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Termocentrala Paroșeni. 
de reparații electrice din 
secției 205 execută o revizie 
țiu de 110 kV.

iș,. Ea;- exploatarea . .minieră din Vul
can se apropie de sfîrșit lucrările 
pentru, deschiderea mior 
ttft-i de (cărbune. Este 
punerea în exploatare, a 
abataje frontale de mare 
în stratul 3 blocul VIÎI

(Continuare in pag. a 3-a)

Despre farfurii zburătoare 
s-a vorbit mult, dar despre 
tavane mișcătoare încă nu. A- 
firmația nu este produsul unei 
fantezii. In locuința lui Isă- 
cescu Adrian din blocul 38ț 
cartierul Sterminos Uricani 
se petrece un fenomen ciudat : 
se mișcă tavanele. In bucătă
rie gazdele trebuie să intre 
eu casca în cap... Intîmplarea 
este nemaipomenită. Dar nu-i 
vprba de mișcări seismice ci 
de nepăsarea sectorului I.L.Lu 
Uricani care nu face repara
țiile necesare.

Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, mîine la ora 
11 va avea loc 
de spectacole al 
de ‘ cultură din 
șani un poem 
marii sărbători, 
expunere despre impor
tanța și semnificația a- 
cestui eveniment — co
titură radicală în istoria 
omenirii — un colectiv 
de ' actori . ai Teatrului 
de stat din localitate va

loc cu tone 
așchii, butoaie și -gU 
„imagini" pot fi în- 

admi-

4 noiembrie
1967

.După succesul obținut 
cu piesa „Opinia publi
că"' de Aurel Baranga-, 
colectivul de actori ai 
Teatrului de stat din Pe
troșani prezintă azi și 
tnîirie ia ora 20 două 
spectacole cu basmul 
dramatizat „Făt-Frumbs" 
de Horia . Furtună. Un 
aseînenea spectacol, ce

Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central ăl Partidului Comunist 
Român din 5-6 octombrie 1967 cu 
privire la îmbunătățirea sistemului 
de .salarizare și majorarea salariilor 
prezintă 
pentru îmbinarea 
sonale ale fiecărui 
teresele întregii economii.

Hotărîrea plenarei vizează 
obiective „distincte. Pe de o parte, 
majorarea generală a salariilor, 
menită să asigure salariul real pre
văzut în cincinal iar, pe de altă 
parte, îmbunătățirea substanțială a 
sistemului de salarizare în scopul 
sporirii cointeresării materiale a 
tuturor categoriilor de salariați.

Dată fiind complexitatea preve
derilor cuprinse în Hotărâre, în ce
le ce urmează voi releva numai 
cîtevi din semnificațiile principale 
ale perfecționării sistemului de 
salarizare

Hotărârea plenarei acordă o deo
sebită importanță creșterii robului 
salariului tarifar de încadrare ca 
element determinant al salariului 
astfel ca el „să stimuleze îh; primul 
rînd ridicarea continuă a nivelului 
de. calificare al tuturor lucrători- 
lor V ' l. :; ..(-'ș

In acest scop, ponderea salariu
lui, tarifar în salariul total va putea 
ajunge în medie în jur de 90 la 
sută fața de 76 la"sută cît este în 
prezent în medie la total muncitori 
în subteran Diferitele sporuri la 
salariul tarifar vor fi acordate nu
mai în cazuri justificate și regle-

Soțul moașei Petcu Tinea 
.din Vulcan este un viclean în 
toată regula. După ce în cinci 
ani de zile a pus împreună 
cu ea ban lingă ban la C.E.C., 
strîngind suma de 72 500 lei 
și-a luat... transferul. „El fu
gitivo" s-a oprit in casa prea
iubitei sale Protopopescu Au
rora, contabilă la T.C.M.M. 
Petroșani, secția I.ivezeni. A 
plecat deci cu adresă și... 
transfer. Dar... nota de trans
fer n-a fost „semnată" de so
ție pentru că ei n-a vrut; să-i 
lase nici un ban. Contabilă 
n-a ținut cont de ilegalitatea... 
actului,. că doar o mașinuță 
nu strică. Dar cum rămîne cu 
omenia ?

In urma irul 
București intre 
noiembrie la M . . * 4 Comerțu
lui Exterior s-a semnat cel de-al 
treilea protocol la Acordul de lun
gă duiată privind schimbul de 
mărfuri .-între republic a Socialis
tă România si Republi- a Federala 
a Germaniei. -

In baza acestui protocol, Ro
mânia va exporta în R.F. a Ger- 
măhiei "’prodtise ale industriei 
conslru* toare de ma ini imașini- 
unelte, electromotoare etc.). ale 
industrei chimic e (P.V.C., polieti- 
leriS, cauciuc sintetic etc.), pro
duse petroliere, produse ale indus- 

'intre care con
serve de legume si fructe, vin 
etC). ’''ț’î.

România va importa din R F, a 
Germaniei mașini și instalații, co- 
loranți, produse farmaceutice, di
ferite chimicale. laminate si alte 
produse siderurgice, (Agerpres)

Utilajele din incinta 
minei Dîlja au costat 
scump. De ce sînt

recita versuri dedicate 
Marelui Octombrie.

La ora 16, în aceeași 
sală; va fi' organizată ac
țiunea „Zilele filmului 
sovietic". Prof. Tamara 
Radulescu și avocatul 
Miciora* Alexandru vor 
conferenția despre acti
vitatea literară a lui Vla
dimir Maiakovski și- des
pre cartea lui Șolohov 
„Pe Donul liniștit". Va 
rula filmul cu același 
titlu, ecranizare a cele
brului roman sovietic

unanimă, â -fost prș* 
zentat •' și aseară. Regi
zat de . Maestrul Emerit' 
al Artei Mihai Zir- 
ra,•șpecta’colul cu- bas
mul dramatizat „Făt- 
Frumos’1 este a doua pre
mieră din actuala sta
giune a teatrului mine 
rilor.

Brigada de mineri condusă, de Belmega Vasile din sectorul" II al 
minei Aninoasa a extras de la începutut anului mai bine de 500 tone 
cărbune peste plan. Pentru realizările obținute, brigada se bucură de 
stima întregului colectiv.

mentate pe bază de criterii precise,, 
constîhd din : sporul de vechime, 
irertfij. pmrir'-activitate deosebită 
n cursul anului, spor pentru con- 
iții deosebite de muncă si spor de 
oapte etc. - - ,
Salariul tarifar va avea o nouă 

ernnificație-si anume că se va a- 
eorda în întregime numai în cazul 
realizării exemplare a sarcinilor ce 
revin pentru fiecare loc de muncă

este stivuit in întregime, utilajele 
sîht ■ la adăpost, iar fierul - vechi' 
era transportai la l.UM.*.
.-. -AnV revenit, și. noi zilele acestea 
la mina Dîlja. Am străbătut in
cinta de la un capăt Ia altul. Iată 
ȘiJ impresiile, ,

La* depozitul de lemne a început 
din nou stivuirea materialelor 
Dar atît. In rest — haos: utilaje, 
materiale, fier vechi, gunoi — 
claie pește grămadă. In incinta 
minei intîlnești la tot pasul sam- 
ne ale neglijenței, dezordir-iei. Aici 
tuburile degradate- de -aer-aj și de 
rambleu fac ca Ui bună- cu cele 

■nefolosite. Mergînd1 prin curtea ex
ploatării te , împiedici iu iot pasul 
de- lanțuri pentru crațere, armă
turi TH-4, cabluri de cupru, roți 
dințate, trolii, vagonete răsturnate, 

■ motoare elctrice, conducte noi de 
un țol și patru țoii îndoite. Toate 
sînt la un loc cu torte de fier 
vechi, span, 
noi. Aceste 
tîlnite . chiar lingă clădirea 
nistrativă a minei (deci sub ochii 
conducerii),' în jurul""centralei ter
mice, ă atelierului electromecanic 

.și-a silozului de ciment. Dar ade
văratul „cimitir" ai utilajelor es
te situat; în punctui unde incinta 
minei se învecinează cu fosta clă
dire a I.C.E.M'I.N.-ului, care a 

'înconjurată de toate părțile de 
zeci și sute de tone de utilaje, ma
teriale, fier ’vechi. Am

noi tron- - 
vorba de 
două noi I 
capacitate 
care vor 

' avea* o capaci! a le de peste-. 600, to
ne de cărbune pe zi.

Noile abataje vor fi dotate „șu-p 
puternice transportoare de fabrica-, 
ti® românească,.iar după ce se ajun- lriei alimentare (pr 
cie la linia 4a front normală, î-n-v 
tr-unul din abataje se va introduce 
și o combină care va permite me
canizarea tăierii și transportului 
cărbunelui. Abatajele vor fi susți
nute Cu stîlpi metalici și ‘'grinzi în 
.Cpnsolă,. c , . t

Gospodarii de la mina Dîlja 
au mai fost vizați în ziarul nos- 
tru pentru iroasta gospodărire a 
utilajelor și a materialelor din 
incinta' acestei exploatări. De ase
menea, imaginea dezordinei din 
curtea minei Dîl.jii a apărut și 
pe micul ecran intr-o emisiune 
„Reflector". Organele Băncii din 
Petroșani la rîndul lor au atras 
atbnția acestor „gospodari" că, o 
seamă de utilaje lăsate sub cerul 
liber Sînt sortite degradării. Cu 
numai o săptămîna in- urmă tov. 
Cerbu Nicolae, directorul Băncii 
de investiții si tov. PătrAscoiu -t)u- 
mitru, ditec forul Băncii de stat 
filiala Petroșani au efectuat tin 

' raid*prin incinta minăi Dîlja. COnS-, 
tată i i le ■ an fost aceleași 6a șt dă 

- --alțe--t-0ri4-ciu-iilajes« lăsa
te sub cerul lit»®?,-.afne;jBtecate. cu 
fier vechi si cu lemne. Au . f^șț.-găsite 
un ventilatoi plin u apa. o beto
nieră descompletată și multe - alte 
utilaje aflate, într-p. stare .ce stîr- 
nește t evolta, indignarea Cei doi 
reprezentanți ai- băncii' au discu- 

' tat despre aspectul riegospodăreșc 
al E.M. Dîlja cu tovarășul , Surdu 
Octavian, șeful E.M. Dîlja și Abra
ham Otto, directorul Direcției 

. comerciale din C.C.V.J.. despre ur
mările acestei neglijențe. Și, aveau 
-dreptate. In incinta minei Dîlja 

. se degradează materiale. în. „valoa
re de sute de mii lei. in timp ee 
alte exploatări duc lipsă de ele. 
A-tit tov. Surdu cît și tov. Abra
ham au promis că vor lua 'măsuri, 
„și în cel mai scurt timp utilajele 
vot fi depdăfate în condiții bune, 
la adăpost. După c-îteva zile gos- ■ 
podarul ntihei Dîlja, Rusu Ioan i-a 
coihUtticat la rîndul său tovarășu
lui Cerbu " următoarele :' „Eemnul ■

l ' In sistemul actual, muncitorilor su
ing. ARCADIE FODOR lariați în regie, salariul tarifar se

șeful Serviciului muncă si salarii acordă ca un drept în funcție de
; ' C C.V J simpla prezență la serviciu, chiar

; - în cazurile în care nu au realizat
■principalii * indicatori de plan iar 
în cazul îndeplinirii acestora se 
acordă prime, fapt c& a-dtîS la'slă
birea disciplinei în muncă, |a în
deplinirea superficială a atribuți
ilor cu repercusiuni. negative asu-; 
pra creșterii „prpdygtiyițâț-ii muncii 
Sistemul actual de premiere acțio ; 
nează cu precădere în direcția în
deplinirii si depășirii. sarcinilor
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Stabilirea sexului copilului nenăscut

unei
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LI MilMl-: \ țqțaiă ă cursuri
lor de apă din R.S.S. Bielorusă ar 
putea înconjură de 5 ori Ecuatorul

UN OM de știință japonez a des
coperit o metodă de transfuzie a 
plasmei din sîngele animal la om

Mamă, ce vrea să-nsemne proverbul acela cg gțghiq cap nu țâre 
departe de pom î

hptele de verilicări clinice efgg- 
luate pinp actfțn au itet regqjțgțe

. CELE rțlai nțult? qppidente li 
șe înțimplă băiețeilor în virslli de 2 
ani, cu 75 la sută nrai multe 'dpcît 
copiilor de altp vîrșțe sau sex

a ajuns la ga 
eg u încurcqț 

la curent elec-

Speeialiștii sovietici au realizat 
ace împotriva surdității care vor 
putea fi fixate în părul bolnavului 
chiar in apropierea pavilionului u- 
reejiii. Alimentată de qn acmnula- 
tor pp pjțdnțjiirflielțeț, pțqțeza are o 
durată de funcționare de 12 ore. 
Greutatea totală a aparatului este 
de 30 grame.

ț OAMENII de știință au iden
tifies! pifca 100 000 de mirosuri di
ferite existente în natură Se pare 
fift Stîhgă a orniiiiii esțn mai
sensibilă' Ig jțjțFgțșiiri decțț -gfg 
dreaptă.

• UN LOCUITOR .al Varșoviei 
pgsedă )p < Oleiț ja șa O pigeplață 
jjreparatg ge vremea regelui Sțiț- 
nisiaw Poniațpw.sM (17(14-1705)

Minunea libaneză
Intre legendă feniciană se spu

rc .. că nu departe de coastele I i - 
baqpiqi de astăzi, jn mare, există 
apă potabilă. Pînă nu de mult se 
credea că este doar o poveste: pes
carii dtp orașul Tripoli, în peregri
nările lor zilnice, au observat că în 
anumite regiuni ale mării valurile 
sînt mai mari 
apa este și ea 
iar peștji care 
șuvoi de apă... 
plică acest fenomen 
denumirea do

Cînd în mpnții Libanului se to
pește zăpada în văi coțjpgră numai 

patra parte din apă. Celelalte 
trei părlj șp înglobează în rîurile 
ȘÎd pii|qtf>, pare pătrund adînc în 
pSpain t și ș# revarsă în mare.

decît în alte părți, 
cu mult mai rece, 
pătrund în acest 

mor. Cum se ex- 
eunoșcut sub 

.Minune libaneză" ?

• PI platoul K du dan dm 
Azerbaidjan există un yulcșn egrp 
șțib pi-psițlțieti fdjtțgîpr' ințprnps il- 
ru.'jgă în flux conțijțW bucăți de 
loca spj’tr Acest „rîp soljd" î(upn- 
tează pți 18 metri ps an

N. pglSTOIOVEANL 
Corespondentul Agerpres <4 

Moscoța

poștalioanplor. Țgjțg' ppnțru trans
port se pjiițeăjdi'pă jijdi ‘ațiiiejuiiui 
aparat de taxat ca'-e pe vremea 
aceea nu se numea așa, nici nu 
semăna cu cele din taxiurile de 
listă»;1* Ajparatul se compuqșq (lin 
gppă fpți dințate din lemn coh- 
ceqțjșice pu două orifieij carp ijn- 
p: rimă gy 9 mică lădiță de lemn 
ap iit;.șgți fi: osia . vehicul ului. Lfl 
fiecare 5 00C de pași, distanță re- 
pj'ezețițipd p milă romană, edifi
ciile i-nț i 1Q!' dințate se suprapuneau 
șî fieri ele eijdea hi lădiță o pip- 
tricică. După numărul pietricelelor 
se stabilea și taxa călătoriei.

ș i Istoricii italieni au descoperit r,e- 
• cent un tratat antic de arhitectură 
Î al cărui autor este celebrul Vițru- 

vio. In acest tratat se afirmă că 
î romanii din antichitate foloseau 
I mijloace de transport în comun ca-, 

re reprezentau de fapt prototipul

„Primele taxiuri"

iii•' :»!•; i\ i i Oni.u \i . 
diMopeiit un aparat cu ajutorul 
căruia se poate provoca somnul in
stantaneu al pacientului. Aparatul 
se prezintă sub forpia unei cutii 
<ie 25 cni/10 cm, care aplicat pe ca
pii pacientului trimite impulsuri 
electrice intr-un ritnr determinat, 
provocînd un somn adînc. Apara
tul va fi folosit pentru tratamentul 
prin somn a unor maladii mintale 
Și pentru a veni în sprijinul viito
rilor eosmanauți să doarmă în cip- 
da tensiunii nervoase provocate de 
zborurile spațiale prea îndelun
gate.

plicarea lui se va extinde în 
continuare în dirijarea proce
selor industriale de producție. 
In cursul actualului cincinal 
urmează să fie create peste 
(500 țțe sisteme de co.nducer, 
automată și 230 de centre de 
,jl|lpjț)ș Niunerqu-m nț^lijțj. 
instalații moderne din alte 
P4¥Î|ioane, cq jle exemplu 
cel al Cosmosului, sini în- 

o» o compliPsdă si

Zgpj -' de

iiip-
calpul gini in 

ie. Ipslalpțiș g
lyeaț'g ițjjjț nțjjHm de 

ppprații pe secundă. Mările 
uzine și fabrici beneficiază 

■tot măi mult de noua tehni
că a „calcylțji inițțaițțappp" 
și, după cpm se prevede, an

f țlV Ift Liverpool a fpșț
ggnșțri.iiță corabia dp oțel cu trei 
catarge și pînze Astor". După 15 
ani de funcționare ea a fost tran
slai mată în vapor si qavlghegza si 
astăzi. 'z : ■ •ș-șg'-s.-'i,.

Unul dintre ceU îpai recen
te și atrăgătoare exponate 
este Uijey|zpfp|. nț tuiqn. A- 
paratdle'-îeăiii&e țți; două 
variante dimensionale — 
„țtpțjjn 401" si „Raduqa" - 
recepțWneaza- noile etpisiuni 
în culori aîe televizițipiî so- 
lieliie. © adevărata repetiție 
generală s-a desfășuraț îi a- 
junul jubileului măîle ca
nale gje țejgyi^țiipii deșpțds

c’ătfțqijj într-o cgrțg t;ir 
piinifijie logice ah unor :i- 
catori diu popor. A}iin.esem 
ia litera ,^Ș“ —
Drgțțil <oacln". Țagte c.rpli- 
cațiile le ffășțsețn logice tiu- 
mcți pe astq nu. Cp să ait>ă. 
coada impielițatului eu ape
le încurcături de-gțle noas
tre părhîntești ? Și pe cină, 
îmi spărgeam eu capul să 
întrezăresc legătura dintre 
zicffțoare și git<g.n-iffe. ștări 
de lupruri nunifti ce apare 
Ali-poștașul, înălțarea și că
derea vieții mele de foileto
nist. (De oe-i înălțqpe și de 
ce-i gădpre qrn să ț>a f.țpțic 
eu cu . altă ocazie).

— Tp chinui să găsești le
gătura, (ișq-i ?

— Așa-i Aii, recunosc. 
Poate mă pui tu pe ,o direc
ție bttțță ?

Ș,r—De pus „pe
cum spui tu n-o să te pun. 
Dar ăm să te ajut. De cind 
ii lumea lume și relațiile 
dintre 'oameni — relații, 
există și imperfecțiunea. Cî- 
teodată imperfecțiunea depi-' 
ne acută și atutief'șe numeș
te viciu de formă, dieîefițiu- 
ne de organizare, birocrație 
Să nu crezi că nu știu de ce 
cauți fu legătura. Vrei să știi 
dacă și-a băgat sau nu Wi- 
ehimaus coada în cheștia cu 
garanțiile pe care Iz perce
pe autobaza D.R.T.A de la 
beneficiari și pe care le eli
berează după un sistem care 
seamănă cu scărpinarea ure- 
chei drepte pu mîwg șțiqgă 
pe deasupra capului.

— fSxăct Ernihențg!. Cyțtn 
le iptuieșți tu pe tpqțe!

— Eu cred că dacă Sca
raoțchi ar fi existat vreo
dată Și ar fi ținut să fie pre
zent în toate, lucrurile ș-ar 
fi petrecut așa: plipțisiț de 
cite încurcături a făcut,

Tainice, semnale lumipoase, 
sclipiri, <|e .Mi^nțăU' 
dispozitive rfe coinailda, 
zumzet de st' 
plpțlrgnice ■ 
funcțiuni 
61’ eiec

se
Jgi 

și 1".
a iost creat cel mai ți ei
.accelerator de pro- îpd
lume. A foșt obți- voi

fascicul de protoni șiii
■ș cu o energie de 70 miliarde |,.q,
î; electron-Volți. ie
1 ' ț'n g|ț pavilion este coiisa- Jps
rA ?’ . pi A’ ' V> '

< ral raaio electronicii . și lefi- seț
- nicn dispozilii elor de calruL din

JS- tică întimpină aniversa-
- fea evenimentului epocal din 

octombrie l®17i evocînd ma
rile succese in letopisețul u- 
nei jumătăți de veac. O eloc
ventă ilustrare a acestora o 
oferă Expoziția, realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S., 
pe care am vizitai o in aces 

s le zile din ajunul sărbătorii. 
; ...Im scurt popas jn pavi

lionul care prezintă aspecte 
-.v ale utilizăm epergiei 'gionți- 

; ce în econumie. pe harta v 
nergeticii atomice a Uniunii 
Sovietice se poale urmări ex- 

Șij tințfgwța trppțală în spațiu a 
folosirii iorlei dirijate j ato
mului, care alimentează cu 

i enerqie cleoțfică mafl între
prinderi industriale din Ural, 
de pe Volga și Don. In prti-

< 3tsnț, pe coastele Marii -iftăȘr 
pice se cpnstruiesle central î 
atagiflqjeețfică Spvcpnl.țovș- 
Kaja cu o putere de 350 000 
kW. Ea va fi combinată cu o 

. instalație pentru desaliiyzMg 
a 120 000 de metri cubi apă 
de mare jq 24 de ore. in 
preajma marii sarbâțprj zia
rele menționează numele li
nei cunoscute localități : Sep 
puhoi,-. Am la IjiȘIifufpl 
de fizică a enerqiilor. înalte, 

■! prin strădania eftlectivelor■< J -i . ■ 1 ' ■ . ''S- • a ■•
de sayanți, cggstrqclori 

f'i montori, 
' LW

3 nut un

atunci cînd 
raiiiii, după 
pp cele de 
țrip, a renunțat, Șț fq garqți- 
țiile percepute de D.R.T.A. 
l-a Ițirniș pe Michidnță șm- 
pînțlu-i: „pe astea încurcă-le 
țU“, Alai depprțe irapielița- 
tul și-ar ti îuqț mi nupic 
foarte cunoscut - Birocrația 
(nume feminin ca s-o încurce 
qjqj bine) și ar fi ziș : ,tA^țg- 
expediția e in Petroșani și 
birpnrile qdtniuistrgtivp in 
liivezenif Up folașțpi. dc sl- 
tiiqțiq așța și primul pels e 
făcut. Apoi ne fploșmi . dc 
iapltțl pă banii de onrepție 
nu pp.ț stg la fungțjigncțrg de 
Iq qțitoetpppdiție, și (țecț ttSr 
btUe (!) depuși în casa cqr-c 
e lq bipe^eni, de arjiiil pg 
nu pgț sq ștee nisi w cgșă 
lq Lțvqzeni șj trebuie der.uși 
își bqiieă, d(1 faptul că nq q- 
junge confirmarea șoferțțtțP 
că cliepțifl pu q slafionat și 
mai trebuiB: și eqnfiț'mqreq 
șefului de cqlqqjig, și ggța 
treaba". Michiduță — Biro
crație s-a folosit de toate și 
a încurcat-o așa de ' rău că 
cetățeanul garant trebuip să 
piardă cel puțin o zi (și gs- 
ța npapărat marțea sau joia) 
ca să-și ia banii.

— Bine Aii, dar dacă țn 
doqă pre mi-qm țprrninat 
trpaba gq rnqșina dp ce șă 
nu p.gt ridicg bqrțîi ije ța 
autoexpediție în aceeași zi 
pe bqZq confirmării ză nu 
am șțaționqre, confirmare pe 
cqȚe o dq șoferul pe docul 
chitanței %

— Ei vezi, așa se întîmpiă 
cînd își bagă Dracul coada.

— Par, Aii, aici e bțrpcra- 
ție crasă și nu coada împie- 
lițatului ?!

— Parcă nu-i totuna ?

totodată miqiațuralâ apara
tura nțeMronică.

Aleqțig șuvgjtțlui de v:*i- 
lațori Chir atrqsa do alte pa- 
vjjlgane din gppastă icmap- 
cjhitâ sjnleză a spcccselqr 
irliilice și sti|q|nii,> rcaliza|e 
iii jumătate de veac. Sjumjp 
rul exponatelor crește. De ig 
un an Ia altul Pavilionul con-

PțJgejjjilgj- Pgspjps.qJqi 
se completează cu noi nave 
care marchează etape insem- 
nate în temerara acțiune 
de explorare g spgțiuluj in
terplanetar. Alte pavilioane 
abia și-au deschis porțile. 
Industria chimică este suges
tiv sințpljzață jp § Opfl de 
exponate — mgșifii, Ulțlaje 
și produse sintetice - prp- 
zeplate np p,, ;șppțgjgț|. ■ de 
10 000 njj>. Fqvilionyi elpcș 
țfijicărij pșțg p aflevăHt® tă
cere în revistă a dezvoltă
rii energeticii sovietice care 
a flgjjjqjfaț fp planul ț^PEL- 
PQ, țn pqyjjioqqj 
bunurilor de larg ponsum sînt 
prezentate 20 000 de articole 
care dau o idee numai des- 
prp tehnica mpdernă prin 
care au fost create, ci si des
pre creșterea continuă a qjr 
velului de trai al populației.

Expoziția realizărilor econo
miei ngțioqgle gște o gglip- 
dă vje p viețy și moppii pnw 
toare a 4 popoarelor ll.R.S.S., 
luminată de strălucirea uve- 
nimentuiui, de amploare ex? 
cepționalâ, a istoricului Oe- 
lombrie 1917.

yecjioii ginecologi amepifipni qu 
^eșpgpeFjț o metgrp de definire a 
sexului copiilor înainte de nașterea 
acestora. Preluînd o parte dia 'i- 

•'ehidul Amniotic . în care fqtul j,ju- 
teșțe, în corpuL qiaipe-i, mediQji au 
descoperit că în cazul'în care este 
vorba de fată lichidul ccnține ur- 
iqelg unei substanțe, i roiqatjiia se
xualii, care determină feminitatea.' 
Absențp sau existența acestei cro- 
iqatiqg sexuațe copstațate-la mlcips- 
cop permite deci determinarea cu 
exacțitațe . q sexului copilului ce 
trebuie aă se nască- Inconvenientul 
capital al metodei îl constituie fap
tul că trebuie efectuată p puncțje 
extrem de delicată și uneori ris- 
cglrtă-
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STEAG® Rosp

18,00 Pentru noi femeile !
18.30 Bpftfrîf . cgpjj; Filmul 

„Toreadorii".
19,0(1 Pentru tineretul școlar ț 

„Interviu w-in țfi^școp“ 
— fisiune ffațwdțț'ă.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Biiletinyl rngțgorQlpgip.
19,5(1 fle gțpridipnelp revoluției. 

, Film documentar, frtHs 
zaț de Studioul de Te
leviziune București.

30.10 Tele-en'
21.10 Foileton umoristic : „Tan- 

ța ți QasteVf ȚtWț 
Bqie.șu.

Șeridț -. ,,£fei=fegtel“.
38.15 ftg țnpfUi- Emisiune my- 

Sie<lMistrypțivă. ......
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

Koniamei st 
c^mpion^l 
rurti-șl vor 

în 26 naiem-

'1 tarile : de
- C"X1J“ I* U

'se fntffnesc'*oeci u...___ _ _____
înaintea etapei a .figj qyjnfl
după cum se știe un meci mai pu
țin. De aceea este fie gștepțat șa 
întîlnirea să tie viu disputată, să 
se practice un fotbal rapid, cu

^țyj^ilpr A, R și C, 
consuma ultima ețgpăi 
brig ■ ‘

Bucureștenij ypF 
^ărj eyflajuj de 
Dinamo — Rapid : ' 
Progresul, 
tide șe vpr rfjșputa mîuie in. 
tpt ațjțea guașa cjțn țgră. Texti- 
liitii șrăfjapi vqr primi replbu 
-UiariBăi-ihr" lui Qil Murdăresc u, 
plp.ieșțenii șe yop dgylgșa la Ba- 
e&lh Iș fipbw We nu ittptfi acasă; 
frtmtssg elasgmen.țglni va primi 
pe stadionul din Trivale vizita e- 
< iiiix-i dgetprilar lyansue și Rin- 
giieanu, in timp ce al doilea mari 
stadion dțn țară, nopl șj modernul 
oval din beton de la (.'i-aiova ,.va 
găzdui întîlnirea dintre F u iversi • 
tatea și A.S.A. Tg. Mure».

A 5-a partidă de duminică se va 
disputa la Petroșani, pe frumosul 

al stadiunului Jiul șj w d- 
pune echipai locgle Jiul pe raa a 
stegarilor brașoveni. Iubitorii țapu
lui ou: balonul rotund din orașul 
nostru î.și adue desigur aminte cp 
plăcere deSpra' îniîlninsg di11tie 
rele două formații din prima p- 
tapă a campionatului trecut, cînd 
nuljștli i-au surclasat pe fSthăl|8«i Ploiesteanu stiu să. ul-ee. Doar
de ja poalele Dmpe, eu scorul de s{nt de ja Tîmpei w a.
' în’ eele W etape scurse pipă ^iU1 dț
acum, atit brașovenii cit și petro- WP1 W&fâW eV ^ph-n:'
șănenii au avut o pomimi-tare nu din primple niinuțe de ,jop. întorși 
tocmai corespunzătoare. O atestă recent de la cele două loturi, unde

HFWW1WWW 'ZMW1IM1 WWJiURi -Ui HUH I ll.J.11 WBIlUUM.lW 'WMH ' 1111 'I ' " ? .......    ’ "

O problemă pe Calea 
Brăii — curentul electric

laboratorului

LOTO
ț.a tragerea Loto din 3 noiem

brie J9fi7 ap fpșt extrase din urnă 
următoarele numere :

Fond de premii : 988 122 lei

"li!1.1»" 'I'BW

gutvu țgg-
,,/V1 djnțre

Lapid și Steaua — 
igr cglelglțț 5 par- AVANCRONICĂ . 

fotbalistic!
1----------- ------ - --------- w-t j I

faze spectaculoase. Principal esțc 
î însă ca meț’iul sg ne frunio- 

cursiv, eficace. Ambele echipe au 
* ngyojp de puncte. Pfir ețv.anțajul 

terenului și' al publicului, care, 
orice s-ar spune, cpntaază, este de 
partea iiulișțllor. cărora Up tre,- 

, bufe să le scape priferd pnej vic- 
țbffl ațît de necesgr.i Si aceasta 

de 
■îiț’ 
S

este posibil, dacă 'țineri) ro it 
meciurile prestate de Jiul 
ultima vreme, ințre care 
acela CU formația bui.ureștean.'j 
Djpamp, căreia i-a smpls un punct 
(n-ș lipsit mult să le obțină pe a- 
mîndouă) la ea acasă. '

Deținătorii lanternei sîftt însă 
capabili de surprize. Să ne amin
tim dP revirimentul lor dig retu
rul pajHpigm|tu|]|j,, țrycuț. Cinci 
gjynig .se îngroașă, feieții lui SiJ-

. IrWHjKtfe UtWîiloareltn țH 
irhr ii a$WW modeme 
preocupă neiiucidi conducerea 
l0sSUHl!ll«i ffe mine Pețrgșani. 
WuiBai j|i cursul anului uni
versitar curent laboratoarele 
Insțitițlujui și-aiț, , pofliplelșt 
„țeșjțreg1' pn nunțerpjse utila- 
|g ;Și aparate proptjraie din ța
ră și străipiitatp. Aștiel piuă 
in prezpnt au sosit o baianțâ 
putomatg cu cupe basculante ; 
l|lj de radiații „Gărira-
deț"; o numărătoare portabilă 
„Numerpgrt"; un oscilograf ca
todic U.M.-114 ; un voltmetru 
electronic BM-280, consistome- 
țru „Hoppler"; aneraometru cu 
fir incandescent și altele.

Valoarea inyeștițijipr făcute 
pepțrn prgcurarpa utilajelor și 
aparatelor se cifrează la peste 
380 Opt) lei.

î-

tul a mers strună pînă intr-o

Qropețuiu Ițșnrps, 
Stolț Tiberiu, Szi

In Lupeni există o stradă — Ca
lea Brăii. Un grup de 12 locuitori 
de pe această stradă, printre care, 
Suder Viliam, 
Borza Cornel,
lagyi Ștefan, Narița Trajan, Dră- 
goi Alexandru, nem adresat P seri- 
soare cu rugămintea de a încu- 
neștiința și prin ziar pe tovarășii 
de la I.RL’.H. despre situația cu
rentului electric de pe strada lor.

„Curentul electric s-a introdus 
aici acum 30 de ani — își încep ei 
scrisoarea In colțul casei lui Pu
rice era transformatorul. Era... To

3», 
acum un an.-doi, cînd transforma
torul a dispărut. Bineînțeles n-a 
plepgt șjnggr, ci l-au țjuș pei de la 
I.R.E.H. Și dus a fost. De atunci 
curentul . elșcfarișj,- nu ițjgi este de 
220 v, ai de 180, dp 160 și de foarte 
multe ori de 140 v Avem și noi a- 
parate de ra^ie, televizoare și pite 
aparataje electrice de uz casnic. Le 
avem dpr np le putem folpși pen
tru că aparatele funcțiunea?» pu 
220 de vp'lți și nu cu 140 Așa că 
trebuie să mergem la prieteni pen
tru a audia programele radfe sau

pențju a viziona programele de 
televiziune. Mai mergi o zi, două, 
nouă, dar se tiatură șj pi-iețgiwi de 
musafiri zilnici. Dar poj ele ați ta 
așteptare ?!. .

Sectorul I.R.E.H. I.upeni cunoaș
te situația dar nu a luat de atîta 
timp nici o măsură. Și ngj plătim 
cu regularitate pgi’^rțțg-t elecțfic. 
Plătim, ngrmal, purenț cri tensiu- 
flM; & . n.u 440 -y- W’
denî că e timpul să ni Se reznțye 
și nouă problema curentului elec
tric. Așteștjljri''

Noi le-âm îndeplinit dorința nu- 
miților lppatșri de pe Calea Brăii- 
Urmează să ]em întfeplmeașr.ă și 
tovarășii de la sectorul I.R.E.H. Lu
peni „sfătuiți" de cei de la Petro
șani. Oamenii așteaptă.

î.aboratorul de mașini miniere al i.M.P. Grupa 1 144 11, anul IV
mine, la oră de laborator.

A- ;
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'jleresele salaria|ilor in concordanță 
cu interesele întregii economii

aCONSEMBM
• AVIZĂM
• DEZAPROBĂM

cantitative și nu epntrjbyie Ig sti
mularea realizării unor indica
tori sintetici cym ar fi reduce
rea costului de producție.

Chiar îțț ca/ui mgppji .îg acgrd. 
pe bază de norme, depășirile foarte 

' ” mapi nu șîpt de țnulfe gri rczgjța 
tul unei preocupări susținute pen
tru creșterea productjvițății muncii 
ci .al încălcării disciplinei de por 
țngre -=• carp nu a ținut pasul cu 

J_ îmbunătățirile gduse tehpplogiei .— 
' Șan ă unui pontaj necprecț -=; ajp- 

bple îtț scppgl (fe 4 șe asigura un 
fejjumit pivei de pîșțig fără im efort 
«'.'.••«•spiir./âtqj--. ‘ i

Datorită acpstoi neajunsuri ale 
sistemului actiial ȚJe sglarizgre a 
șcăzgț ințpresuJ. îndeosebi lg mup- 

\ cițorii pgre Ițjcrează în acprd, fgță 
de ridicgi'pp popțjpuă a pglijipgrii. 
Dili cagzg depășirilpv Rari dp plgn 
și de norme, gnll mineri pjp pgțegp- 

, rin a 4-a (vagonețar) ooțin cîsti- 
guri egale sgp chiar ma; pran de 
cit minerii dp cgțegpria a 6-a.

Prevedea dîli . flotârîi'e prjyjnd. 
introducerea unpr țrepte de sglaru 
tarifare fn cadrul fiecărei categorii 
prezintă, de așeinepea, im șv.anțai 
de mgre însemnătate pențrp știțpp- 
larea muncitorilor experimentați 
care-și realizează în mod conștiin
cios sarcinile de muheg Și l’> o con- 
tribuție pșrșgnală deosebiță la 
realizarea sarcinilor formației de 
lucru din care tac pgrțp, Prin a-

ceașță, mgnpitopii cftre §jqț de fr 
xempju înpădrați în categoria, a 
VI-g pot fi diferențiali, țn funcție 
de cele arătaie mai sus, pe dife
rite trepte, diferențiere ee.se va 
face de către conducerea unității

Cgpsiderăgi p^. pplll sistem de 
■alarizare v§ contribui la mobili
zarea tuturor colecțiyelor cpmbîrg- 
tului ia sporirea producției de căr
bune, la Sporirea eficienței econo 
mice a'activității ffeegrej iinjțgți.

teya: șine de cale ferată îngro
pate în noroi : o mulțime de ar
mături TH, ștendere, frîne meca
nice și cu aer acoperite cu rugi
nă, o betonieră nouă .descomple
tată în care șe strînge... apa de 
ploaie. Și țpăi 'Suit multe altele. 
Șeful depozitului de utilaje, Mă- 
•ameie Florea, nu mai ’ știe nici 

el ce are în depozit. Că-n jurul 
magaziei sini sute de lanțuri pen
tru cratere și’ ram tot’-ațîtea sco- 
(.yri, plus alte utilaje mai „mă-

runte‘!. Numărul acestora nu ni-1 
poate spune nici gospodarul mi
siei, Rush loan. Și nici nu-și bate 
nimeni capul să ferească acele 
utilaje de degradare, să le mai 
adune că prea sînt împrăștiate 
prin toată curtea minei-

Oare cît vor mai fi lăsate pra
dă degradării utilajele și ma
terialele de la- UUSpr Dipa? 
Răspunsul îl așteptăm ’țlă -la ;gosr 
podarii minei și de la ' directorul 
omercial din C.C.V.J.

Excursii
Un grup de 160 de oameni aj 

muncii din Valea Jiului pleașig 
astă-seară ca trenul într-o excur
sie la București pentru a vizița 
Expoziția cpmercjal-e'c.onopaică ă 
U.R.S.S, deschisă în Capitală în 
cadrul manifestărilor- prilejuite de 
sărbătoarea celei de-a S0-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

Lfcegl Umani organizează mii- 
ne o excursie eu automriil lg Hu- 
neddara-Deva, Vor fi vizitate locu
rile istgrice pe parg gy trăit stră
moșii noștrj, instituții de cultură, o- 
biectlve indușțpigliș.

40 de cooperșțgri din -Petroșani 
gfeacă njjjpe cu trenul la Timi-

.■joara însoțind formațiile artistice 
ale cooperativei „Jiul" care vor 
participa fe UU concurs prțjsțic în 
orașul de pe Bega ' 1

Mîine în săli 
și pe stadioane

CanipiQPgțwi regional de fpți?gl 
arogramegz.ă urmățparele înțjlniri :

in deseisidere vor juca juniorii 
echipelor respective.

® I.upeni, ora 11, campionat Di
vizia G «le fotbal > Minerul — Me
iului Turnu Severin.

@ Petroșani, ora 15 —- etapa a 
XI-a a Diviziei A de fotbal : Jiul 
— Steagul roșu Brașov.

® Sala de spdi't a I.M.P., ora 9 
țneci de baschet Divizia B î Știința 
— Medicina (fostă Comerțul) Tg. 
Mureș; ora 11 —

® Lgpem 9fa 13 ; pgpsțructorul campionatului Diviziei R de volei
MmfTUi Apinoașa. știința — Electroputgie Craiova.

® uriegni, ma 11 gp • Mbmrgi — 
I.C.O. Hupedggța.

ețapa a iV-a a

® Petrila, ora 11 30 : Pcepfarato @ Lonea. ora 10 — rugbi Divi- 
rui — Paringul Lpnea. zia A : Știința -r Prgcizja Săcple.

Din simplă 
curiozitate

Calotă losif are 86 de ani 
blimii pe mmthie. Intr-uua din 
zjle a plepgt de la Valea de 
Brazi spre Lupeni, pe jos. De 
multă vreme nu mai văzuse 
orașul. La Bărbăteni l-a în- ■ 
tilnit pe Pantilie Gheprghe. 
Apeșța l-a țrdrebgtiNC " ' ..

—- Unde mergi, nea Iosif ? 
; — Vreau sg văd ce s-a mai. 
cqpșțruit la Lupeni, q răspuns 
octogenarul.

H Somnambulii “
S^ful de Vițau

4tțreJ nu liigșe gțgncj nieț un 
sgmnifer. Tot ușl a adormit si 
încă intr-un vagon ce trebuia, 
să plece din gara Vulccin în
spre prepgrațip. jlpgrul Mitra- 
che loan moțăig țț el. Nu s-a 
mai dus să perifiee starea țrM' 
cggefor irțcțițțțe de pornirpff 
trenului. Și cțștfel întreaga 
garnitură (ț (țpucaț ve o linie 
defegtd- Noroc pu rpanevrp.'ri- 
îț^l fșggher Ipan pare a pbșer- 
vat pericolul țț a țrșa- mine
rul (rinei automate. Altmin- 
țpri cine șție urțde șe trezeau 
peț dpț sgrrmgmbuli. Ppgțe. în 
silozurile preparației...



Ifitetnationale

„Problema coreeanăDeclarație

de protest
discuția Comitetului politic

a Femeilor trupe străine care ocupă 
Națiunilor Unite și dizol-

V. V. Kuznețov, care a

La moscowW WHit loc o ședmțs somnâ 
consacrată celei de-a 50-a aniversări

MOSCOVA 3. - Corespondenții
noștri la Moscova, S. Podină și 
N. Cristoloveanu, transmit: La 3 
noiembrie, in Sala Congreselor din 
Kremlin s-a deschis ședința solemnă 
comună a C.C. al P.C.U.S., a So
vietului Suprem aL. U.R.S.S. și a 
Sovietului Suprem al. R.S.F.S.R., 
consacrată celei de-.a 50-a aniver
sări 
din 
cipă veterani ai &C.U.S., 
răni 
luției din Octombrie, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Moscova.

In prezidiu au luat loc condu
cători de partid și de stat ai U- 
uiunii Sovietice. împreună cu con
ducătorii altor, delegații, invitate la 
sărbătorirea 
prezidiu 
Nicolae 
Maurer, 
membri 
cum și

. carii revoluționare 
Consiliului Central ăl; Uniunii Ge
nerale ,ă ^Sindicatelor, Comitetului 
Centra! al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Național al. 
Femeilor, Consiliulw General 
A.R.L.U.S., a Comitetului organi- cez. 
zatoric al veteranilor clin războiul ț 
antifascist, Comitetului National 
pentru apărarea păcii din .Rpjnâpia.

Ședința solemnă a fost deschisă 
de Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem a} 
U.R.S.S., care a evocat însemnă-

Marii Revoluții din Octom- 
subliniind că realizările 
ale U.R.S.S., creșterea 

sale economice, ridicarea

a Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie, ba ședință parti- 

vete- 
sovietici și străini ai Revo-

semicentenarului, în 
au luat loc tovarășii 

Ceaușescu- și . Ion Gheorgh.e; 
In sală se aflau ceilalți. 

al delegației române; pte- 
delegațiiie veteranilor miș* 

din România,

vietici. In continuare, el a pro- 
‘ pus participanților la ședință să se 

păstreze un moment de recule
gere în memoria luptătorilor că- 
zuți. N. V. Podgornîi a salutat apoi, 
în numele poporului sovietic, de
legațiile din 95 de țări sosite la 
festivități.

Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a prezentat 
apoi raportul „50 de ani de mari 
victorii ale socialismului".

In cadrul lucrărilor de după- 
amiază ale ședinței solemne au 
luat cuvîntul Ghennadi Voronov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R., Piotr Șelest, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ucrai
na, Piotr Mașerov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din BieldrUSia.
-Au rostit, de asemenea, cuvîn- 

, țări de salut Wladvslaw.. Gomulka, 
; conducătorul delegației .de partid 

și guvernamentale a R. P. Polone, 
Walter Ulbricht, conducătorul de
legației de partid și. guvernamen- 

• tale a R. D. Germane, Le Duan, 
prim-secretar al ‘ C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Viet
nam, Waldeck Roche1., secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran-

După ședință? de după-amiază a 
urmat un spectacol festiv.

a secretariatului
Federației Democrate

BERLIN 3 (Agerpres). — Secre
tariatul Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor a protestat 
cu hotărîre împotriva noilor bom- 
bardamente asupra irtierelo d< îs 
populate din Hanoi de către aviația 
S.U.A. Intr-o scrisoare adresată 
președintelui S.U.A., Johnșon, se
cretariatul F.D.I.F. cere în numele 
i nilioar e d femei icetai a ime 
diată și necondiționată a bombar
damentelor asupra teritoriului R. D- 
Vietnam .și retragerea trupelor a- 
meri îne și aliai din Vietnamu 
de F.D.I.F . adresat, de ase- 
menea, o scrisoare secretarului ge
neral al O N U., U Thant, în 
condamnă nouă escaladare a 
boiului S.U.A în Vietnam și

NEW YORK 3 — Trimisul special Agerpres, Romulus Căples- 
cu, transmite: In Comitetul politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a început discuția de fond la punctul intitulat „Problema 
m eea z n păi it în rei i nete r ortul lomisiei Națit 
ni r <7n <i per tr i nițlcarea și î i a Coreei (U.S - a 1 
retrager -<i t apelor S.U.A. și . alto 
teritoriul Coreei de sud sub steagul 
varea comisiei mai sus amintite.

care
raz-
cere

U-; 
pu- 
bu- 
sînt 
Oc-

BiiO sângeroase 
trupele federale și

lui U Thant să facă uz de influența 
sa în O N.U pentru a determina gu- 
vernul S.U.A să r< spec te dec k 
rațîh drepturilor omului.

de-al doilea subpunct are 
ca bază de discuții un proiect de 
rezoluție, propus de 13 țări, prin
tre care și România, care este, 
de asemenea, coautoare a unui 
alt proiect de rezoluție,. cerînd di
zolvarea Uncurk, considerată a 
fi un obstacol în calea un ficârii 
U, «. ' ' mui subpun , este con
cretizai într-ur proiect de rezo
luție car»' susține . ontinuarea și 
intensificarea activității Uncurk 
și a mi narea pe termen nedefinit, 
a retragerii rupelor străine din 
Coreea de- sud. Acest proiect are 
ca autori S.U.A. și alte 14 state, 
majoritatea facind parte din pac
tele militare N.A;T.O. și S.E.A.T.O. 
La acest din urmă proiect un nu
măr de 7 state, printre care și 
România, au depus o serie de a- 
mei>dament e în care se recoman
dă convocarea unei conferințe 
reprezentanților celor două state 
coreene, acesta fiind mijlocul ce! " 
mai indicat de rezolvare a pro
blemei, precum și retragerea de 
pe ordi;tea d8*4i'a Adunării tîi- 
neralp ; a O.N.U. 
reene.

Dezbaterile au. fost deschise prin 
intervenția șefului delegației so

a

a chestiunii eo- 
u-Uu t .ț?

vietice, 
declarat că retragerea trupelor a- 
mericane și a celorlalte trupe 
străine din Coreea de sud ar con
tribui la stabilirea unui climat 
mai buri în Extremul Orient și 
în alte- părți ale lumii. El a citat, 
pe baza unui memorandum al gu
vernului R.P.D. Coreene, nume
roase cazuri de încălcare de că- 

.:tEe.»»aeestes trupe a prevederilor 
acordului de armistițiu.

Guvernul Coreei de sud,; a ară
tat mai departe vorbitorul, a tri
mis în Vietnam un corp expedi- 
ționar compus din 50 000 militari. 
Dacă autoritățile sud-coreene dis
pun de atîtea trupe de ce au ele 
nevoie de prezența unor efective 
militare străine pe teritoriul lor? 
— a întrebat el. Referindu-se la 
punctul de vedere’al R.P.D. Co
reene, reprezentantul sovietic 
arătat în încheiere că unificare 
Coreei poate avea loc .numai du 
pă retragerea trupelor străine și 
ea nu poate fi înfăptuită- deeît 
de către poporul coreean însuși 
sub un guvern unificat și-pe baza 
Unor’ alegeri libere și democra
tice.

cele biafreze
tatea
brie,
riașe
terii
nasturii și culturii poporului 
un rezultat al Revoluției din 
tombrie, al înțelepciunii partidului' 
comunist, sînt roade ale muncii 
mai multor generații de oameni so-

„COSMOS-190
MOSCOVA 3 (Agerpres), — 

Vineri, în U.R.S.S., a fost 
lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-190“. La 
bordul satelitului se află a- 
parate științifice pentru con
tinuarea 
cosmic, 
anunțat 
tie 1962.

Satelitul 
orbită cu 
lometri și 
lometri. înclinația
te de 65,7 grade.

Aparatele aflate 
satelitului 
mal.

cercetării spațiului 
conform programului 
de TASS la 16 mar-

- LAG-OS 3 (Agerpres). — Aproxi
mativ 2 000 de persoane au fost 
ueișe■ în cursul „recentelor bătăiii 
sîrigeitoase între trupele federale și 

. forțele biafreze, în lupta pentru o- 
fupareâ orașului Calabar, princi
pala reședință din sud-estul Nige
riei, anunță agenția France Presse 
citind o declarație a It. col. Benja
min Adekunle, comandantul uni 
tății federale cere a participat la a- 
ceastă luptă. El a menționat că 
pierderile trupelor federale s-au ci
frat la numai 60 de oameni rele- 
vînd, totodată, că în rîndul biafre- 

s-au numărat „300 de 
au rezistat pînă la

schimburi de focuri Trupele fede
rale încearcă să înainteze spre 
est, în timp ce în vest un batalion 
al trupelor biafreze continuă să fie 
ștăpîn pe orașul Oron, controlînd, tot
odată, drumul ce duce spre porto! 
Harcourt Potrivit raportului pre
zentat de Adekunle, forțele bia
freze ap refuzat să se predea ?i au 
suferit pierderi deosebit de grele, 
încOreînd prin toate mijloacele să-și 
păstreze pozițiile

Relațiile h' anco-americane 
riscă să se înrăutățească

Agerpr s)
i din capitala

WASHINGTON 3 . 
Observatorii politii i .
Statelor Unite apreciază că nemul
țumirea manifestată de guvernul a- 
nierii-iin iii legătură cu tratativele 

■ franco-irakiene în domeniul ‘ petro
lului, pe de o parte, și negocierile 
pentru vinzarea de avioane mili
tare supersonice franceze în Ame- 

■ 1 iră pe altă pa le risca
să înrăutățească și mai mult rela-

a fost plasat pe o 
apogeul 
perigeul

de 347 ki- 
de 201 ki- 
orbitei es-

la bordul
funcționează ncr-

Atentat
DALLAS 3 (Ager

pres). — Roger Craig, 
fost șeriț-adjunct al 
comitatului Dallas 
(Texas), care fusese 
audiat in trecut de 
Comisia Warren in le
gătură cu împrejură
rile asasinării președin
telui S.U.A., John Ken 
iiedți, a 
că un 
tras in 
miercuri
cînd se afla in compa
nia a doi oameni de 
afaceri, a căror iden
titate a refuzat să 'O 
dezvăluie. Craig a a- 
dăiigat că a furnizat, 
în urmă cu cîteva zi
le, informații confi
dențiale procurorului 
districtului Orleans,

declarat joi 
glonte a fost 
direcția lui 

la Dallas,

acut a astă deda

ziior uciși 
polițiști care 
capăt în fața trupelor federale".

Adekunle a
rație în fața ziariștilor, aduși la Ca
labar de autoritățile federale, cu un 
avion special. Corespondentul a- 
genției France Presse menționează 
că pierderile materiale înregistrate 
în timpul acestor lupte sînt consi
derabile, măi multe case continuă 
să fie în flăcări în timp ce pe 
străzile orașului se mai aud încă

la Dallas
asasi- 
preșe- 
și a 
depus 
poliție

Jim Garrison, care în
treprinde o nouă an
chetă privind 
narea fostului 
dinte american, 
precizat că nu a 
o plîngere la
în legătură cu această 
încercare de asasinare 
a sa pentru a nu fi 
obligat să furnizeze 
precizări asupra: între
vederii sale cu procu
rorul Garrison.

După ce a subliniat 
că are impresia că es- 
te urmărit ' de .„paznici 
care ar putea să apar
țină Agenției Centrale 
de Investigații (C.I.A.)", 
fostul , șerif adjunct a 
precizat: „Nu vreau
â spui ă ei u in 

tenționat chiar să mă

ucidă, deoarece, în ge
neral ei nu greșesc 
nic -• nta“.

Roger Craig declara
se în fața Comisiei 
Warren că Lee Harvey 
Oswald, asasinul pre
supus al președintelui 
Kennedy, părăsise de
pozitul de cărți de un
de fuseseră trase fo
curile de arme care 
l-au ucis pe președin
tele Kennedy, împreu
nă cu un complice. El 
a adăugat că poliția 
l-a arestat pe acest 
complice chiar în fața 
depozitului de cărți,, 
dar l-a eliberat la nu
mai cîteva minute du
pă ce avusese loc aten- 
atul împătrii a p eșe- 

dihtelui S.U.A. ; ?

Incidente violente la Winston-Salem
Tu i lent ■ vi le 1 « 

s-au pc rec it joi în 
oraș 1 Winst on Sal m 
(Carolina de nord), un
de populația de culoa
re. a organizat o de
monstrație 
împotriva 
nui negru

de protest 
uciderii u- 
de către un

polițist. Manifestanții 
au spart ferestrele u- 
nor magazine și au. 
răsturnat automobile 
în oraș, producîndu-se 
mai multe incendii. In 
sprijinul forțelor de 
poliție au fost aduși 
400 de militari din gar-

da națională. Cartierul 
ocupat de . populația 
de culoar a fost izol t 
de restul orașului, po
liția și garda naționa
lă fiind puse în stare 
de alarmă. Un număr 
de 30 manifestanți au 
fost arestați.

• NEW YORK. Un bombardier american cu reacție de ti
pul „B-52“, ayînd la bord opt. persoane, s-a; prăbușit joi în apro
piere de baza aeriană de la Griffis, în timp ce încerca o aterizare 
forțată. După cum anunță agenția France Presse, 7 din cei 8 mem
bri ai echipajului și-au pierdut viața, iar unul este ușor rănit. ■

Un nou sincroeiclotron sovietic
La Gateina, lîngă Leningrad, a 

funcțiune un nou sincro- 
cea mai

; din lume
particulelor elementare.

Intraț în 
<. iciotron. 
inștalație 
celerarea

puternică 
pentru ac-

Joi, sincrociclotronul a emis un fasci
cul de protoni cu energie de 750 
n ilioane ■ . elect o ivolți d păși d 
în capacitate - toți acceleratorii de 
acest tip. ■ < .

Apelul președintelui Johnson 
către poporul american

Intr-o cuvîntare rostită', joi în fața 
„Adunării consumatorilor din 
S.U.A.", reunită la Washington, 
președintele Johnson a cerut popo. 
rului american să exercite presiuni 
asupra .Congresului pentru a îm
piedica lâdpptarea proiectelor vi- 
zmd instituirea unor cote protec- 
țioriiste la importurile a nume
roase produse, începînd de la oțel 
și pînă la textile și alimente. Vor
bitorul a afirmat că măsurile pro- 
tecționiste „ar puteâ antrena ".re-

presalii masive din partea partene
rilor.. comerciali ai Statelor Unite, 
ceea ce va face ca prețurile să 
crească și piața noastră mondială 
să se prăbușească".

• PARIS. Cel de-al 50 000 000- 
lea cetățean al Franței, desemnat 
prin • tragere la sorți, este o fetiță; 
Ea se numește Sybille Leemoine, 
născută la ,5 septembrie intr-un 
cătun din Normandia, ;la 15 km 
de portul Le Havre.
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țiile franco-americane. Corespon
dentul din Washington al agenției 
France Presse arată că la 18. oc
tombrie Administrația americană a 
protestat pe lîngă guvernul frăn- 
Cez în urma deschiderii . tratative
lor între compania petrolieră fran
ceză și guvernul irakian privind 
exploatarea resurselor petrolifere 
din regiunea Rumailia La riadul 
lor, guvernele britanic și olandez 
s-au arătat ' foarte preocupate, de 
aceste tratative. Nota americană, 
redactată, se pare, în termeni foăr- 
te severi, subliniază 
acțiune. riscă. să 
tă interesele altor 
panii internaționale „British Petro
leum", „Royal Dutch Shell", „Stan
dard Oil Co* — New Jersey — și 
„Mobil Oil Co").

că ucigr/#'1 
comptț, 
mari ’ co..

Puternice lupte 
în Vietnamul de sud

SAIGON 3 . (Agerpres); — Pa- 
trioții sud-vietnamezi au lansat o 
serie de noi atacuri în cursul nop
ții de joi spre vineri asupra pozis 
țiilor întărite ale infanteriștilor a- 
merh ani .de la Loc Ninh, la 110 kha 
nord de Saigcn. In această regiune 
șe desfășoară puternice’ lupte, încă 
de duminică, între unități ale for
țelor armate populare de eliberare 
și trupele americano-saigoneze. Du
pă cum anunță agenția Associated 
Press, în ajutorul elementelor di
viziei 1 de infanterie americană; în 
sector au fost trimise două batali
oane ale diviziei a 25-a de infante
rie, totalizînd aproximativ 1500 de 
oameni. Pentru a face față atacu
rilor patrioților, americanii au fo
losit toate mijloacele de luptă de 
la focul de arme și artilerie; pînă 
la raiduri de bombardament ale 
avioanelor ,,B-52". Agenția AP a- 
daugă că, după părerea comanda
mentului american din această re
giune, luptele vor continua încă în 
zona n ționat îhtt zărindu-
se, deocamdată, sfirsitul".
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