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

documentele plenarei c.c. al px.r.
l-———

ain 5—6 octombrie

ÎN DEZBATERE
Premise sigure spre o activitate 

căliteconomică! :ativ superioară
■9

LUDOVIC FEIEȘ 
inginer șef al E.M. Vulcan 

--------------------------I—i.
Proiectul de Directive al C.C. 

al P.C.R. cu privire la perfecțio
narea.'conducerii și planificării 5- 
conomiei naționale, a>resp,unzator 
condițiilor noii ■ etape a construc
ției socialiste a României este o 
nouă dovadă a preoctțpăFii parti
dului pentru dezvoltarea neîntre-

ruptă a întregii economii națio
nale. ' t1-’ ’

Măsurile stabilite 
perfecționării c_.„ 
triei, ( " _ ..  .
trei -verigi, cu atribuții și răspun
deri bine determinate, va asigura 
rțalizaspa planurilor în condițiile 
unei eficiente economice creseîn-

Acordarea gestiunii
prabrit întreprinderilor din cadrul 
centralei industriale și a unor răs
punderi .depline pentru organiza-

... ? in vederea 
conducerii indus- 

cpp^Ucerea organizată pe

economice

CONSEMNAM • AVIZAM
• DEZAPROBĂM

Nu-i lăsați 
în pace !

Strada . Păcii din
Aeroport Petroșani

. âîndva asfaltată. - A fost, i A- 
cum. arată ca o stradă plină " 

‘de gropi incit de cite ori iea 
din casă, despre locuitorii ei

. i se . poate. spune ; că sînt, cu: un 
picior in groapă și cu unul 
afară. Deși s-a asfaltat mult 
în vara aceasta in cartier, 
cei de pe Păcii au fost lăsați 
în... pace. Și ei tocmai asta 
rM .vor.., - .i’n'Șm • „r . .-S

ce. uniforma, .&■,■$& .țmfyrgce 
una. Dar nu pe cea militari. 
•®r ®ce«ș sti ■
demn. f.; ’Mi f ' >*,! ; M

cartierul 
a fost Poate ați dorit 

un duș
' mipei Ltppefii

comanda ciaitneni de la ’SȘetb- 
. rul ețeietrpmecanic la șut 

zilele de ‘f^tfynică; cîrid 
nevoie. De multe ori însă 
ieșirea din mină, oamenii
găsesc apă la b.aiel să se spe
le. 'ț.gvarăși din conducerea 
administrattpă a. minei, doriți

? șvt-dvp un. duș ? .Dat 
tru e ■ recBi să știți 1

în
c

la 
nu

Schimb
Dor of tei Petru,' șofer la sec- . 

■torul l.C.O. Lonea, știa că în 
aurind va pleca militar. A â 
crezut că dacă țâra îl va che
ma să-și facă datoria în for
țele sale-armate are voie să-și 
facă de cap. Intîi a băut zdra
văn la bufetul „Cotnari" din

, ' Donea. Apoi a '’înc^râăt "‘^1(1' - 
lovească pe responsabilul bu
fetului. Scos de guler în stra
dă, a întilnit pe. M’.'nteanu 
Versadia cu soțul ei și eu o

. fetiță de 3 ani. A scos bita 
de sub haină și a început sări

, lovească fără, alegere. Acum 
ă băgat^o pe mînecă, Nu bî- 
ta. Cum tot trebuia să îmbra-

Căutați 
o salvare

al no.

• In ‘ seara zilei de 27 
brie o vode de bărbat

, serviciul salvării că la intra
rea în. cartierul „Carpați" se 
află un om'; bolnav.- Salvarea 

. a venit, a trecut pe lingă el 
' și... s-a înapoiat goală la spi- 
f tal. -; Dimineața cetățeanul a 
fost .găsit,, dar nu mai. avea 
nevoie, de „salvare": deceda
se. Nu (cunoașteți cumva o 
salvare de meteahna superfi
cialității serviciului salvă
rii ? Căci nu-i primul caz 1

octom- 
anunța

saWTBmwbevoluții 
SOCIALISTE NI OCTOMBRIE

■ ' ' ;

i Depuneri de cnonne la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală

rea și desfășurarea pro< esuiui ,< de 
produc-ție, ■ va conduce la, o .mobi
litate sporită și o autonomie func
țională care vor da un puternic 
impuls inițiativei și răspunderii 
cadrelor. Competența sporită 
întreprinderilor în sensul de. 
folosi o parte din beneficiile pes
te plan în vederea executării unor 
lucrări de investiții eu caracter 
productiv și social-cultural și pen- 
trjjt premiei-ea salariaților,. va . sti
mula într-o măsură și mai mare 
strădaniile pentru folosirea și - des
coperirea rezervelor interne de 
creștere a producției și producti
vității muncii, de reducere a pre
țului- de cost. Prin măsurile pre
conizate se va asjjtqra peritostațent 
și direct legătura între câștigurile 
Salariaților și rezultatele Obținute 
în muncă precum si răspunderea 
materială petftru îndeplinirea

a

(Continuare în pag. a 2-a)

CE SE DEZ
VOLTĂ SUB
UN ANONIMAT

Joi 2 noiembrie, ura 18, in maga
zinul Alimentara din cartierul Car- 
pați. La raionul de conserve bău
turi și alte produse, aflat fațâ-n 
față cu ușa de ia intrare, aștepta la 
rînd un tînăr. probabil muncitor, 
pe vreun șantier și după îmbrăcă
minte se vedea că vine direct de 
la lucru.

— Un borcan cu salată vegetală...
— Poftim.
Tînărul pregătise bani potriviți 

pentru această cumpărături: - 2,75 
lei.
— Nu, borcanul costă 3,50 lei, 
preciza vinzătoarea.

— Dar în vitrină este afișai pre
țul de 2,75 lei.

— Prețul este ăsta pe care ți-1 
spun eu : 3,50 lei !

S-a ișcat, pe cum se vede, un in
cident între vînzătoarea raionului 
și un cumpărător. Tînărul face apel 
la logică și întreabă cum se poate 
ca vitrina să prezințe un, preț iar 
vînzătoarea să pretindă altul. Vîn-

Cu prilejul celei -de-a 50-â;jaâi„ 
versuri a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marți dimineața, la 
Monumentul Erpilot Sovietici din 
Capitala, a avut loc solemnitatea 
depunerii de coroane de flori, dih 
partea Comitetului'Central al Parti
dului Comunist Roman, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri ăl 
Republicii Socialiste România, a 
Comitetului otașenesc București al 
P C.R. și Comitetului . executiv
Sfatului popular al orașului Bu
curești si a Consiliului general 
A R f. U.S.

Au participat tovarășii Alexan
dru D ..ghici, Ilie Verdet, GiwOr- 
ghe -Radulescu, Mihai Ger-ep Dtrtni-

al

■P op a, Mi ha. i D a 1 e a
;£dinte ele,cu, vicep 

de Ștat, Gfigore Gea 
țarul ' Consiliului de 
Airtiășâh, Ștefan Bălan 
Ionel Ion. ionit-j, 
cu — miniștri, 
C. ț. , al P. C. R„ 
ducerii 
ÂlR.L.U.S', 
sUt'iiții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au fost de fată 
basadoml Uhilinii 
curăști, și membri

Ilie Mutgu-
1 Consiliului 
năriu, secre- 
Stat, Bujor 

țjeneral-co-
Cornel Oneș- 
membri ai 

membri ai con- 
. . Consiliului general 

reprezentanți ai unor in- 
centr.de și organizații

A. V. Basov, âtn- 
Sovietice la Bu- 

: ai ambasadei.

(Agerpres)

Curs de acordeon pentru
In scopul îmbogăți

rii,. formelor de atra
gere a tineretului la 
activitățile cultural-ar
tist ice, conducerea Ca
sei de cultură din pe
troșani a preconizat

deschiderea unui curs 
de acordeon pentru '■ 
copii ■ iritw 7—24' ani. ■

Cursul va fi condus 
de un profesor de spe- 
'.iaîdu!-- cu experiență 
iar Casa de Cultură va

copii
pune la dispoziția 
cursanților instrumen
tele necesare.

.înscrierile pentru 
curs se. primesc la 
conducerea Casei de 
cultură.

Teatru de amatori la Petrila
Tradițiu scenică a clubului pe- 

trilean se cere continuată și dez
voltata. Amatorii petrilenl adepți 
ai Thaliei vor avea ocazia să-și 
ri.-riiii- ,-i întregească măsura ta
lentului lor în ale interpretai}, 
căci o noua mi v.a a condu
cerii clubului anunță crearea la 
Petrila a unii formării teatrale de 
amator, Concursul talentelor au
tentici, ei-i^eiiți pe local

va tace, fără îndoială, ca înce
putul acesta să fie de bun au
gur. ' ■

SPECULA

Pe tema deservirii 
în unitățile comerciale

& <>?f, *

N.oul cartier de locuințe „Corcești" din Vulcan . cuprinde în prezent 23 blocuri moderne însumînd 
1 384 apartamente spațioase, încălzite prin iermoficare. Pină la sfîrșitul . anului, cartierul se va îmbo
găți eu alte trei blocuri avînd un total de 152 apartamente, iar pentru anul viitor se prevede dezvol
tarea lui în continuare.

IN CLIȘEU: Vedere, .din .cartierul „GoeeeșU". ; cat.- ...

SENTI
MENTE

BOLNĂVICIOS
zătoarea se menține insă pe pozi
ție: 3,50 lei.

— Dați-.mi vă rog co®âjca de re-, 
clainații.
.PșE- Condica ?! Ce condică ?

Dați vă-jog-, condica de. reda- 
w&eptul iul țf trebuie să o 

fRaeaWT ^*:'tatwvenl un cetă- 
țeațț.

— fpm să dau condica aom« 
nu®!-w®^eZi cine mbo cere ? ■

★
S-a cjMmis nu una Ci o șunță de 

cbmrȘve&Bt; lă ’r^uliiieî ‘MWeWltW. 
civilizate care trehliie să gțiver- 
neze -W^cdtnertul, ttnțâru soif^U^t. 
S-a v îndul o marfă cu suprapreț, 
căci prin investigații ulterioare au- 
torul rîndurilor de față s-a convins 
că „salata vegetală" în cațiiă costă 
2,$5 lei borcanul. Prețul de 3,50 lei 
se referea la borcanele de ardei 
umpluți, aflați pe raftul de. deasu- 
pra, ' : ‘ ■'

A fost încălcat dreptul cumpără
torului de a-și exprima nemulțumi
rea pentru' nedreptatea ce i s-a fă-' 
cat prin refuzul condicliderecla- 
matii. A fost jigniț prin ridicarea 
tonului de către vinzătoare, prin 
alttziî răutăcioase de felul „ia te 
itifî cine cere condica ?".

Practic, nu-ți rămîne altă cale de 
a da glas indiqnării față de o ase- 
menea manifestare care nu este u 
nică îh rindul 
merț. decit de

■ ducerii O.-C.l • 
ției1 comerciale 
Să te adresezi 
ziniilui, într-adevăr nu are rost de
oarece dacă el ar ’ fi cultivat res
pectul față de cumpărător, pblitețea, 
grija centru buna deservire, no 
s-ar produce asemenea incidente în 
magazin. Deci, nu-ți răinîne decît 
să te adresezi forurilor competen
te, dar acest lucru este cel puțin 
Îngreunat de faptul că vînzătoarea 
în cauză se Învăluie într-un. anoni-

lucrătorilor din cd- 
a te adresa’ fie con- 
Alimentara,: fie sec- 

a sfatului' popular, 
gestionarului maga-

I. BARBU

(Continuare in pag. a 3-a)

Nu trebuie șâ mire pe ni- 
mehi titlul atesta. Există, din 
păcate, o astfel de speculă. 
Amintiți-vă că cel puțin o 
dată în viață V-a fost și dum- 

i .speculată mila 
de speculant la care 
să' ne referim, însă, e 

mai periculos- El specu- 
pe două fronturi. O da-

țf neuvoastră
Tipul 
vrem 
ceva

ț. lează
tâ își arborează. sentimentele 
Iui cele mai nobile — dragos
tea maternă, paternă sau fra
ternă — și în spatele lor ope
rează cu calcule precise ur
mărind să obțină decizii ; în 
favoarea lui sau poate avan- 

. taje' materiale ■ imediate., . A 
doua oară speculează subtil 

' sentimentul de compătimire 
sau posibilul moment de des
cumpănire al celui care e 
chemat să judece „plîhgerea" 
lUi.; Ajunge iiri moment de 
dezorientare, o fisură în logi
ca lucrurilor și speculantul de 
sentimente și-a plasat ințe- 

' restil pe-o. orbită pe care re-, 
zolvarea e aproape sigură, iar 
eroarea foarte greu de îndrep-

■ taț. . ■ ' ' '■ A
. ft. L. din Petroșani, strada 

Ihdepefideriței blocul 25 sea- 
' râ II ap. 37 ne-a trimis o scri
soare. In ea Se spune : (repro- 

' ducem cu aproximație) „In 
ziuă de 22 iunie 1907 fiica 
rtieâ Aurelia m-a părăsit fără 
Să știu unde se află nici la 
ora actuală. Această părăsire ■ 
a foSt pusă la cale de către 
tatăl ei, de care sînt despăr
țită, cu scopul de a nu-i mai 
da pensie , alimentară". Un 
fapt . deosebit de condamnabil 
dacă, avem în vedere strigă
tul disperat al mamei „mi-a 
stricat tot viitorul fetei". Ci
ne e acest tată care dorește 
răul copilului. său ? E un om 
destul de echilibrat moral, 
deși, .după cite spune, .H.L.— 
fosta lui soție — la. „călcat de

Ion C1OCLEI

(Continuare în. pag. a 3-a)
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Doar două luni ne unităților combinatului ce. Un argument pal 
mai despart de linele în următoarele, două pabil în sprijinul aces- 
anului și începutul u- luni? Răspunsul la a- tei afirmații: nu de 
nui an nou, al unei pe- ceasta întrebare a fost mult la mina Aninoa- 
rioade de muncă care elucidat intr-o recentă sa s-a produs din cau- 
pune 
sporite, 
mari. . Succesele din ă-' 
nuL viitor, modul ’ 
care vom reuși să rea
lizăm1 obiectivele c^» 
lui. de-al 3-iea au al, 
cincinalului v or ii can»- 
diționate într-o măsură, 
hotărîtoare de înfăp
tuirile de pe 1967, mai t 
precis, de îndeplinirea 
integrală a sarcinilor- 
de plan pe acest ah 
Așadar, cele doua lyw 
ce ne mai dsspart de- 
finele anului consti
tuie o perioada de myn -» 
că intensă, de lăspun- 
deri mari pentru fie-»,, 
care unitate ‘etond&i- 
că, perioada de virf cu 
implicații majore pfen- 
tru producția anului 
viitor. '’j, '

Problema care se im
pune deci, cu at.'uita!;' 
este următoarea;- :„^îti 
ce stadiu ne 
îndeplinirea >,ar< inilor 
de plan anuale, ce -a- 
vem de făcut pentru 
ca în perioada rămasă 
pînă la rinele anulg,- 
șă recuperăm rămiiu- 
rile în urmă și a îg 
cheia anul dii 
de plan înfăptuite in i 
tegral. Problema mc- , 
ZÎntă. o deosebită im- ; 
periozitate îndeosebi ,

în față sarcini ședință de analiză cu za unei nereguli o ava- 
. răspunderi șefii unităților C.C.V.J. rie la un lanț elevator 

Cu acest prilej s-a că- din subteran care a 
z,ui in unanimitate cje. costat prațlucția unui 
acord că în perioada schimb întreg. La mi- 
c<“ A mă ramas pinii 
la s'firșitul ahului exis- 
tă țoate, condițiile pen- 
trp ca exploatările mi
niere să-șî îndeplineas
că și să-și depășească 
sarcinile de plan. Pro- 
ducția' pret-onizată- a se 
extrage peste plan în „ __ .•-■•«sbs—■

’ ' " lost greutăți din c.
1 w .cneicl rețineri I șores

na Aninopsa se cer tra
se concluzii și din ^ex
periența" lupii trecute 
cînd, , datorită lipsei 
măsurilor de prevenire, 
s-a ivit un foc de mi
nă care a stîhjenit ac- 

‘ tivitatea întregii ex-- 
ploatăn. La Vulcan au 

i- A « -V ^Sl m'nf#-'auza
— . ' - .-pțeintrețiHerii cgțeșpun-Cronica zătoare a lucrărilor mi- 

1 11 1 ”re^„s:T “

gețiță .. lucrărileultimul trimestru șe 
ridică lă 5 000 tone căr
bune. Deci,ț pe aceas
tă' cale se va ajungă 
ța recuperarea unei 
bune părți din „minu- 
-ul" acumplat de une
le exploatări. In acest

a,.s„ a s J: X

gejiță ., lucrările mi
niere unde s-a terminat 
evacuarea . infiltrațiilor 
de apă în vederea pu- 
netii în exploatare i 
nqj blocuri. ’’ *

Pentru realizarea rit
mică a planului, la toa-• ...... e

pe folosirea Judicioasă 
a efectivelor existente, 
a timpului de lucru, ă 
utilajelor în dotare, pe 
desfășurarea în condiții 
optime-- a transportului, 
Îmbunătățirea c ondițt- 
ilor de securitate, rea
lizarea inte'gra'lă- a mă
surilor prevăzute- în 
pliipi.il pregătirilor pei.- 
tru- iarnă. -

Ipnițățde, nici fu nicii ia-
rul Aiiinoasa— Coro- 
eștl nu mai ridică pro-

’ bleme. Răih.înâ în 
șoimii -să se perseve
reze i pentr$ a ‘ se evițS

.ii},- int-5pqime avariile I 
de la preparația Coro- 
ești, spre a se putea 
prelua-întreaga produc
ție ii\ fata i de exploa- 
tă?i. Dar vjala mai ara-'

,1- Cer gvuțp m 'S-hlăborind >|Pâsmi -Mi» 4- 
nu numai con- clenle si la timp, um- 

te; exploatare Mile î» vor crea con-
țșigijrafea , piuei ,<ie rtiții optime pentru rea- ■ 
front ci si piobl.-mele Izarea sarcinilor spo-

pentru acele exploatări, tă.țXă 
cum sînt Anmpasa atenție 
Vulcan, Dîlja, sectorul dițiile * d, 
minier Pațpșeni care
se prezintă după.’ zece ‘ ’ front
luni cu mari rămîneri transportului, înțrelw me pe 1968, pentru u-
îii urmă rea °Ptiniă a utilajeloi Ungerea încă din qcest

„ \ pentru a se evita țjfer--: UimeStfU a mclicatori-
Care sînt, așadar, , turbațlije gi’n'ei\W ’df lor ’pîevăzuți pe anul 

perspectivele activității avâtiile electromecani-

'■'■I

UM ÎNDRUMĂTOR
V A L O « O 8

In Editura -Tehnică a apărut c 
lucrare de mare utilitate pentru 
personalul tehnic ds control din 
cadrul exploatărilor miniere : , 
„CONTROLUL GAZELOR DIN MI
NĂ", de doi autori cunoscuți. — 
inginerii V. Țușan și D. Ionescu.

Spre edificare generală, :vojn face î 
citeva precizări privind tematica 
lucrării.

Pentru . desfășurarea normala a . 
activității în minele de orice fel, 
este necesară . în primul rînd men
ținerea in subteran a unei atmos
fere cu o, cpmpoziție cît mai apro
piată de cea a aerului de la su- 

cai .', să asigure viața,. în ' 
optime și să nu .prezințe 

fel de pericol. Atmosfera 
este permanent viciată de > 

asfixiante sau explo- 
din substanța mi- 

din rocile înconjură- : 
sau ca urinare , a vieții unja- . 

acestor gaze și di-

pentru per 
tonalul
nic de
trol

teh
con

prefață, 
condiții 
nici un 
minelor 
gaze toxice, 
zive, provenite 
nerală utilă, 
toare 
ne, Evacuarea 
luarea lor sub limitele periculoase 
constituie sarcina principală a ae- 
rajujui minier.

Pînă nu de mult, controlul atmos
ferei în subteran se făcea aproape 
exclusiv cu lampa de siguranță cu 
benzină pentru minele de cărbuni ' 
și cu lampa cu carbid în cele de 
minereuri.

© dată cu evoluția tehnicii de
tectoarelor de gaze și ca urmare a 
grijii sporite pentru condițiile de 
muncă ale minerilor, exploatările 
și laboratoarele din țara noastră au 
fost înzestrate cu aparataj modern, 
cu o sensibilitate și o precizie din 
ce în ce mai ridicată, . care asigură 
un control eficient al atmosferei și 
deci o securitate sporită pentru 
viața minerilor. Bineînțeles că uti-

Ijzarea curentă a acestor aparate, 
necesită o calificare corespunză- 

; toare a întregului personal chemat, 
să le manipuleze. . ,

. putorii RiflP’j# în*t igcrat i
să familiarizeze pe cititor cu toate 
tipurile de aparate uzuale, intrate 
in dotarea mi jțplor,,noastre sau carii 
urmează . a Ii importate. In acest 
scop .aparatele respective șîjit pre.. 
zentate la tir, nivel de îr.țelegeie- 

\ ușgr agceșibil,, prineifli-
ile de funcționare cu avantajele și 
dezavantajele fiecărui tip și modul 

-. de utilizare și întreținere a lor. S-a 
. inșistaț a.sujjțg utilizării și întreții 
- norii qparațelqf, 0 utilizare ne» 

competentă și citirea greșită a de
tectoarelor de gaze poate duce la 
situații extrem de periculoaseiipjlfi-, .• 
fapțul ,c§ îqregistrînd o .concentra
ție de gaze sub cea leală, dă un 
sentiment , de falsă siguranță care- 
poate genera accidente.

In partea doua sînt descrise a- 
paratelo d*e aeraj cu care sîlll do- ' 
tate laboratoarele de pe lîngă ser
viciile de aeraj ale minelor și mo
dul de organizare al,acestor labo
ratoare. .. , . . , < . .

In ultima parte ă lucrării este a- 
rătat regimul de gaze al majori
tății minelor din țara noastră con
form ultimelor măsurători.;

cinilor ce revin fiecărui lucr|țgiț 
din economie. Astfel, se va rezol
va diferența exisțtotă aști^zi .pri
vind retribuirea carpului tehnic 
indiferent de realizările gțfctintita 
Colectivul de ingineri și lehnioiărfi 
de la un sector 
mește același salariu fie că secto
rul realizează planul de, produc
ție sau nu. Dai, nu același luciu 
se întîmplă cu' muncitorii care 'lu
crează în acord în cazul cînd' nu , ..
realizează planul de pioducție, Directive 
uneori chiar din'iifeila* deficit”,- ’»
țelor corpului mediu tehnic.

Ahsaihblul de măsuri propuse pen
tru noua organizare a conducerii în- 
treprîfiderilor mărește competența 
acestora privind aprobarea unor 
documentații tehnice și de achizi
ționare a utilajelor pentru investi
ții, simplifieînd mult formele gre
oaie existente astăzi 
Iată' un exemplu : O 
că de alimentare cu 
trică a stratului 13, 
Ta mina Vulcan — 
ieftină decît soluția 
proiectul de investiții — nu poate 
fi realizată datorită ' faptului că 
sînt necesare noi antemăsurători, 
reproiectare, avizări și aprobări 
ale forului tutelai', iar atacarea 
lucră^H se va putea face abia 
după ăprobiarea și deschiderea fi- 
natițării, fapt 
ziefea punerii 
capa.'iiăți de 
circa o lună.

Copsidgr , ,pu măsura propusa 
privind . crearea comitetului. de di-, 
rCetie ca organ deliberativ în con
ducerea întreprinderii vă crea un

în acest sens, 
soluție tehni- 
energie elec- 
blocul II de 

cu mult mai 
prevăzută în

ce conduce la întîr- 
în funcțiune a unei 
6Q0 tțșae pe zi, «1

j

superioara
cadru prielnic pentru- aplicarea 
principiului conducerii colective a , 
.întreprinderii ji va stimula ’ parii- | 
cipărea cadrelor la ’soluționareâ ' i 

«problemelor produc țrm. Adunargft» I 
generală a salariaților centru 
baterea problemelor de bază 
întreprindem va < on%tiWB** 
««emeneaî un Mtewăâmsdp-
descoperire a noi rezerve interne 
pentru crșițgf|aș,^Jj^ențeLs 
micer‘ un jnijloc cje fptărife 
cipîihei și' a răspunderii “s. 
ților. pe^baterea.,

■!"' pfivird 'Ș' periecțiîSiîȘea ■ <
cerii și planificării economiei na
ționale, găsește colectivul de lâ 
E. M. Vulcan în momentul jiregă- 
tim capa itaiiloi de prqj||||fe 

''sporite pe anul viilor pe,'-----
nui program de modernizare, 
sistemului de i iere în 
jele frontale, de < peștera , ț 
mărului de locuri de ■ muncă . .. 
mare capacitate cît si de aplicarea 
unor variante de train 
eficiente în subtefân.

® La gurile junii le 
’ ’extmiie

Sînt în curs de execuție —
prin glisare și cofraje fixe — 
turnwil^dei;' extracție de 
puț' ‘
nei
Și

la 
|cffil din incinta mi- 
I' fitul uou Vulcan 
’turnat fundațiile, ur- 

i'săMrîWjre lucrările de e- 
levăție la puțul 2 .est Petrjla,

«fi

:U

la puțul avu dim
? -ățcjhtp' ^r'uțcipală

a nor mine Livezem se toarnă

irociucție . k 
r::; I 

.“X 1 

îcâ cu J 
e apucarea .

... : . ispor t md |
ici'ente în subteran. -
Economiile obținute Ig prețul

■ cost pe f> luni din acest au, gde cbst"‘pe 9 durii clin ' acest' ate 
de peste 1-170 000 iei, dovedește, 
faptul că în cadrul unității noas
tre'7Șîftt’';,e6iiîMțîî'
țere a eficienței economice,, iar 
complexul de măsuri propuse în 
proiectul de Directive al C.C. al 
i’.C.R. privind |4 
«piui ui mtirial
șarea îngrădirilor de ordin admi
nistrativ, a fenomenelor de biro
crație. îmbinarea strînsă a coin
teresării și răspunderii materiale 
va conduce la ridicarea 'pe - o 
treaptă superioară a activității mi
nei noastre.

1 nului, iar în prezent se
■ montează cofragul și armătu

rile metalice in vederea înce-

cp" lucrările de con«-
-j> trucție, se desfășoară m inten- 

se lucrai i ne montai. \SihT, 
este in curs montarea mașinii 
-de extracție 2---T la puțul din 

j • incinta principală Livezorii,' a 
j îjaașjwii Bamert la puml 2 de 

aeiaj, tot de la Liveneiu. «Ma
șini namort mai sun , curs 

: de montare la pulul de mate
riale — Jieț, și la puțul nr. 8 
Vulfan.

• Sfflira ffltreloi le 
oreeiale ale attlfiea- 
ielei

■ M' ■' WWsS

Cum controlam locurile 
de muncă neplasate ?

Supravegherea continuă a 
atmosferei tuturor locurilor 
din subteran, in care sini sau 
pot fi oameni sau utilaje in 
funcțiune, constituie o sarcină 
permanentă și de primă im
portanță pentru personalul teh
nic de supraveghere, 
condițiile primordiale 
asigura munca fă- 

i ră pericol în mină. 
In acest sens nor
mele de tehnica 
securității stabilesc 
sarcini precise, cc- 
rind ca mai ales .,<{1 
locurile de muncă ț 
neplasate care pre
zintă o periculozitate deosebi
tă în privința acumulărilor de 
gaze să fie controlate cel pu
țin o dată pe schimb.

Aceste cerințe sînt cunoscu
te prea bine la toate exploa
tările noastre miniere. Se în- 
timplă totuși ca ele șă fie ig
norate. Aceasta s-a intimplat 
și la mina Dîlja.

Organele Inspectoratului de 
stat pentru protecția muncii au 
sesizat încă din luna septem
brie nereguli în privința con
centrațiilor de metan în lu
crările miniere din blocul III. 
Sesizarea s-a făcut, în schimb 
măsurile de remediere... mai 
puțin. Ca dovadă organele ins
pectoratului au găsit de curînd 
încă o neregulă gravă! în ga
leria transversală nr. 5 din 
stratul 3 blocul III, orizontul 
565 a fosț constatată o con-

una din 
pentru a

t
ii

s

A
l.a tmilatoa de, cercetări și 

proiectări miniire ie - p.ș?.'lingă 
C.C.V.J. s»a încheiat tir. studiu 
pitaîtrm stabilirea centrelor de 

Ăjreutate În producetea ăccl» 
■ dentelor în vederea elaborării 

măsurilor .-le prevenire a aces
tora.
i Studiul a fost elaborat în 

t ș două etape : faza de laborator 
- pentru interpretarea ,'ateuor 

Statistice după metode folosi
te,-la studii similare în străină
tate- (folosirea indicatorului 

&î freevenței relative) și fază' eb» 
servațiilor tehnice efectuate in 
mină în cadrul centrelor de 
greutate stabilite, precizjndu- 
se gradul de periculozitate în 
execularmi lucrărilor priniere.;

Stpdjpi se încheie cu soluții 
concrete privind îmbunătăți- 

.. rea condițiilor de muncă și de 
b securitate în subteran în ve

derea reducerii continue a ac
cidentelor. , ,

' entiație de metan de peste 5
* Ia sută. Cauzele care au de» 

terminat concentrația de metan 
sînt următoarele: Ventilatorul

• din galerie a fost oprit, ’tar 
coloana de aeraj nu a fost pre
lungită pînă la frontul de lu-

dar ceea ce e pțajțșrgv, j 
de muncă n-a Wsf 

controlat de ■.eîjșvsțj 
zile nici de perso
nalul de suprave
ghere al sectorului " 
de investiții și nici . 
al serviciului de a- 
eraj, respectiv jie , 
maiștrii mineri Ro
taru Ioan, Novac , 
Nicolae, artificierul 

Grigore și măsură-

cru ;
acest loc

PE TEME " '
ALE
PROTECȚIEI
MUNCII

Cubinschi Grigore și măsură
torii de gaze Vesa Station' și 
Cloandă Vasile. Toți au fost 
sancționați cu mustrare.

De altfel; în lucrările minie
re din acest bloc s-au 
tat mai multe nereguli 

: ce privește montarea 
ției de aeraj, nereguli 
remedierea cărora maistrul me
canic .Cristian Victor a primit 
dispoziții precise din partea șe
fului de sector — 
la punct instalația 
după străpungerea 
la tranșvefsala nr.
565.

Iată, deci, cum 
mai multe pot crea 
periculozitate gravă, 
ziile sînt evidente.,.

consta 
în ceea 
instaia- 
pențril

de a pune 
de aeraj 
suitorului 

4 orizontul

neglijențe 
o stare, de 

Concln-

Dan STEJARII

I

I
I
I
I

Lucrarea se adresează tehnicie
nilor, inginerilor, laboranților șl 
întregului personal de la unitățile 
miniere care utilizează aparatajul 
pentru determinarea conținutului de 
gaze din atmosfera minei.

cum și cele care se referă la mo
dul >de exploatare a .aparața-jului 
(manipulare în mină și întreținere) 
s-au eXpus într-o formă care să' fie 

toate nivelele, avînd 
în prezent detectOa-

Recent in circuitul puțului 
principal de extracție sud al 
E.M. Aninoasa, orizontul IX, a 
intrat în .funcțiune o pouă ins
talație pentru curățirea vagc- 

'lîbtelof. Prin trecerea fluxului 
transport și extracție la 

coniplețul sud;, vagonetele' de 
mina nu mai sînt scoase la 

. suprafață unde puteau fi cură
țate prin .vibrare. Vagonetele 
cu depuneri mari pe fund și 
pereții laterali sini alese pe 
galeria' goalelor și dirijate pe 
o ramificație unde se află ins-: 
țalația de curățire. Această o- 
peralie se face de un organ 
rotativ, care rade fundul vago- 
netuiuî fixat într-o poz.iție o- 
rlzontală de un culfeutor. Căr
bunele rezultat din curățire e 
colectat de un buncăr, iar 
la baza acestuia e. ridicat 
un lanț elevator cu cupe, 
cărcat în yagonete și apoi 
rijdl spre 
instalației 
«chip.

Intrarea
talației de curățat vagonete 
are o mare importanță pentru 
îmbunătățirea transportului șub- 
teran al minei Aninoasa.

silozul, subteran 
de extracție

de 
de 
in
di
ei 

cu

accesibilă la 
în vedere că

în funcțiune a lnș-

Părtiie din lucrare care se referă rele portabile sînt date în folosință 
de gaze șila efectele nocive și explozive ale 

componenților atmosferei miniere
măsurătorilor 
chiar minerilor.

uneori

pliipi.il
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, celebri'

unitatea de lactate

8 noiembrie

TRIBUNA SCOLII

9 noiembrie

COIU- 
calcă

în laboratorul 
timpul liber,

scris 
celui

Prof Ileana CARAGUȚ
Lupeni

nile lor, am constatat următoarele . 
dacă Jn primii ani de liceu pasiu
nile nu sînt suficient conturate; pa 
măsura înaintării lor 'pe 
școlii, pasiunile ... se amplifică și șe 
realizează tot mai mult,

în general pasiunile elevilor noș
tri șînt axate pe științele exacte ;

rampei. 
Române: 

18,00 
Cronica 
ușoară; 

româ- 
RADldi-

(Urmare din pag.

: Gri- 
e mu- 

ușoară; 22,00 RADIO îtjR- 
Sport. Buletin meteorologic; 

Formații de muzică ușoară; 
MOMENT POETIC; 22,35 Pro
ds madrigale; 22,50 Mpșieă

de muzică ușoară;
Charles *Trenet;' 15,C0 

meteo--

înclinațiile
cu, o cqnsepintă firească fl 

se face un se- 
alegerea viitui-

18,00 Tele cronica economică.
In dezbaterea opiniei pu
blice : Construcția de lo
cuințe în ritm cu dez
voltarea întregii ecotto- 
mii.

18,30 Pentru copii 
19,00

orchestrelor 
14,50 Gintă
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
rutier; 15,05 MUZEE Șl EXPOZIȚII, 
J5'4:0 Melodii de Peuițal; 16,00 RA 
DÎOJURNÂL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,30 INCURSIUNE IN CO
TIDIAN; 16,50 Luminile 
Din spectacolele Operei 
17,10 ANTENA TINERETULUI: 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
economică; 18,10 Muzicii 
19,00 Concert de melodii 
naști; 19,30 Sport; 20,00 
GAZETA DE SEARA; 20,20 O me
lodie pe adresa dumneavoastră 
20,40 OAMENI DE SEAMĂ: 
gore Antipa;. 21,00 Eipoziție d 
Zică 
NAU 
22,15 
22,30 
gram 
de dans; 23,30 Intllnire cu jazz-ul; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Me
lodiile nopții; 2,55-3,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.

4) Trei zile Ia rind 
tfin Uficani nu afost aprovizionată cu pro- 
duse, A patra zi multe sticle au iosi aduse 
fără capace, incit nu Se mai știa care stic
lă e cu 2,20 lei și care cu 2,40 lei, iar 
smîntina nu întrunea nici pe departe cali
tățile ce trebuie să le aibă. Și acest caz 
nu-i singular Ia I rit ani. El se repetă cam 
des. Ziarul a mai sesizat asemenea situa
ții la Uricani dar... nu s-a fript nimeni cu 
iaurtul.

9 noiembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Recompensa; Republica : Faraonul; 
PETRILA: Țara duhurilor din mă
rile sudului; LONEA — 7 Noiem
brie : Minunata Angelica; Minerul : 
RelaxeazS-te dragă; ANJNOASA : 
Boccacio 70; VULCAN: Jandarmul 
la New York; LUPEN1 — Cultu
ral: Cum să furi un milion; BÂR- 
BĂTENI; In fiecare zi sărbătoare; 
PAROȘE.N'J ; Intre doi; URICANI ■ 
Omul dip Rio.

4) De citva timp, vînzătoarele de la co
fetăria „Trandafirul" din Vulcan au încer
cat și, în bună măsură au reușit, să inter
zică fumatul în unitate. Este un lucru lău
dabil, frumos, sănătos. Dar mai șînt tineri 
care nu se conformează, dînd naștere la 
discuții. Oare de ce-s alil de retractări la 
civilizație unii tineri ai zilelor noastre ? 
De ce nu-i ajută nimeni să vadă unde gre
șesc î

unor elevi ca Clrippțu Vetgria, Hi- 
lip Estera și alții, care și-au ame
najat acasă niței laboratoare de chi
mie în care efectuează experiențe 
simple. Fizica, de asemenea, este un 
alt obiect care are în rîndul elevi
lor noștri un maro număr de pa
sionați. Severitieanu Lucian, Zele- 
neac Ernest și Kerte»? Ioan lucrea
ză cu multă plăcere 
școlii, iar acasă, în

și-au dezvoltat ne- 
i pasiune, dedieîn- 

e parte a timpu- 
astfel, permanent 
in acel domenii:. 
Știu să-și aleagă 
pasiuni. Orele de 

experiențele efectuate în

ce spun vecini; de pe scara 
locuiești ..Fata a plecat c 
pentru că era mal tratată'

CazuJ relatat are darul s 
ideie aproximativă despre 
specimen care e specul: 
sentimente. Ei e greu de c 
pentru ‘ că' .Țiișrează, cu ar 
imateriale nu cu probe re 
G. Aurelia n-a plecat de t 
prea mult binp; și nu înt 
îi scrie tatălui său vitreg i 
colo de unde sg și ni 
sale bune Aceasta e pe C£ 
pierde un ' avantaj materia 
re-1 avea de pe urma c 
acum îți stare să-și cîștigi 
existența Și de aici toată 
tea — o poveste regretata

(4 Cetățeanul Salindar loan din strada 
Jiului nr: 2, Petroșani, umblă de mai bine 
de un an la sectorul I.L.L. Petroșani cu 
cereri pentru a i se repara gardul ce-i im- 
prejmțliește casa și curtea. De mai bine 
de un an. Și tot mai umblă încă...

matematica, fizica, chimia, geo
grafia, științele biologice, Elevi ca 
Ban Tiberiu și Laziun, Vasile, ta- 
lentați matematicieni ai școlii, a 
căror activitate în rîndul rezolva
torilor de probleme ia „Gazeta de 
matematică", seria B, este deosahit 
de fructuoasă, și-au -. cultivai pa-, 
siunea neutru acest obiect încă din 
primele clase, ț 
contenit această 
du-i cea mai marc 
lui, lărgiiidU'-și, 
sfera activităților 
Asemenea elevi 
drumul viitoarei 
laborator,

ceputul rindurilor de față ziua, ora 
și locul unde s-a produs incidentul 
ci tocmai de a încerca o identifi
care a vinzătoarei in culpă.

intîlneai cu cîtva timp in urmă 
în unitățile comerciale inscripții 
care spuneau „In acest raion deser
vește vînzălcrul X“, „Gestionarul a- 
cestni magazin este tov. Y". Aceas
tă ieșire din anonimat nu e de loc 
lipsită de importanță. Ea implică 
răspunderea persoanei gestionaru
lui sap vînzătorului față de ceea 
ce se petrece în magazin, obligă ia 
reșpect și solicitudine față de cum
părător, în sfîrșit dă adresă nemul
țumirilor cumpărătorilor atunci cînd 
sînt încălcate regulile bunei de
serviri. In București. Sibiu și în 
alte orașe unde comerțul abordează 
alte pretenții deeft cele cu care noi 
sîniem oVișnulți, găsești nu numai 
numele vînzătorului în raionul res
pectiv ci și pe acela al gestionaru
lui împreună cp adresa șa în vi
trină. De ce conducerile organizați
ilor noastre comerciale nu iau mă
suri pentru aplicarea riguroasă a 
acestei reguli ? De ce îngăduie acest 
anonimat bolnăvicios sub care se 
dezvoltă, asemenea unor culturi 
microbiene, nepăsarea, lipsa de 
respect față de cumpărător, ciu
peala necinstită ?

Dați, tovarăși din organele 
petente, nume celor care ne 
pe bătătură. Vrem să vedem 
acolo tinde lucrează, numele 
cu care luăm contact pe linie de 
cumpărător. Să-i mulțumim dacă ne 
servește cum se cuvine. Dar mai 
ales să-i spune#i Pe nume atunci 
Cînd vedem încălcate flagrant re
gulii» obligatorii ale comerțului 
socialist ș ' ■

Descoperit! în făta toamnei, mestecenii albi nu 
prevestesc decît imaculata zăpadă cu care, în curind, 
se . vor identifica. ■ *

mat protector. Na din preferință 
pentru amănunt am indicat la în-

-RQGRAMUL I : 5,00 BULETIN
ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 

itneață; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
5 ACTUALITATEA AGRARĂ;. 
) RADIOJURNAL. Sumarul pre 

Sport. Buletin ineleo-nîtler;
' BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA- 
IJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul 
sei; 8,00 Tot înainte; 8,20 MO
RT POETIC; 8,25 La microfon, 
odia preferată; .9,00 BULETIN 
ȘTIRI; 9,03 La microfon, melo- 
preferată; 9,30 Radipmagazinul 
Itătoarelor; 10,00 Jocuri popu- 

10,10 Curs de’ limba ger- 
i; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI;

Cronica economică; 11,30 Cîn- , 
cu și fără cuvinte; 12,00 Mu- 
populară . interpretată de Ro- 
Mezaroș și Ion Girbăcea,- 12,15 
însemnările instructorului ar- 
: 12,25 Succese ale . muzicii 
<■; 13,00 RADIOJURNAL. Bu- 
meteorologic; 13,10 Intîlnire 

elodia populară și interpretul 
at; 13,40 Parada soliștilor și a

Printre manifestările personali
tății, care-i subliniază originalita
tea, un loc important îl ocupă pa
siunile. Pasiunile contribuie în ma
re măsură Ja dezs oltarea pătrimo- 
niulni material și spiritual ui so
cietății. Valoarea cteatoăre a pa
siunilor depinde insă de orientarea 
lor.

In anii adolescenței stările pa
sionale se înmulțesc, această peri
oadă a vieții omului fiind consi
derată o vîrstă a pasiunilor. Pasiu
nile se nasc ' și sînt întreținute 
acum,, nu numai de condițiile vie
ții familiale ci și de cele ale școlii. 
Școala are meritul și datoria de 
stimula ‘ și susține prin organiza
rea cercurilor pe obiecte și a olim
piadelor, pasiuni, neexploatate în1* 
totdeauna suficient. In anii de școa
lă și datorită ei se defcvpltă pasiu
nile, inelinațiile și talent :le elevi- 
lor, ’șți 
dezvoltării acestora, 
rios discernăniîrit iii 
rei lor profesiuni.

Făcînd un sondaj 
lor liceului nostru,

bibliotecă personală cu 
din domeniul geografiei, ti

are <' pasion -ază din <>; t- 
clase ale școlii generale, 
o deosebită sensibilitate su- 

pătrunșe versurile 
o pasionată 
beletristice, 

înflăcă-Ala Bala.
Clubul tinereții Bau- 
r'ii 'sînt pentru cei tenaci 
— emisiune de Ștefan 
Iureș. ' •
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Transfocator.
„Plimbare cu vaporaș-iP 
Film-balet realizat de 
studiourile de televiziu
ne din Budapesta.

21,00 Avanpremieră.
21,15 Tele-cinematecă: Petter 

Ibbetson — film artistic 
cu Gary Cooper:

22,38 „Trei studii" de Debussy 
in interpretarea pianistu
lui belgian Claude Cop
penes.

22,51 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

șe ocupă mult de electricitate. 
Moanță ClheorȘhe ește un pasionat 
radioamator, Goanță . Grigpre ci
tește cu nesaț cărți: despre calatorii 
geografice iar Andrei Mariana și-a 
fgimat 
cărți 
biect 
mele

Pe
Fetească sîțțt 
elevei Zamfir Valeria, 
cititoare a literaturii 
tar Pometescu Mariana 
rata noastră sportivă, face parte din 
lotul național de atletism '(juni
oare). ■

i Un măre sprijin în cultivarea pa
siunilor elevilor ii|-l și clubul 
sindicătelsi', undd' activează în di
ferite cercuri (fotoametori, arte 
plastice) multi elevi ai școlii noas
tre. i'MM-M’ ăinui:?;i vc

Tineretul studios este dornic 
după cum se știe « sg cunoască cît 
măi mult, din diverse domenii de 
activitaț©; iubește excursiile, spdr-: 
tul, dansul; este entuziast și între
prinzător. împreună cu părinții ele
vilor, noi, educatorii, trebuie ș| ne 
străduim să dȘzvoltăin și șă ^încu
rajăm la elevii noștri, pas vinile și 
talentele, să le canalizăm pe făga
șul cel mai bun. ‘

Ce se dezvoltă sub un 
anonimat bolnăvicios

({jrmgre din pag. 1)

TELEVIZIUNE

nț adrul ’ . acestor țTpe, atj .. sldit* dra-
«t gostea nen t ri) ■ chimie în sllîldtul

O. C. L. Alimentara 
Petroșani

Aduce la cunoștința populației 
că prin magazinul nr. ÎS 
Petroșani (Autoservire) 

Ise desface zilnic făină 
integrală preambalată 

în pungi de hîrtie pînă la 10 kg.

Pentru cantități mai mari de 10 kg, des
facerea este asigurată de secția de cereale 
situată în incinta din spatele magazinului.
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Plenara Adunării Generale a ales 
cinci noi membri nepermanenți

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, N, ' Cristoloveanu, trans
mite : In Piața Roșie, a avut loc 
marți dimineața parada militară șl 
demonstrația oamenilor muncii din 
capitala Uniunii Sovietice, cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

In tribuna Mausoleului Lenin se 
aflau Leonid Brepiev, Alexei Ko- 
sîghin, Nikolai Podgornîi și alți 
conducători ai partidului comunist 
și guvernului sovietic. Erau pre- 
zenți conducătorii delegațiilor de 
partid și guverinmcnlale din ța- 
i de socialiste, șefii delem.iliilor u- 
nor partide comuniste si alti oas
peți sosiți . la Moscova pentru a 
participa la- festivitățile prilejuite 
de semicentenarul Revoluției din 
Octombrie.

In tribuna Mausolejdui 
flau tot ara;,yjS;J^|f oladaKJi.
secretar generai^ Xțoi 
Central al Parii 
mân, conducă® 
partid si g.gyer 
blicii ' .'Șb 
Gheorgjje 
milelu lui 
Permanent 
ședințele,
al Republicii Socialiste I 

. I" tribunele ~ din Pia

tori pentru cauza lui Octombrie: 
batalioane de soldați revoluționari, 
matrozi ca cei de . pe crucișătorul 
„.Aurora" sau din liota Mării Bal
tice, cavaleriști ai lui Budionîi, 
Ceapaev, KotoVski.

Parada Armatei sovietice moderne 
a fost'deschisă de cursa'ntii acade
miilor militare. In fruntea cursan- 
tilor de la acidemia „Frunze" 
afla generalul de armata Pavel 
Kiir.ocikin, Erou al Uniunii Sovietice, 
lost participant la asaltul Palatului 
de Iarnă. Pentru prima dată, .prin 
Piața Rosie au defilat militarii infan
teriei marine urmați de cei din ithi- 
tâtil^ de desant aerian. Apoi, orin 
fata tribunelor ău trecut elevi ai șco
lilor militare „Suvorov" și „Nahi- 
rnov".

Apariția în Piața Roșie a tran
sportoarelor blîpdato din divizia

ff'"”deî®
tale a Repu- 

si Ion 
nu-uibru al Co-

*h

aîscu’ 1 marcat începutul pre^ntăi

telului rii tehnicii militare Au urmat insta- 
st^ lațițle de artilmie_ autotractate ale 

u- trupelor do desant aerian, trupe 
echipate si cu transportoare blin* 
date și tancuri. Apar în fața tri— 
bunelor tancurile diviziei Caute- 
mi r.

Ah ' fost prezentate ’’ 

ce de luptă antiaeriene 
nate protejării trupelor 
țr». Pxjpțre* apssteg se află complexe 
antiaeriene aiwtoțshjrtațr cu trei rtf- 
cliete. destinate linlelor aeriene 
aflate la înălțimi foarte mici. .

Defilează apoi artileria. Trec prin 
'Piața Roșie tUnuftt’” modertie de 
mare calibru și putere. Insta
lațiile reactive, care prin puterea

. Defilarea trupelor de rachete cu 
destinație strategică a fost deschisă" 
de rachetele cu 
acțiune 
sare autotraclate. Asemenea rampe 
de lansare au fost create și pentru 
rachetele intercontinentale. Parada 
militară se încheie prin prezentarea 
.rachetelor celor mai puternice, 
pare pot fi folosite pentru lansări 
Intercontinentale și orbitale.
f După parada militară, în Piața 
Roșie a început demonstrația re
prezentanților oamenilor mu ncii din 
Capitala sovietică. .
Ș Timp de ciieva ore, ■ 
bunelor din Piața Roșie au trecut 
sute de mii de locuitori ai Mosco
vei, purtînd pancarte și panouri 
care înfățișează principalele reali
zări ale puteiii sovietice și succe-, 
sele obținute în cinstea 
versuri. Reprezentanții oamenilor 
muncii din Moscova 
Zinci de salut către popoarele ță
rilor socialiste, către poporul viet
namez care, ltlptă eroic împotriva a-

rază medie de
aflate pe rampe de lan-'-'

murii, ani-

poartă lb;

’îfflgloa?

desii- 
teres-

In tribunele din Și.ața Ro
sie erg ii de față^,de as^ipnea to- 
i .rășlf D onțg _ 'i(ăUtu. J Io
sif, Ițanc , țsi tȚeodor, Martițgțgp, 
ambas idorul Rom ini< i la Moș< <>- 
\a — membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române, precum 
și delega țtîle organizații lor. de 
masă și obștești, din România in
vitate la sărbățorjrea anive-rș^rii* 
Revoluției din .Octombrie.

Ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice, An- lor de foc depășesc d« multe <ii 
drei Greciko,.. a trecut în revistă 
unitățile aliniate, în, f Pipta Roșjn.

Apoi, el a rostiț o ctțyînțare adțe-, 
sată participanțilpr . la .paradă, , oas
peților de peste hotare și oameni
lor muncii din Uniunea. Sovietic/:. 
El a relevat succesele obținute dp 
oamenii, sovietici în cei 50 de ani 
de. la Marea Revolulie din Octom
brie și a . subliniat că,, deslășurind 
o politică exlețnă pașnică, gt-atul 
sovietic,. P.G.U.S. ; fac totul pentru 
a menține la, un niyel- înalt, pute
rea de apărare a tării. ,/P-

Răsună 
In semn 
salve de

Parada 
istorică. Prin Piațg Roșie trec unj- 
tăți ce amintesc de vechii luptă

re își apără libertatea și indepen
denta.

Demonstrația se încheie prin 
tonarea Internaționalei. M a subliniat aportul sporit al

-—-—   -
.',0NIGERIA

■MMIMMMMMMMt*a

Consecințele tragice

Imriul de stat al .U.R.Ș-S. 
de salul slut trase 21 de 
artilerie.

a început printr-o evocare

jcunoscutele ,.Katiu>e”, au închei®' 
coloana artileriei. ■ ■ ’

; Parada militară, care a durat c 
oră, a continuat prin prezentarea 
unităților de rachetei într-un ’ritm ' 
leiit trec prin fața tribunelot rachfete 
antiaeriene argintii, avînd un apara- 
taj radioelectronic ce permite depis
tarea din timp a țintelor aeriene și *■ 
reperarea lor exactă.

. 5 Intră îti piață rachetele antirachete. 
Ele sînt urmate de rachetele tac- 
tice-operative, care reprezintă ’ prin- 
șcipala putere de foc a trupelor tere
stre. în fața tribunelor apar rachete 
balistice ce pot fi lansate de pe sub
marine în submersiune.

LAGOS 7 (Agerpres). — An^- 
ljrtr^en3«șsecinț®le - războiului . .ci
vil din. Nigeria, corespondentul 
din l^gbs ,âl Agenției p-itranc^ 
ftesse, Colin Ilaynes, ' arată ' ca 
repercusiunile economice jși socia
le ale conflictului au depășit cu 
mult previziunile. Numai i heltuie- 
lile militare, ale guvernului fede
ral 'de la Lagos sînt de peste 50 
de milioane de lire sterline. iar 
pagubele materiale sînt aproape 
la fel de ‘ mari. La aceasta se a- 
daugă și perturbațiile intervenite 
în comerț și dificultățile privind 
exportul’ principalelor produse ni- 
geriene eașe fac ea cifră totală a 
pierderilor să depășească 200 de 
milioane de lire sterline.

Nigeria Orientală (Biafra) a că- 
lfnaitrtfe- dec sece

siune; un rol important în econo-

ai Consiliului de Securitate
NEW YORK. 9:. Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 

in ședința 
noi mem-

' transmite ț Adunarea Generală a O.N.U. s-a întrunit
. . plenară lițni 'i'după-dtniaz^sțn vederea alegerii a cinci 

'brii nenermanerțți ai Consiliului de securitate.

cum sA știe ^onșȘ^iR,- 
ttomppne din qîneș j*-****®» -<«,■ 
măneiiți și din 10 mejpbjrj rneper- 
mânenți aleși de adunarepe o pe
rioadă de doi ani. La 
brie a,c. expiră mandatul 
tinei, Bulgariei,.

pe arena 
s-a referit 

apoi la o serie de probleme de 
acțUȘlifete. El 
necesirafea 
mice a conlli^ilpi tragic din- Wftț*

s țărilor mici și mijlocii 
membri per- politică mondială, și

,g scos în evidență 
unor soluționări; grșțb-.31. deceitt- 

(Vrg|fc
...... ................. .Japoniei. - fțepu- nam, a .situației provocate de cri» 
tjiigii Mali și Nigeriei. CerUlți ețnei . za din Orientul Apropiat și și-a 
membri ncnermanenți sînt Bra_zi« exprimat regretul că.-proiectul de 

’ ......... .
S. -fî?.'’ .âsumârfâa. unor

a - se .JgȘțeipe

i&WțjG.eȘ^jlV.țea puterilor nucleare.
___  ■ După■'încheierea cuvîntării 

pe regele Mahendra aî Nepalului'. petejuf .nepalez s-a procedat 
aliat in vizita la Națiunile Unite,, 'alegerea prin vot secret, pentru 
sa ia cuvîntul m fața ' "1’ii. o pețîOadâ de doi ani, cu începe-*

W . '«SSsJWv* 1 ianuarie11968, a celor
5.i.’xae&ibri trepermanenți ai 

de Securitate. Prese* 
nleG:~a reamintit că pe baza 

P*sfe;șPrin®î‘Piului t-Otației, trei din. cei 
cinci membri trebuie să provină 

'‘dim'îmdurile statelor afro-asiătice; 
unul din grupul țărilor Europei 
.|’,^șărițene ițțr unul din grupul 
țarifoj^ l^yno-ajnericane.

De,, la primul . scrutin au fost 
de<^4yate alese cu un număr de 
voitei care a depășit mult major 
Jitătea cDiută de două treimi, ur
mătoarele state: Pakistan, Sene- 
gal, Algeria, Ungaria,, și Paraguay.

Cu aceasta, ședința de luni 
âupă-amiază a luat' sfîrșit.

Ha, ’Canada, Dane^rardă^^^g^,
și Indian

înainte! de - - ■
varea acestui punct -de .pe' ordinea -< principiului reciprocităț 
de zi, președintele '
rale. Corneliu Măr®^

Mulțumind pentru' *•ihvjjp; A;' 
tație, regele Nepalului a. îranMifîte Con*-' 
felicitări președintei 
gerea. sa, sublMind cu aceasta 
glindesf i' recunoașterea-, . cont.ri bu- 
ției importante aduse de Romania

statorni 
de

■.■■■\u-r-

ale războiului civil
mia nigeriana _ se află, de asenigj-. 
nea. inttyun haos economic. Cța 
mai, mare . parte.., a veniturilor ob
ținute de pe urma petrolului au 
fost. înghițite de război. Uzinele 
sînt închise datorită lipsei de ma- 
terii prime, porturile, sînt inactive, ■ 
mina de ițu fiind dispersată.

Potrivii unor calcule prelimina
re peste 50.000 de persoarie au 
fost ucise în acest război. Peste un 
milion de persoane s-au refugiat. 
In prezent, paralel cu operațiuni
le militare, „războiul acuzațiilor", 
a intrat într-o fază crucială.' Dacă 
guvernul de la Lagos, remarcă 
Colin Haynes, nu va da o lovitură 
de grație regimul®}’ hiafrez, eon
ii ictul va continua în'că mult timp, 
iar pierderile umane și 
vor fi își mai mari.

materiale

obli- 
baza 
par-

oas- 
la

Ruperea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Congo (Brazzaville) 
și Portugalia

BRAZZ.AVltEE ■ ■•'?‘'!*,fAgWpr'e‘S);‘*i’***-''“!,^Wl**i^fflt!gpM#’,'*î’tapOWÎW*'^att- 
Ruperea relațiilor diplomatice din- lui Congo. Relațiile; diplomatice 
tre Republica ««Cpiwpț. (IJrcțzzâ vil 1<>) «dintre jțcele ’ofcă ță*riau fost in
și Portugalia «issfiît MnW^Șt '* «trerfipti teiHporaf*’■••sft octombrie 
plinit marți, cînd .ministrul, con- 1 
golez al justiției, Joseph WlaȘfsJ 
a sigilat clădirea Ambasadei Por
tugaliei din Brazzaville.

Această măsură, "a tost necesară,J 
a declarat ministrul justiției, 
trucît ambasada întreprindea ,

Congo (Brazzaville)

in-
ac-

’9b(i, ci£| guvernul congolez a fă- j 
'..3 * MmoScut ca bande ale mer
cenarilor albi folosesc teritoriul An- 
gglei, pentru a întreprinde acte de 
agresiune împotriva Republicii’ 
Congo.

. . ■' ' -■ ' , . ■ '• : î, ? A i: : : : :

R. A. U. a cerut convocarea urgentă 
a Consiliului de Securitate

i~ ‘ - - C ¥ t t s # -î

NEW YORK 7 (Agerpres). Re
publica Arabă Unită a cerut con
voc., rea de urgența a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. „pentru a exa
mina situația periculoasă * pin 
Orientul Apropiat" care s-a creat

cum se arată în cererea 
președintelui Consiliului 

urma refuzului Izraelului 
retrage trupele din teri- 

ocupate" — anunță

—după
adresată
— „în
de a-și
toriile arabe 
agenția- Associated Press.

Situație încordată în Cipru
comiHijjItl 

naționale cipriote 
focuri de armă 
ciprioților .turci, din Nicpsia. j.I^p, 
s-au înregisirui victime, . dar ,Ur! 
prioții turci au primit ordinul de a. 
fi în .stare de alarmă.

NICOSIA 7 (Agerpres), -— Situa
ția din Cipru a devenit încordată 
în urma arestării lui Rauf Denk- 
tash, președintele Camerei comu
nității cipriote turce, relatează 
agenția France Presse, După cum 
a anunțat purtătorul ■ de cuvînt al

ități alfiȘgăSzf . 
au tras marți 

asupra poziftîW'.

„Surveyor-6“ 
în. zbor spre Lună

< CAPE KENNEDY 7 (Ager
pres). — De la Cape Kennedy 
a fost lansată marți dinii-:

| neațâ o navă de explorare 
lunară „Surveyor-6“ propulsată 
de o rachetă „Atlas-Centaur". 
Conform programului, joi 
„Surveyors" va aseleniza lin 
într-o regiune cu relief acci
dentat. Nava este echipată cu 
un adevărat laborator de fl-, 1 
nalize chimice și cu o came
ră rotativă de luat vederi. 
Potrivit aprecierilor experți- 
lor americani, nava are șanse 
de numai 41 la sută de a ase
leniza lin. Benjamin Mil- 
witzky, directorul programu
lui „Surveyor" a declarat înain-

Ș te de lansare că această mi
siune este foarte riscantă „din 
.cayza ț,șreliefului . accidentat . al . 
'^‘‘egiuiiid în .care vg aseleniza. 
Acest, risc trebuie totuși asu
mat pentru a se asigura se- - 
CUițitătea echipajelor umane 
care vor aseleniza in viitor"

Sporirea numărului rezerviștilor 
gărzilor naționale în S*U.A.

Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a autorizat luni spo
rirea cu încă aproape 20 000 a numărului rezerviștilor și gărzilor na
ționale, informează agenția Associated Press. Vor fi create astfel noi 
unități care vor fi puse la dispoziția guvernului. în caz de urgență, în 
diverse state ale S.U.A. Potrivit aceleeași agenții, măsura luată urmă
rește să preîntîmpine tulburările care ar putea avea Ioc în timpul ma
nifestațiilor de protest interne care

• MANILA. urma
naufragiului navei filipineze 
,,Mindoro", provocat de către 

| , taifunul „Emma“, 25 de per-
I spâne și-au pierdut viața. Au 

t'ost salvați 153 de pasageri. ,
g , Potrivit: primelor informații,'^
8 numărul persoanelor dispărute
I ■ este apreciat ca variind între 
I 30 si 70. ț -Â' O:

• WILLEMSTAD. — In 
portul .Willemstad din Antile- 
le olandeze s-a prăbușit luni 
un pod în construcție provo- 
cînd moartea a zece muncitori, 
rănirea a altor doi, 12 per
soane fiind date dispărute.

s-au amplificat în ultima vreme.

Greva generală a minerilor italieni
organizată . și de. trai. In aceeași 

zi, minerii 
pat și la o 
ție, care a

muncă ■ Agrigento.

ROMA 7. — In pro- . 
vinciile Agrigento, En- 
na și Caltanisetia din 
Sicilia a avut loc luni 
o grevă generală a

minerilor,
de sindicatele pe ra
mură. Minerii reven
dică îmbunătățirea 
condițiilor de
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