zi — pianul pe luna octombrie a 
fost salvat, adică, a rost îndeplinit si chiar depășit. 
Pe bazin, depășirea e de... I. ... 
fost posibil ? Cei în măsură cunosc 
cu stocurile de avarii, 
de o lună.
acum

La investiții e din nou 
mas datoare sectoarele di 
brie, 
încheiat luna cu rezultate bune. Printre acestea sînt 
minele Dilja cu 50,7 m 1 Luperti cu 30,6 m I, Petrila 
cu 11,9 m 1 iar Lonea și Aninoasa cu cite 6,3, res
pectiv, 4,4 m 1 depășire. Plusurile acestora au fost 
însă „înghițite" rnai ales de sectorul de la Uricani 
care a rămas in urmă în luna ce a trecut cu 156,7

VICTIMELE TALE, 
ĂȚȚȚMAMÂ UȘURINȚĂ

La indicatorul de calitate al' cărbunelui și în luna 
octombrie combinatul e deficitar — norma admisa 
de cenușă e depășită cu 1,4 puncte. Deci, în loc să 
scadă, depășirea la cenușă a crescut cu... 0,6- pupele 
rață de luna septembrie. De Ce? Pentru că nici o ex
ploatare nu se încadrează în acest indicator, toate 
au depășit baremul admis al conținutului de cenușă. 
Cele mai mari depășiri le 
puncte), Paroșeni (+ 2,4
puncte)

Consider că sînt al doilea caz ce. s- 
după cazul doctorului (X) P»-

dirr. Vulcqp fiare "și^Ț bătțtț %>ția , 
bolnavă de cancer pe patul de dațg, 

. moarte. Vg . rog să publicați și Pove: 
articolul meu „C&s^orțf pri^ftă?C tdțur 
Sînt cuvintele cu oare, începe p tifisc.
scrisoare. Citi,ndu-le ai putea ere- . '•esc 

eevd, monstruos, d<c»>
niște fapte al căror autor ar tre- tează. buf însemnat în frunte eu Herul soțul
rofu. Citind conțin narea ai acea ziu<■
impresia că. nu s-a syif.ș tot ce colea
promitea începutul. Iată rezuma- nul i

i: iile și loang
groiu, 'el muncitor la tȚft.V.M.Pi, scanaerț, regizor contabil la O.C.L. Aii- e* se

: nwnțarah. s-au ,c.ășgț:orit din drg-' îȚM, 
’ goste' aCumAâr afii

Cadrele de muncitori calificați pentru profesiunile de: bază din întreprinderi — Jăcătuși, electricieni, sudori, forjori etc. — sînt pregătite corespunzător.. în .școlile profesionale. Pentru unele profesiuni, de o extindere ’ limita.ță, cadrele de muncitori (.sînt pregătite prin sepiile de calificare din exploatările miniere, create cu scopul principali de a pțegăti ' mineri, ' ajutori mineri și artificieri.Cu o durată de cea. 6. luni, avînd programate 4—& ofe pe siptămî- eurg^dWr ■■ limitată, la sfert! de cu-' p oști ațe . ntjqesare postului pe care urmează să-l ocupe în . contextul producției. Atunci cind locurile stabilite pentru cursjțrjle de calificare — care îndeobște_’sînt înființate m funcție de

, m-arn dus 
'in clasa a 

era calculat 
de acasă la

— orele — drumul de la 
acasă.. N-a înțeleg. niciodată 

mai putea întîrzia la o gon
ea poate nil mi-ăm făcut 

de casă ■sați poate pur 'și 
avui timp șă învăț 

rebuia ■' să mă duc mai

Anul XIX

149 tone cărbune. Cuma 
„secreW-. -Noțoc 

Un lucru e evident : ,ș vorba 
tipică de muncă neritmică, în asalt. Și 

cîteva precizări privind exploatările : și-au rea
lizat sarcinile doar minele Lupeni (-(- 8 990 toue), Lo
nea (+ 1 925 tone), liricani (+ 1 025 lone) si Petrila 
ț-ț- 1 024 tone). Celelalte au rămas cu „minusuri" 
mari: Vulcan — 5 094 tone, Aninoasa — 3 729, Dilja 
— 2 487, iar mina Paroșeni cu 1 500 tone minus.

"' ( 
ral al Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Komân condu ătoruf 
.delegației, ■ s I6& .JȘheorghe Maurer, 
membrii' al Cwnttctului Executiv, 
al Prezidiului. ^Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro- 
măuis, Leonte Răulu.î membru al 

tetțrltti MExeCu tiVț (. secreta r al
“ejC. al Mosif : Banc, membru
supleant al Comitetului Executiv .1!

al -P.CsR., ’ vicepreședinte al 
ÎCpBsiliultfi d£' Miniștri, Teodor Ma-

^^(Continuarer in a 4-a)
. . .. '

La calitate...

cunoștințe . prealabile, a- eeste cursuri, dau producției oameni utili.Nu puține sînt însă cazurile cțhd absolvenților școlilor d.e calificare uzinale le sînt străine noțiuni elementare,Progranța arțsiiticți pentru . mecanicii de pompe și . compresoare de exemplu,, repartizează o parte din . totalul de 156 ore de curs , noțiunilor ' elementare de mecanică, , în cadrtțl - I rora cursanții trebuie sa- facă cunoștință eu rriiș- . zarea, forța, rear ția, forța de frecare, forța centrifugă,' puterg, .’fan-

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

repede la școală. Orice ...ieșire1' de 
acest fel însemna ceartă, cuvinte

' ION' CICCLE1

(Continuare în pag. a 2-a)

Cum Înnobilăm personalitatea orașuluiPresa locală a inițiat în paginile șale o discuție despre posibilitățile de înnobilare a per- , sonalițății orașului. (Problema a fost dezbătută din. diferite puncte de vedere. Ea • comportă după, riiirte 'o discuție in continuare chiar mai amplă. In sensul acesta ne'propunem a: eonțfț- oui prin cîteva on vid - rații; d,\i ■ .'iiOrășul Petroșani, așezat într-o mică depresiune ihtrâmoritană, pitorească, a fost și est e centrul celui mai însemnat bazin carbonifer al țârii. Luînd ființă' cm a- sezare omenească în a- nul T778, Petroșaniul s-a dezvoltat rapid datorită minelor, de cărbuni ca- -.fe's-au, deschis. în Valea Jiului (după 1840. De-a lungul timpului, asistăm Ia construirea centrului orașului] apariția coloniilor (muncitorești ; și, totodată, la adîncirea contrastului dintre centru și cartierele mărginașe (colonia Boțoni, Gîrbești, Fero etc.), . O- rașul; se întinde de-a lungul Jiului în mod 

anarhic, fără perspectivă. Se creează un mare fond de locuințe ‘necorespunzătoare chiar . în .centru iar cartierele muncitorești'sînt. menținute fără canalizare, insălubre.■ In anii construcției.-0- 
ASI AR PUTEA ARĂTA 

MÎINE PETROȘANIUL
ciaiiste. orașul cunoaște d 'dezvoltare'' Intensă prin, ridicarea , unor cartiere, noi, prin' modernizare urbanistică, ceea ce permite ca în- tf-un viitor apropiat Șe- troșaniul să aibă- înfățișarea unui țoraș modern în toate funcțiunile sale.In noile ansambluri de locuințe,' au fost' eon- , s.țru-jte -școli, unități sanitare, magazine, complexe comerciale pentru deservirea populației sau 

au fost rezăi văte. spații în acest sepp.Dar sistematizarea Onțemporană presupune b, coordonare armonioasă a” tuturor activităților și. funcțiunilor unui oraș.. In Petroșani . ssșu

■construit numeroase blocuri cu zeci de apartamente, un complex cc- mercial, casă de cultură, un nou edificiu I’.T.T.R., un institut de mine, laboratoare, ' scoli: sînt în construcție alte blocuri ;u cite 10 nivele; realizatei' pet' baza cerințelor , urbanistice' complexe. S-a construit 
mult și totuși puține "e- 
dificii! Care sînt însă criteriile și principiile considerate de noi că ar trebui să stea la ba

za dezvoltăriiurbaniști- ce a orașului și pe care edilii noștri ’ ar trebui să le aibă în vedere7 Ele pot fi cuprinse-pe scurt, în cele ce urmează :Realizarea unei u- ni.tăți 'închegate între toate ' (cartierele' ' brașu- lui prin dezvoltarea an- sambiurilor de locuințe, unități utilitare în. ba*- drul s t ru ct urii ■- i n t regu - - lui oraș precum și re- novarea fondului vechi de locuințe.' ' . i^Diversificarea an- sambTurilor - structurale prin eqtlstt'uirea det an» sambluri variate ca stil șt proporție.Amplasarea unor mari spații comerciale în diverse puncte ale ' o- rasului '(cele mai aglo- merăte) care ‘săcpestniță descongestionarea cer-
Proî. CORNEL HOȘMAN secretarul; Comitetului

"Camera termică a grupului de 
150 TfW’ de la I.E. Paroșeni. 

'.Operatorii Dragai Dumitru și 
Călina Gheorghe wmăresp 

functionared grupului.'

pentru cultură și artăPetroșani: . . ,
(Continuare in pag. a 3-a)

i Brigada minerului Flutur Teodor de la sectorul VI investiții al 
E. M. Lonea îsi depășește luriă de lună’sarcinile de plan.

(In clișeul nostru, un schimb al brigăzii, cel condus de Maffei Mu 
reșan,



*.....

Ml
Scirtrfâișț. afiș! Cit .ie - de gultui a gr fi fost at-t-.- 
unt este lovit in a- hlplinu, dacă spectatorii

- Ur fi jo..t dornici să au- 
drepturile-i dieze Mica serenadă d''

nunța un Mozart, Concerto grosso
... de COrelli sau măcar ti

să ne condamnat de nul din ispl;, oarele'^^^
duri anunțate pe afiș ? 
AtK fi aitut 
rajul set le 
vele.

£
WSB I# 2s 7/

STEAGUL ROȘU

crunt este lovit ... - 
moral său .pr.i 
care, deși <■»«•« 
legitime, anunță 
„Concert de muzica cul
tă", ; 
privirile pline de re
proș și Ir&îiie «le tre
cătorilor, să fie acuzat 
tie a fi martorul min
cinos al unui '.spectacol■ 
„fantomă" 1 Disper area-i 
e zadarnică ! Parcă in
tenționat nu vine ni
meni să-l deslipeaseă.

înduioșat de căldura 
verdelui, eare a Contu
rat pe afiș — in dorin
ța Unui bun augur — : 
Mica serenadă de Mo
zart, Concerto grosso de 
Corelli și alte piese con
damnate la „tăcere", ne 
întrebăm: „de ce exis
tă afișe care la oi* ț 
dala fixată atrag doar 
eițiva spectatori și... 
ghinion! — ri-p-m-iul.

De ce există specta
tori care, poate dintr-o 
Originalitate rău înțelea
să, nu se „compromit" 
să ri.ioiu ?e spectacolele 
locale ? Dar, să „mena
jăm" spectatorii, pentru 
că de data această chiar 
acest public dezintere
sat a 
nora. Pentru că, ce s-ar 
fi făcut cei în cauză, 
dacă duminică ia oră 
10,30 sala măre a Casei

>

fost salvarea u-

Pentru lichidarea cheltuielilor ne- 
dispunem de căi 

le utilizăm?

„ tdțive și vgCale. ,glc so
liștilor .nSmifxiie 

• ■ .uneori ișaț^ffiț^. g Iată de ce
__ ..... tai sâ dai wind-se 

rostul unui atațe expe-,'^de orftrimJf 
ciment, din unghiul 
spectatorului, bineînțe
les, care nu se, va mai Sau poate lipsește și o 
IMa niciodată tras pe „stare de spirit" favora

bila manifestărilor artis
tice ? DSci, 's-ar părea 

bune intenții 
există, dar de ce mor 

'ĂteAe$ae£iistă 
spectacole care se nasc 
moarte și afișe care-si 
depling soarta vitregă ?

Starea aceasta de fap
te are cum este lesne de 
înțeles, și implicații so
ciale, căci pe de o par
te se facilitează perpe
tuarea doar a unor ex- 
centrîtăți care, în nu
mele modernității pre
conizează extravaganțe 
stridente, în afara Con
textului general al vie
ții noastre, tar pe de 
altă parte, generează 
sentimentul demobiliza
tor CX niiiilo... nihil fd- 
dîcâ' diti nimic... nimic), 
fi timpul, așadar, ca cei 
care se eschivează de la I 
InlfeWrile de mai sus, | 

opinia'? 
va de- ‘ 
nici o.

agente-

mi mai pleacă : de aca? 
Să") ca divertisment în 
programul săptămîmi! 
IjOacă e așa, tămînem 
mai puțin convinși ‘aț

pot

e-Uuepa..
arate moli- ......  _ _ ..... _

dar adevăratele sfoară. Iătă oum ne cx-

■ • . '.... ; ■•- i . - . .., .

EX NlftiLO... NIHIL SAU
A60NIA UNOR SPECTACOLE

Ițrt
jlpienta paflKtiMBar?veN) 
pe... deficitul fanteztri.

, multiple. Cum: in articolul cu tiihil de mai sus, în ziarul nostru nr. 5 573 au fost a- nalizate cauzele cheltuielilor - neăcâ- nomiepase în unele întreprinderi din Valea .Jiului, indicindu-se fflă- menite 4a t-emedieze feno- ,t mejțgle,, de gospodărire neecono- micoasă a fondurilor materiale- și bănești șî, în ultima instanța, a cheltuielilor neecoiiomîcoăse.Lâ semnalările noașțre critice primit următoarele răspunsuri partea întreprinderilor Vizate:„Rcfrritor la cauzele care au, nerât cheltuielile neeconomicoa.se 
in întreprinderea noastră, se spune în răspunsul primit din partea F.F.A. „ViscOza" Lupeni, putem precizii următoarele :Plata locațiilor C.F.R., în sumă de 15 000 lei, a fost impusă de o situație deosebită și, anume aceea că întreprinderea noastră cantități ■ mari de e'e'ițiîS^;

ani dinge-
alemotibgȘi 

tpectacalillui ? 
rAtuncl^ cînd

rase afișe, cînd se face 
fmblicitâfe îh prdSă' șl 
se trec pe afiș nume 
cunoscute și ttlltnere d- 
trâgătoate, chiar dacă 
tiu se vtnd multe bilete 
(Șl, din non, a cui e 
vina ?) ar ți cazul ca 
organizatorii să anutițe, 
măcar în ceasul al doi- 
sprezecelea, „anularea" 
spectacolului șip even
tual, pe eîgd... revede
rea. Ori ă i'Oât cumva 
un concurs „Cine știe 
elștlgă" (sau „Cine știe

■gmțpărlț punem situației de 
•pierde issppitatdrul,

- - a-i strica imprfsta bu
nă despre noi și de a-i 
trezi bănuieli și atunci 
cîtțd . tiu e_- cazul. Căci

' Ire&tile” șăf. recunoaștem 
că, pe undeva, casaf de 
Cultură și-a pierdut cg- 
dența de vreun an in- 
codee șl nu și-a găsif-o 
mcă, deși efoi turtle ce
ie file în acest sens sînt să înțeleagă că
„evidente". Și asta, cu spectatorilor nu
toate că e.ristă oamehi îseptM îm viitor

abdicare de la
hpa

se țipă-

a 
de

au influențat negativ cost, ne răspunde coiidu- .Petroșani. Am reușit to- măsuri tehnico-organiza- cdmpehsăm ateste chel-

I r oDuminică dimineața, mai precis ora 7,30, in magazinul alimentar din Petroșani, peste drum de policlinicii. Venise laptele cam tîrziu și coada era deja pinii la ușă. !.3 tejgheaua unde se distribuia laptele —■ o singură "înzătoare și vindea așa Curii se obișnuiește in multe magazine, încet, Comod. Coada înainta încet mfii ales ca din cînd în cînd venea cite o Vînzâtoare de prin alte magazine, alegea : pa îndelete eormileie, pahare eu snfrfft- tînă sau Sticle cu lapte și rtWti schimba cite o confidentă cu vîu- zătoarea ds la tejghea, în timp ce ■Coada creștea.Nea vînd altceva de tăcut la coadă, deCÎt din cînd în rînd Cit? utl pâS și acela mașinal, odată cu ceilalți care stau lâ rînd, îți trece : plin cap întrebarea: nu s-ăr putea aranja un serviciu mai rapid ? jAcest gînd te face să te uiți în Jur și să observi ce șe petrece în magazin; Unitatea, iii afară âe raionul cu produse lactate, mai are încă doua — unul de mezelărie unde lucrează două vînzătoare și u- nul de conserve, pe care, după cum î se pare, îl deservește casierița, j&tîmplarea face ca toți cumpărătorii din magazin sâ stea la rînd pentru produs? lactate, l.a cele-

MV

pewwnre-, șz asLUt cu 
toate că e.ălstd oameiii 
ci căror capacitate pro- 
jerională este mai pre
sus de orice îndoială 
iar potentele inferpre; Ș tăSpuhsUri.

«FPORTER

rfiwiiri

ig, V- rlxM.Unul Af ft ca vînzătbrii îp raioanfele vinSă-D^r râțras i din 
jz-flWv’ 

țipi de in-inȘi timpul trece, le calcă pe nervi .-iadul .... o . timpiliătur.i a est magazin îți ia o Jumătate de oră Dacă o singurii vîhzătoarc <ir .. v<- nit sa dea ajutor — acest- timp sgtr fi scurtat ia jurriătato. lăr dani

n i elalțț raioane *— nki normal, rnă gîndeam, <idi-e , nil ău de- lucrulor sa vină Să dea ajutof torului din raionul uglomerat nli s«. ințîinplă așa S-au t pe iișă clin . spate în cftinei’a tund. Ce-or ti (ăcînd iacolo,

I
Mo -VnrwMROfcjiVi. In urmă cu puțin tîtnp, pe sl-Htl.i principală din cartierul Btain t. fjeni au vemt oameni <u lopeț' tîrnăloape, i'iocane perlAi a repar* poi Lunile denivelate T3u- pă Ce ah o jiun-îtate u staă-zd, c «alțilta jumătate lărnmînd pălmA mai JOS, Ofime*r, i i L Au .pleca! MsjfîA ■■ treaba

ar fi venit amindouă — practic • vin/Zitoarenu s-ar fi stat la rînd.' 1, ', " ?'. Dar nu, așteptăm, Mai vine cite mi < imipar.itor si la raionul de nu- zeluri șl Ca să nu se deranjeze cei din camera din spate, casieftl Ic face bon, apoi trece la cîhlărit. Din < ir.ci în Cînd. ■ ite 0 VÎhZiitnare scoate "capul pe ușa din ftind să vadă, probabil, dacă n-a apărut și la raioanele lor cite o. coadă. Nu, se stă la rînd numai Ia produse lactate. Și dispar iarăși în spatele aceleiași uși din fund, deasupra căreia un afiș îți destăinuie că in acest magazin cumpărătorii sîtît deserviți de o brigada de bună deservire BL
Cum rămâne cu proverbul ?Omul gospodar își face iarna car' Și vara sanie —■ spune o vecheZicala din popor. Șl gospodinele ' se aprovizionează pentru iarnă cu cartofi, varză, și celelalte legume da tu toamnă. E niai bine să ie ai ; în râmară decît să umbli iamaprin piață după cumpărături Mai

multe gospodine au căutat CîtevaZile la rînd cartofi la cele trei unități O O V.L.F, din piață dar n-au J reușit să cumpere nici în prezent. ■ Sâ le Urmăm exodul în căutareacartofilor.
Vineri 27 octombrie

“ Aveți cartofi pentru iarnă ?— Au fost dar s-au terminat!— Atunci dați-mi vă rog o jumă-1 tate de kilogram de usturoi.
— Usturoi! N-avem nici de 16ac.Scena s-a repetat de zeci, de sutede ori Vînzătorii au dat din umeri

și același răspuns stereotip:
— Nu stat, dar o să fie.

■ cu o ] I -pletatiuta pc lUmatdte și cu qrmiie/i de ■u-ip ,- mipieilii /i ■ in ,.iuți i O..re db ce uml.’ln unii Carne ii h jumătăți de măsură? Ș-.-,, ■ juțha ca problema să fie ctțH'oscutfi la .statu' ijrrm.1 ii joii.l isi < i-i ctiros rute t ebtife si re/Cdvut.i; .i’it.sb i'âverită diiuiinic.i dinii- neata la miitatee de lapte nr 45 din- Vulcan servim aiul iri de < ele doua Vinzfiioate îmbrăcate in halatele. lor i*lbe -li un cetățean în tirtita de strada, mtoiUnti D< si undat eră 
mare. dînsul servea pe uluite (adică pe' ettfcșjșțințeJ' Cînd cineva i-a atlas atenția omul s-a oprit A scos frumoș o țigară, a. aprins-o kl.;. a ieșit afară să fumeze liniștit. Așa a schimbat meniul pentru micul dejun din duminica respectivă la cel puțin 15 persoane. Asemenea oameni „binevoitori" . și „astenici" sînt puși să facă comerț ?Știți de cînd se demolează ba- ț raca din < urtea clubului muncito- I resc din. I on ea ? De aproape un ‘ an. Șj nu.se mai termină. Păi cum să se tșrmine dacă .nici, nu s-a început. Nu de mult sindicatul minei a dat din nou asigurări că respectiva baraca va fi demolată. Dar nimeni nu se îndură. Poate totuși o achiziționează Muzeu

au ta»

f

i

Sîmbfită 28 octombrie, duminică 29 ale lunii, numărul solicitanților u civscut dar invariabilul răspuns, „N-avem... dar o să fie", s-a menți- rmt.Luni octombrie nu s-au nai gâsiț cartofi,,, nici măcar un kilogram. „Marți o sâ avem cu siguranță I" răspundeau opțimișli vinză- iorii. Marți, insa, unjțâți O.QAr.L,F din șani erau în inventar, teai cumpăra nimic, cartofi și usturoi nu nici de srtniînțâ. în schimb se vede treaba că exista la O.O.V.I. F «â- 
mftlță de combditttte și itepâ*Bre cu toptanul. Să fie stirpită ! Și Înlocuită cu produse sOji citate de gospodine în acest anotimp al umplerii cămărilor N-am vrea ca pentru comoditatea unora sS se dezmintă vechiul proverb din popor al cărui adevăr s-a confirmat 
de-a lungul tixbpwilor.

L>. C.

răspundeau optifljîșlitoate cele trei piața PetroDeri nu pu- Cît despre sg găseau

prihiește 
I .. . . . . r din ‘ifri-port de dbiiâ sau de trdf'ori pe‘an, deci rieeșălohat, cahttttti care nit sînt în cpricordanțâ cu necesarul nostim de producție șf't ăre ■lie ^un - în situația dificilă de a nu le putea divrărca în timpul tiiil. In vederea evitării' . i’ntrăirii . îit ldCațfe a va-’ •'goahfelor' introduce pe" iftiia de gii- raj, pe lingă muncitorii perma- nențî însărcinați eu 'Operațiunile de devi. âreare a ui rriăî fost uinghiste și alte persoane, plătâ• făt'îndii-se ' ‘ din» fbtî'ff' nescTiptic. ... . . , , .Gretitâtile ^fâtatt mai sus ărf5 fo<t obținut 'phiă în SOSizafe încă de Linul trecut mite! . ță s-a ptjs pfpbldrna mecanizării pț ,j■ perațiurtllhr deț descărcâpă. ? prfth; procurarea unei macarale de 5 n ___ ,........ Ț... ...... ..........____ ____tone. vc b< de im an • u 63:1000 leiIn urma demdrsuriloi taeUto, la In trim -t til IV 1067, prin măftu- i sfîrțiilul trimestrului 11 a. <„ am fost i Ue ntc< ->ni ^ate vom rambnrs:» în- dotați Cu o macara care a dat re- frequl împrumut restant.znltatele scontate Astfel. în Iurta \ om urmări aulie.ai'ea măsurilor IWgțwt find ne-au sdsit din im- -tiiliiJitc pentru a lichida în ir.tre- i>ort peste 800 tone* reintru i va- mme cin'.tuie’ile neproductive Im- topnfle respective 'au fost descai- bmi. tatinrj. astfel situația icoho- cate fără a intra în locații. • mică a întreprinderii' noastre".

Referitor Ia cei fii 000 lei reprezentând casări de Valori niateriale,- vă informăm că în întreprinderea noastră nu este un caz frecvent, constînd din casarea pieselor de schimb aferente unor instalații casate din cauza uzurii morăle (in- , stalația de celofibră).Cauzele care au generat ir.elu- dutea pe costurile de producție a " pierderilor din întreruperi, în valoare de 7 000 lei, sînt provocate jje întreruperile de curent elcețrîc din cauza defecțiunilor accidentale în sistemul energetic".- „Cheltuielile neproductive ladata de 31 iulie 1067 in suma de 508 000 lei prețul de cerea I. .1 tuși, prin torice, sătiiieli, î-ealizînd o economie peste plan de 116 000 lei Ponderea mure h 'ftieltuihiiror nerrod’ictive o prezintă dubînz-le’ plățile l,i țĂ-tftfttrt’jriie rOstanfe. Acestea 
' crerft din că uza •imobih/ărllOi pr Venind 4i din neexploataren termen ~U rnii-cl li-rănoase, precum sî’ dlh doborîtiiri de vint si a oro- 'difcțlei- neterminafe, mai veche de dn an. ț- j

Pentrvlr prevdtiirea cheltuielilor ier oi onn case lin, reimă <u or- acestora '* panOfe bancare, a.ih stabilit măsuri■ multiple prin aplicarea cărora s-au , ț , i prezent următoarele rezultate : reducerea împrumuturilor ‘restante cu 1 200 OOp lei; .rccâfcerea timabilizăritor proțlijțijnd din producția neternținată mai'f

re- / frn-s-a-upro-iii

l£iele tale, mamă ușurință
’ ’apută;. amestecul altora și mai -pre- 

săs 'de orice condamnabila ușu
rință. In astfel de cazuri ca să 
poți vehicula d părere proprie, 
trebuie să consulți oameni, cit mai 
mulți oameni. Și oamenii în mij
locul cărora lucrează ea o acuză 
de intoleranță. Chiar dacă nu vor
besc ci zîmbesc semnificativ. L-am 
întrebat pe omul care răspundea , Za întrebările noastre cu un calm 
desăvîrșit. „Ce ai făcut ca șă-ți 
salvezi familia de acest monstru 
cu numele de suspiciune" ? Răs
punsul a fost „nu e nimic de fă
cut". Dacă de la acest raționament 
ai pornit de la început, omule, aici 
e o parte din greșeala comună.

: Pentru fericire trebuie să lupți, 
chiar cu piedici nevăzute.

O celulă din cele multe ce stau 
la baza societății e bolnavă; bol-

(Uttiare din pag. I)

ca am lovit-o e o minciună.
jignitoare. Acuzația 
d@ Și~a rupt piciorul 
H rezultatul amestecului mamei ei 
in familia noastră, Ne-am certat. 
Uttehiul a vrut Să mă lovească cu 

fa'halbă de bere în cap; m-am fe- 
.. rit Și atunci a lovit-o pe soție în 

picior. De acasă de la țară, unde 
se află acum în concediu medical, a trimit scrisori. A trimis și la 
uzină una în care mă acuza că 
am. furat seule de la întreprinde
ri, că tni-am făcut o sobă — soba 
la care ne-am încălzit și la care 
am gătit împreună (faptul a fost 
cercetat de conducerea uzinei și 
găsit ca neîntemeiat n. n-.). $i astg 
e tot. £ măi plite ș&' ne despărțim.". 
O poveste aproape banală prin 
modul ei de desfășurate. t>ar nu 
și lipsită de nocivitate pentru pro- navă deși, paradoxal, părțile care 
fitul moral pe care societatea

\ noastră nouă se străduiește să-l 
imprime instituției — familie, ce
lulă de bază a societății. Or, în 
cazul de față, e vorba de o celulă 
bolnavă, o celulă în care agentul 
cancerigen s-a introdus de la în-

o compun Sînt perfect sănătoase. 
Pe ce baze ați constituit-o oameni 
buni, dacă o jumătate de viață nu 
v-a ajuns să vă cunoașteți ? Pe 
nisipul alunecos al intoleranței, al 
suspiciunii, al renunțării la lupta 
pentru propria fericire sau pe

Abundență, ordi

ne și curățenie. 
Iată ce am dori 
să găsim in toa

te magazinele din

Valea Jiuhic

cepul sub numele de intoleranță toate la un lor?

neeconomicoa.se


și pescarii
(Urmare din pag. 1)In scopul asigurării condițiilor de trai pe timpul iernii pentru a- nimalele sălbatice și al -reproducerii salmonidelor, membrii filialei A.G.V.P.S. Petroșani au întreprins acțiuni susținute în acest an Astfel, încă din vara trecută s-au recoltat și depozitat 30 400 kg de fin . Și frunzare, s-au procurat 1600 kg de semințe pentru alimentarea potîrnichilor în timpul iernii. De asemenea, în acest an s-au construit 400 ml de cascade pe Valea Aușelului și Valea Bilngului, iar pînă la sfîrșitul anului se vor mai construi încă 150 mi de cascade. Dintre membrii filialei care au depus o activitate rodnică amintim pe Manolescu Ioan, Stoica . Petru, Babușcă Petru, Stanciu Iosif, Cds- 

tea "Vaier.-:

treacă în ochii elevilor săi drept „băiat cumsecade", lectorii trec cu ușurință peste adeste' noțiuni, nu adîhcesc latura lor. practică, Așa se face că unii n>r< anici de pompe, bunăoară, nu înțeleg de ce este necesar ca pompele de evacuare a apelor subterane să fie pornite și oprite numai în gol, cu coloana de refulare închisă. Socul pe care-1 produce coloana de apă pornită sau oprită brusc subminează conducta de refulare și după cîteva repetări, sînt deja necesare lucrări de etanșate. O parte din aceștia nu șțiu sâ calculeze volumul de apă evacuat deși total se rezumă la simple o- I te rații de înmulțire și adunare.Multă răspundere și cunoștințe temeinice se impun mecanicilor

' ' ' ... .instalațiilor rii de către aceștia < tehnica securității 1 pe puțuri, Cu . peaziș examinat ii velul pregătiri unui absolvent al cursului pentrâ calificare dta*„ mecanici ’ de texțrscție ,țlg „la una din explo'atările Văii liuluț, u<-es!a spunea că frîna de siguranță trebuie să blocheze itodairtWa 'de extracție la o siț^raînălfăre a cplî-- nei în lure de 0,5 mm (în loc de 0,5 ;)i). După mai multe intrări ajutătoare pentru eliminareâ confuziei dintre milimetru «șl metru a reieșit că absolventul cursiflul pentru mecanici de extracție nu cunoștea sistemul metric. După ef, milimetrul era egal cu grosimea , unui deget, milimetrul era .egal..^U''.t centimetrul iar metrul avea vreos 160 de centimetri. Absolventul nu avea decît patru clase elementare.,.

de exil acțîe, I ițele ic- aceștia a normelor dș iritaSții 'la irairiBOTÎul ea exemple ar putea candid deftionstrea/ă .ca nu 4&'d$ntuJț cwfeiit pe răi
miniere. Nivelul sca/ut al pregătirii ■ ■ - <orisliuiie demulte oti au/a slabei întrețineri și deselor defectări a locomotivelor de nuna, a altor utilaje.Cum se ajunge ai< i ?La exploatările miniere, nu în puține cazuri activitatea cursurilor de Calificare se desfășoară la vena întîmplărli. Chiar lețrțrtaira cursan- ților se face fără disrernârtifflt, fiind admiși și oameni care nu au absolvit școăla generală. Ca lectori ai cursurilor de .calificare funcționează cadre tehnice cu răspundere din cadrul exploatărilor, dar aceștia fiind ocupați au loc- improvizații frecvente care nu pot să nu se repercuteze asupra parcurgerii programului de învățămint, studiului cursanților și, în final, asupra pregătirii acestora. Contro
lul organelor C C.V.J. pe linie de 
învățămînt, care ai fi în măsură 
să elimine aceste deficiențe, să 
combată tendința de. cheltuire a 
fondurilor destinate cgli*icării fără 
eficienta necesară este mai te slab. Care este nivelul predării ? Se respectă programa analitică ? .'Ișî însușea ctu iâi tii noțiunile predate ? Ce e mai important dună terminarea ■cursului, examenul de ab-

Da ardiftea Ulei. In dez
baterea opiniei publice: 
Noul sistem administra
tiv iți dezvoltai ea armo
nioasa a localităților. 
Studioul pionierilor.
Itlulf e -dulce ți frumoa
sa l'mi iiim i. m
rontâlia.

,30 Telejurnalul de sear t.
,50 Buletimil meteorologic. 

.FițA^serial : Ivanhoe, 
î^-î^ifări la care S-a răs
puns, întrebări la oare 
nu - s-a răspuns încă. 
Teleglob. Emisiune de 
călătorii geografice. 
Dicționar de personaje. 
Litera
Seară de balot. Dansuri 
din opere.
De la Giotto la Brîncuși. 
Prezintă Ion Frunzetti.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea e misiunii.
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HANDBAL
—,yj., ș u®

vtetone mentală
în deplasareIn prima etapă a turului campionatului categoriei B de handbal, echipa Școlii sportive Petroșani a obținut un frumos egal în deplasare, la Craiova. In ultima etapă a obținut mai mult: două puncte, tot în deplasare, în dauna formației Universitatea II București. Printre junioarele componente ale formației Școlii sportive din Petroșani care s-au impus în acest tur de campionat se află, alături de Mureșan Sabina (născută în 1950), și Szolga Ecaterina, Că- tuțoiu Mariana (ambele născute în 1950) și Botnar Clara (născută 1951).Pentru frumoasa lor comportare de-a lungul campionatului, Domșa a fost selecționată în lotul de senioare al țării noastre, iăr Mureșan îp cel de tineret, urtnînd C4 tre 1—28 noiembrie ă. c. participe la cantonamentul la Cluj.Revenind la meciul de la București cu Universitatea II. trebuie să afirmăm că petro- șănencele au avut o comportare foarte bună, depășiiidu-și categoric adversarele c-u scorul de 16—6,(8—2). Cele mai multe goluri le-au înscris Domșa 9 (2 din lovituri de la 7 m), Bar^bșș, Mureșan și Szolga die 2. Cu această Victorie. înregistrată în ultima e- tapă a returului campionatului categoriei B de handbal, echipa Șcbiii sportive Petroșani a înregistrat opt puncte lin golaveraj de 94—79.

. , V. ZARCULEAActivist sportiv

insăde

Oră practică în laboratorul școlii. Privind la microscop și 
notînd caracteristicile microorganismelor cercetate, lecția teoretică 
se va .sedimenta" mult mai clar în mintea elevilor.

ciiMaiiții noțiunile’ predate ? mai important după termi-, ursului, examenul de' absolvire care să1"-aresteze capacitatea proaspătului cadru cal iii cat de a; munci in noul post la nivelul ie- rințelor sau banchetul de încheiere în c-are lectorul cursultli este 
iii 'realmente sărbătoritul pentru că a- rămas pînă la capăt. ..băia* cumsecade" 7 ' ■Cerințele eficientei economice ridicate a activității întreprinderilor, utilizarea rațțidriMă a utilajelor și ; instaiatiilor,’ fără înfi eruberi. Tară '■ avarii, introducerea continuă a‘ tehnicii noi impune o altă viziune asupra cursurilor de calificare, ciwa< terizată prin exigență, prin grija pentru asigurarea unui nivel corespwîzător de 'pregătire profesională !

A$A AR PUTEA ARĂTA MÎINE PETRO$ANIULplastice ar fi de asemene i o notă armonioasă și utilă în -tfeeastă zonă, trului; construirea unor edificii so- cial-culturale care să permită și zo- nificarea teritoriului orașului pe principalele funcțiuni de viață. Aceasta ar asigura o interdependență firească între factorii: locuință —■ loc de muncă — recreație.

(Urmare din pag. 1)

+ Amenajarea de spații plantate cu arbori ornamentali, zone verzi și covoare de flori, repartizate judicios pe întreg teritoriul orașului; Amenajarea unui parc de cultură și odihnă în pădurea institutului.> Realizarea unui sistem rutier stradal corespunzător unei circulații WOriteC'Crf'■

Amenajarea unui stadion și a unui complex sportiv pe terenul Lunca .Jiului care să permită ticarea sportului de masă p< rlormanță. prac- și. de
și a

♦ Perfecționarea continuă a rețelei tehnico-edilitare.: Punerea în valoare a pîrîului Măleia, prin construirea unor cascade și a unor baraje care să ridice nivelul apei.♦ Legarea . cartierului Aeroport ■ îngrijite si păstrate. In orașul Pe- de restul orașului printr-un ansamblu de construcții care să respecte specificul local și să fie încadrat perfect in zona existentă.

Considerăm că dezbaterea publică în coloanele ziarului a modului ium trebuie rezolvată sistematizarea orașului, a-modalităților și căilor de înnobilare și înfrumusețare a lui corespunde întrutotul actualelor cerințe, iar sugestiile și propunerile constituie un sprijin pentru făctdrii răspunzători de viitorul șl destinele acestui oraș. Considerăm că în această privință SÎht neajupsuri ; cu prea multă ușurință se acceptă proiecte vechi și necorespunzătoare specificului geografic, de relief și de climă ale orașului chiar și proiecte care au fost refuzate în altă parte. Este necesar să se acorde mai multă atenție propunerilor oamenilor care vor locui și vor munci toată viața în acest oraș. In acest sens amintesc doar una din cerințe : pentru conservarea aspectului exterior al clădirilor existente cit și al celor

Construirea unui spital unei maternități intr-o zpnă mai. liniștită și curată a orașului (Ma- leia, Slătinioara. Dîljă Mică) si lărgirea rețelei de unități specializate : dispensare, cabinete stomatologice etc. iele:+ înzestrarea orașului cu: lucrări de artă monumentală — statui și grupuri statuare, fresce, mozaicuri, basoreliefuri, fîntîni arteziene etc, —■ amplasâte în piețe, în fața unor edificii, pe frontispiciul sau în interioiul unor clădiri și în parcuri. Să nu uităm : frumusețea unui oraș nu este determinată < e se vor ecSHrui va trebui să se numai de regiunea unde este așezat ci, în primul rîrid, de construcțiile, edificiile și monumentele sale de felul cum sînt acestea

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,05 Cotii cri de dimineață; S,30 BULETIN DE ȘTIUT; 6.00 RADIOJURNAL. Sumarul presei. Șport Buletin meteo-rutier: 6,20 Radio-pii felicitate;LETIN DE ȘTIRI; 6,35 dări din program: 7,45 presei; 8,00 Tot înainte;MT'.MT POETIC’; 8,15 La melodia profe, ită; 9,00 DR ȘTIRI; 9 30 pin dansurile popoarelor, tooo Intermezzo-uri de' ești adu; 11,01 BULETIN DE ȘTIRI; 11 15 Re. ni 1 de opera Ion Sio, u ■ ll ui Sănlâmin r nmzicti sovietice: .12,20 Succese ale muzicii ușoare;13,00 RADIOJURNAL: 13 10 Intîl- n.ire'cti melodia populară și Interpretul preferat: .1115 Dumbrava minunata; 14,50 Zece minute cu Dario Moreno; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI Buletin meteo-rutier; 15.05 
Cărți care vă așteaptă; 15.30 Mu- zicS' dln operete; 10,00 RADIOJURNAL. Sport Buletin meteorologic;16.30 Concurs cu public; 16,5n Jocuri portulete; 17.10 IN SLUJBA PATRIEI: 17.40 Caleidoscop muzical: 18,00 BULETIN DE ȘTiRI: 18,25 Melodiile ecranului; 19,00 Concert de melodii românești;10.30 Sport; 19.no O melodie pe a- dresa dv„- 20.00 RADIOGAZETA DE SEARĂ. Cronica economică;20.30 Muzică; 20,35 Teatru radiofonic serial SEMICENTENARUL MĂ-: RFLUI OCTOMBRIE. ANUL 1918: 21,00 Expoziție <je muzică ușoară, 22.00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,30 MOMENT POETIC; 22,35 Pagini alese din muzica ușoară; 23,05 Muzică de . 

dans; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- rutier. v,
FILME

3 noiembrie

troșani nu există la ora actuală 
nici un monument pentru <ă si ce Ie care au existat au fost înlăturate.

introducă în Valea Jiului orice alt sistem de încălzire în locul celui actual, cu cărbuni . din sute de puncte izolate, care degradează aspectul exterior al clădirilor și. viciază atmosfera Acesta este dezideratul cerut cu insistența de locuitori și care pînă în prezent nu și.a găsit rezolvarea.♦ Demolarea caselor insalubre de pe artera principală și ridicarea în lbCUl acestora a unor blocuri sau complexe cu 10-12 nivele, printre care și □ unui hotei turistic cu restaurant si magazine la parter.♦ Punerea în valoare a împrejurimilor Teatrului.de stat prin a- nienajarea străzilor Grivița Roșie si 23 August și prin modernizarea zonei din jurul teatrului care să tie „populată" de construcții noi.
I♦ Un complex școlar în vecinătatea Casei pionierilor, care să cu prindă Școala populară de artă și Școală generală <|e muzică și arte

NOTĂ

.PETROȘANI — 7 Noiembrie: ; 
Orașul meșterilor. Republica : Jan
darmul din Saint Tropez; 1,0- NEA ■— Minerul: Omul din Rio;
7 Noiembrie: Călătorul cu bagaj,- 
ANINOASA: Pe gheața subțire seria I-II; VULCAN: Relaxează-'te’ draga; LUPENI — Cultural: Sănii faceți una ca asta.!; BARBÂTENI : Fantomele se grăbesc; URîCANI ; Casa noastră.

împrumutatele o lanternăLa Lupani, în imediata apropiere4 centrului orașului, se află strada Mihail Sadoveanu Și, cum e și firesc, strada are .ase. casele... instalații electrice și locuitori care ' plătesc Jună de iună consumul de curent electric. Dar curentul ajunge în locuințe, la ei, eu țiriita. Cu ■iluminatul public al străzii, lucru-’ rile ștau si,mai prost. Uneia becuri s-au ars. Și s-au înlocuit, nimic de zis. Insă cu altele de o intensitate

așa de slabă că dacă vrei să te descurci noaptea pe această stradă, trebuie să-ți iei lanternă.Oare tot așa „Iurhinat" sediul care metri Dacă mințitului sector o lanternă. Să fie puțină lumină și la ei. Măcar pînă încasează taxele de curent.
, p. B.

sectorului se află la de da, atuncistrada
......o fi Și 1.R.E.H Lupeni, cîțiva zeci de M. Sădoveahu? împrumutați-i a-

PRONOEXPRESLa concursul nr. 44 diii 1 noiembrie 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere':Extragerea I: 17 43 37 28 23 49. Numere de rezervă : 19 31.Fond de premii: 516 048 lei.Extragerea a II-a : 24 : 45 18 20 28 38.
Numere de rezervă: 7 40.Fond de premii : 342 189 lei.

Teatrului.de


ț

Știri din Uniunea Sovietica

(Urmare din pag.

STEAGUL ROȘU

••• • •

alt. ■. otll- ,. HB0S

și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusa’ de tova- 

R„ rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
ite general al C.C. al P.C.R., a sosit la 

Moscova.
La aeropottul Vnukovo, delega-

ringscu, membru al C.-E. 
ambasadorul Republicii 
România la MoscOVJBrt. «-■».«» .,

La plecare, pe aeroportul Bănea- j

sa, au fost prezenți tovarășii Chivu ția a fost întîmpinată de tovarășii 
Stoica, Gheorghi? Apostol, Alexan- "" v». _«
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, - A- 
lexandru Drăghici, Paul Niculeșcu- 
Mizil, Ilie VeMdăț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv al CC. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., vj^epreșcdtati ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. ați 
P.C.R., Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, si membri 
ai ambasadei. ,

Numeroși bucureșteni. aflați pe 
aeroport, au salutat călduros pe 
conducătorii de partid și de stat.

★
In aceeași zi, delegația de partid

L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kbsîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C;. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. V. Pod- 
gornii, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.IJ.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem aî 
U.R.S.S., A. I. Pelse, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S;, 
N. A. Tihonov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.U.S,, 
generali. . , . 1

Au fost prezenți Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii SbciaiiȘi 
te România la Moscova, și membrii 
ambasadei române.

(Agerpres)
■................ ....... . —........ .— --------- ——

Scrisoare adresata 
le președintele PrezidipJui 
(. L al f. H. E 
președintelui R. D.c HANOI 1 Agerpres). tele Prezidiului C.C. Național de Eliberare mul de sud, Nguyen trimis o scrisoare R. D. Vietnam, Ho Și reafirmă hotărîtea poporului din Vietnamul de sud de a lupta pînă Li iînfțîngerea completă a agreso- rilor americani, pentru eliberarea sudului, apărarea nordului și reu- nificarea pașnică a tării.Pe baza eroismului tradițional și a marii solidarități a națiunii noastre, arată președintele Prezidiului CiC.ț.al. F.N.E., forțele armate pa- triotice si poporul din Vietnamul de sud iși- 4au angajamentul de a ȚțjjVinge toate dificultățile în așa fel ca agresorii americani să fie complet înfrînți și să se redobândească independența și libertatea. In ultimul timțî, agresorii amc"’ căni au atacat < Hanoi, inima țării tind crime sălbatice mate patriotice și poporul din Vietnamul de sud sînt. hotărîți să le dea lovituri de cinci sau zece ori mai,grele. .; .

— Președin- al Frontului din Vietna- Huu Tho, a președintelui 
Mm, în care

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Studioul central de televiziune din Moscova a prezentat un telefilm, realizat direct în Cosmos, în timpul decuplării sateliților artificiali sovietici „Cosmos-186“ și „Cosmos- 188". Pe ecrane au putut fi văzuți mai întâi ambii sateliți, după care brie 1917. ,,Cosmos-188" a început sa se îndepărteze încet, pînă ce a dispărut din cîmpul vizual. Au mai putut fi văzuți norii denși care acopereau suprafața pămîntului.Camera de televiziune a fost montată pe satelitul „Cosmos-186". 1
★MOSCOVA 1 (Agerpres). — O colecție de discuri consacrate lui Lenin a aparul la Moscova, Cîteva ■din blefoonțin cuvfoțjjfo ■lin, imprimate in anii 1919-1920, ammtirȚățe tovag^®^ I.'n disc reproduce, pentru, prima oapX> tă ril e. ț; țNaâeRaia, s'oția lui Lenin. ’’ dS  -

LENINGRAD 1 (Agerpres) — Legendarul crucișător „Aurora", care în urmă cu 50 de ani a dat semnalul începerii Revoluției din Octombrie, a părăsit locul de ancorare, îndreptîndu-se spre locul unde șe afla în istorica noapte a lui octoin-La 7 noiembrie ora 21,04, de la bordul navei se va da comanda de „foc", exact așa cum s-a întîmplat acum 50 de ani.. Ca și atunci, comanda va fi dată de primul comisar al crucișătorului, Alexandr Belîșev.MOSCOVA 1 (Agerpres). — Pînă Ia sfîrșitul anului curent, anunță agenția TASS, toate colhozurile Uniunii Sovietice vor , ^BS|^^^E^|ificăte. Din calcule șȘWtminarii Sjg&fță c*a îti acest an, satele țării,-typr ft consumate 28inmiliarde kWh etiergie electrică.,. ^.jcii amcw.-g cu furie capitul;noastre, corni- Forțele poporul

Conferința de presă a președintelui 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U 
Corneliu Mănescu

*»

NEW YORK 1. Trimisul special Agerpres, R. Căplescu trans
mite : Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.Sț.U-, un dejun corespondenților
acreditați pe lingă Națiunile Unite. Cu acest prilej, ziariștii âu 
pus o serie de întrebări referitoare la data cînd vor fi reluate dez
baterile în plenul Adunării 
ționări a problemei 
lor în curs de desfășurare.

Orientului Apropiat, în lumina consultări

Președintele a reamintit în răspunsurile șale că în urmă eu a ■ proape trei săptămini lucrările A- .dunării au fost întrerupte ca rezultat al unei înțelegeri generale, scopul urmărit fiind crearea, prin consultări largi, a condițiilor unei abordări cu șanse sporite de sure-

oMAwrya problemelor mai importante, m suspensie, în primul rînd problemele Orientului Apropiat.In perioada scursă pînă în prezent, a declarat Corneliu Măne.sr n, au avut loc numeroase consultări și schimburi de păreri pe care ie nutem considera utile O. soluție a

ptbblețnei- .Orientului 4 fost ‘ încă găsită,
«ahhndbiia actualele eforturi î recția găsirii unei soluții acceptabile ambelor părți; noi continuăm- c’țedem că aceste eforturi Vor fi susținute mai departe și vor duce la .rezultate pozitive.Gît privește momentul relatării lucrărilor Adi^țărt^. acesta nu noate fi stabilit decît după consul- „ - — așa cum s-a procedat si înainte — cu președintele Con silidliii de Securitate, cu rep:e- -zentafoii tuturor grimărilor de state si cu toti ceilalți factori inte- .resați. Hotărîrea privind data cînd plenul Adunării va începe dezbaterea punctelor care îi sînt repartizate va fi în funcție de rezultatul acestor consultări

IIK .1■ptul — <lat fiind mar t;e Adunarea l-a încred■ responsabili----dețualele eforturiUnei soluții
■nit dă-? adi-

ștafoȚui nigerian. de a nu admite țării". In mesaj se relevă Văl-inț această privință U.R S.S. plepf.’fde la premisa că încercările a Republicii Federate -Nigerig^ț^țravin intereselor na- țiortgte^fe^poruliii nigerian, mai activizării forțe- colonialiste -pe 'ă^a continentul african----- ------------------- -------
întrunirea Consiliului de Miniștri al R.A.UL»tern,» Guvernul i a discutat, de asemenea, raportul,. țiului în legătură s-a creat în urma bombardării com- plfextîW ’ industria! de Ia Suez de către avioane izraeliene. In cursul , aceleiași .Iji&diMjii, Mahmud Yu- ness, ministrul petrolului, transporturilor, zăcămintelor miniere și problemelor locuințelor, a prezentat un raport asupra situației pro- e duselor petrolifere ale R.A.U.;

, MOSCOVA'1 . trivil .atțe!'jțț,ei.;Ț^ tranștrits.Țdfei ș.dâ țtțtU n iun ți ■ Sbvigti'i wom'/’șeftil ^ir Nigeriei, si- ara vietică . „are o înțelegere, nului federal nigerian' d» arpăstra >or imperialiste tinițatea și integritatea. -tetȚțțiîsafi

Venus1 (Agerpres). emise de son-
Ionosferă densă pe

NEW YORKSemnalele radioda spațială americană „Ma- riner-5“ au dezvăluit prezența unor pături de aer de o structură particulară în păturile planetei . mațiunitectate planetei nicieniipropulsie cu reacție" din Pasadena (California) au obser-

înalte ale atmosferei Venus. Aceste for- origin.ale au fost de- pe ambele fețe ale la 19 octombrie. Teh- „Laboratorului pentru

vat, de asemenea, în două rîn- duri, că impulsurile radio trimise de „Mariner-5“ spre Pă- ■ mînt erau amortizate progresiv și apoi s-au oprit pe măsură ce pătrundeau în atmosfera planetei Venus. S-a putut stabili că aceste fenomene se produceau la o altitudine ce varia între 22 si 25 km. Tehnicenii americani au constatat,: pe de altă parte, că Venus posedă o ionosferă densă, dar foarte puțin întinsă.
întâmplare neobișnuită.Maria Elena Tello, o fată in vîrstă de 19 ani, s-a trezit marți după ce a stat în comă timp de patru ani neîntrerupți, stare ce i-a fost provocată de un șoc la aflarea știrii asasinării fostului președinte al Ș.U.Ă., Kennedy. Tînăra a stat tot timpul acestor patru 'ani în pat fără să se miște sau să vorbească.

în locuința ei din orașul San Juan, din vestul Argentinei.Transportată săptămîna trecută la un spital din Buenos Aires, unde a fost supusă unui tratament special, Maria Teilo a deschis ochii și a început să vorbească normal cu mama ei și cu alte persoane
Ședință a fracțiunii parlamentare 
laburiste englezeIn noaptea de miercuri spre joi, după încheierea primei zile a. dezbaterilor actualeisesiuni a Parlamentu- gramul.,, de măsuri

în Camera Comune- l-au, șgcprdat deputății lor, la care participau- reformelor preconizate ții și-au exprimat sa- de guvern în ce priveș- tisfacția față de pro-
, . ■■■■■■■■* ’YM1' •' Vc'vf,’ /- și eliminarea sistemu-lut britanic, a.avut foc gislative prezentat de !uj ereditar de desem. o ' ședință a fracțiunii guvern; parlamentului., nare a membrilor aces- parlamentare laburiste Un interes deosebit :tui'for*. , • -ț-

te reducerea atribuțiilor Camerei Lorzilor-

iAgerpreș);-'—?■;SS, într< - ■HH|ei Kosij i ui de KfiM§tSj®s felui Yakubu rnilui central âîf .. că . I niunea So- itudine plină, de

seara sub președinția luiCAIRO 1 (Agerpres).. —^Consiliul de Miniștri al RA.U. s-a întrunit marțiGamal Abdel Nasser, .anunță,.a-genția France Presse, care citează postul de r-idio Cairo La încheierea reuniunii, Mohamed Faik,- ministrul orientării naționale, a declarat că Consiliul de Miniștri a e- xaminat stadiul discuțiilor de la Națiunile Unite pe baza raportului prezentat de Hassan El Fikv, adjunctul ministrului afacerilor ex-

I
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r-.._Comitetului plăcu situația care

„Alianța pentru progres" — 
pentru America Latinăo ie

Știrile sosite in ulti
ma vreme din diferite 
țări latino-americane 

. confirmă din ce în ce 
. mai evident îngrijorarea 

acestora pentru faptul, 
că aplicarea programu
lui de investiții indus
triale, din cadrul „Ali- 

' antei pentru progres" 
în loc să le înlesnească, 
le împiedică dezvoltarea 
economică generală, a- 
fectează nefavorabil ni
velul de trai. . La baza 
acestei îngrijorări se 
află măsurile preconiza
te de S.V.A., privind 
reducerea importului din 
țările Americii Latine. 
Referindu-se la efectele 
pe care le are pentru 
Venezuela politica eco
nomică o S.V.A., Ale
xandro Hernandez —■ I președintele Comitetului 

, național al organizației 
| „pro Venezuela" (aso

ciație a oamenilor de a- 
faceri care se pronunță 
împotriva politicii eco
nomice a S.U.A. în-Ve- 
nezuela! — a declarat 
recent că „din 1965 Ve
nezuela a înregistrat un 
deficit de 4,5,. miliarde 
bolivari în urma schim
burilor neechivalente cu
Statele Unite". ■.. . :

Pentru țările Americii 
Latine, reducerea expor
turilor către S.V.A. pu
ne sub semnul întrebă
rii întregul lor program 
de dezvoltare economi 
că. E firesc să fie așa 
din moment ce venitu
rile obținute din expor
turi reprezintă in medic 
S0 la sută din devizele 
de care dispun aceste

începînd de 
mul război 
lungă perioadă de timp, 
locul întîi în lume prin
tre țările exportatoare 
de petrol. Dar, în timp 
ce profiturile compani
ilor petroliefere străine 
însumau zeci de mili
arde de dolari, Vene
zuelei îi revenea o cotă 
parte cu totul neinsem-

după prî- 
mondial o

COMENTARIUL ZILEI
țări,. In calitate de ex
portatoare de materii 
prirn-e, majoritatea țări
lor America Latine dis
pun. de o gamă restrîn- 
să de . materii prime, iar 
uneori chiar de un sin
gur produs, care repfe- . 
zintă elementul esențial . 
al exporturilor. De e- 
xemplu petrolul repre
zintă mai mult de 90 
la sută din exporturile 
Venezuelei, cafeaua 71 
la sută din exporturile 
Columbiei, cuprul două 
treimi din 
Chiliene, iar 
60 la sută din 
liviene.

Venezuela a

exporturile
Cositorul 
cele - bo-

ocupat,

nat a. Ceea ce a însem- 
nat aur pentru compa
niile străine „Standard

■ Oii" și „Shell", a însem
nat doar mizerie pentru 
milioanele de venezu- - 
leni. „Aurul negru" — 
principala bogăție a t-- 
rii — nu a schimbat cu . 
nimic soarta poporulm 
din Venezuela și nu în

.: zadar petrolul a fost nu-, 
mit aici „lichid bleste.
'țnatlL,-.'C'Ayț.- .

Interesate în menține 
rea surselor lor de ma
terii prime monopoluri
le nord-americane igm- 
fează
nale ale popoarelor la
tino-americane. Sub. pa-

tavanul „ajutorului" a- 
cordat în cadrul „Alian
ței pentru progres", Wa
shingtonul a sprijinit, și 
sprijină 'în realitate nu 
dezvoltarea economică 
ci, guvernele reacționa
re care au împărțit ief
tin și cu larghețe mo
nopolurilor străine bo
gățiile naturale ale ■■ițăsr'A. 
rilOr latino-americane. 
Iată de ce sînt îndrep
tățite afirmațiile comen
tatorilor de presă din 
străinătate care, anali- , 
zînd perspectivele „Ah- < 
anței pentru progres", 
nu întrevăd nici un țel 
de progrese economice 
sau politice în America

' Latină", „'i r.ș. '
„Rezultatele" „Alian

ței pentru progres" — 
remargă -pe bună drep
tate profesorul 
Hunter intr-un 
publicat în 
„Current History" 
constituit ■

„Alianța" 
el — nu 
a dus la 
situației 
țările

interesele nația- ■■

John 
articol 
revisfa. • — aa.o decepție 

pentru America Latină.
— subliniază 
numai că nu 
îmbunătățirea 

financiare din 
latino-americane.

dar a și agravat-6". ,V. STRAIT
----------•
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