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vinzare celor ce'dp- 
cumpere locuință

Foto: V. ONOIU

minjeră
cunoscut iu 

alături de 
d&2-

■îKjhgâză' un jurnal'de ac

miei naționale’ și înflo 
rirea patriei noastre sg 
cialiste.

Sfirșilul anplui, con 
wr mai preda încă 
de acest tip în Car-

Sub. conducerea dirijorului Vîjciăa 
Gavfilă și a' tovarășului Bota Liviu, 
directorul clubului din Urigani, cei 
peste 20 de orcnestranțiși solist) 
de ; muzică: populară 'din localitate 
sej^regătesc-h' ijitgns 
Spectacolului intitulat 
de lă strungă", 
fi prezentat în

Brad. Repetițiile au loc de dou® ori 
pe ’ săptămînă 
toți conippnentii .formației

rin, Coți Alexandru 
rina, Todtiran Nicolae, 
Nagv Virginia, Barabas
Bogdan Nțtarioara ■;$i:jai^.iți alții - fîtWj 
pregătit c’U conștiinciozitate. ’ , '

De două zile, blocul C 3 c 
din strada VasHe Roaiță nt. 13 
Petroșani, primește oaspeți. 
Sint primii locatari ai wHi 
cartier ce "se ’c'onstftti^B" lin
gă Casa de cultură din care 
dtibeâmdâiâ, ap T6M 'terminate 
și predate două blocuri: cel 
despre care e vorba și cel o- 
feril spre 
rest să-si 
proprie.

Pipă la 
structurii 
3 blocuri 
tierul respectiv.

în vederea
- „MîndruliU 

spectacol care va 
curînd in ra 1 onu 1

oieri cu 
exponatele

In- 
a con- 
„Tungs- 
XTngară, 

lămpi 
cir

MINA ANINOASA. Una dintre brigăzile har
nice de aici este cea condusă de Gabos Alexan
dru : pe trei trimestre, ea șî-a depășit sarciglle 
de pU# -țu. 41® iț- < '-'excaviifti' ... ș '.;

IN CLIȘEU: O parte din. minerii- acestei bri
găzi harnice, care deschid npi căi în adîncurl

și la ele participă 
Soliștii 

si instrumentiști Deliu Ma- 
Vascul Ecate- 

feilt Petru, 
Viorica,

Proletari din toate .țării
---------- r •—- -■ »

Ib scopul raspîndirii cunoștințe
lor politice, culturale, științifice, 

‘conducerea Căștii de cu'lty'fe a 'sin
dicatelor din Petroșani ,a inițiat 
organizarea mai multor cicluri de 
conferințe. Așa sînt : „Luna poli
tică", „Conștiința n.gc^țră'", .Maga
zin științific", „Sf^jul medicț^ul". 
Fiecare ciclu este condus de un 
specialist, angrenează la expune
rea temelor alțt specialiști' din di
verse ^JWJjțr)ii dk activitate poli
tic® cultufală, ștțințifică și are prtfif-

întîlpirea de
Cu- 

ediția a 
sportivi 

școlile 
profesionale din Valea

uri
NU I ■ Dar să 

: in ■ reflecțiile 
■ în mod dialed- 
luăm : ca bază

vanlaje cu care a in- 
zestrat-o natura îșf fa
ce jocul. Familia e pe 
pragul destrămării. O- 
pinia celor din jur in
tervine' let momentul 
Oportun:, (In cașul re
latat a . intervenit ca 
eficiență). .

CAZUL 2. C. D. om 
cu prestigiu in locali
tatea in care trăiește 
și muncește. - ‘Este soț 
„ideal" și tată a doi 
copii, '■întreține relații 
extracon jugâle cu. b 
fată care... , aduce pe 
lume . frpctul aventurii 
lor amoroase, un copil.

Muzeul mineritului din 
Petroșani vă 
generozitate
— autentice documente 
din viața de ieri si de 
azi a minerilor Văii Jiu
lui, pagini - inedite de 
istorie si luptă revolu
ționară a; lucrătorilor din 
adincuri.

SȘ^Warea 
JhȘtUa a 
anii noștn 
celelalte miile 
voltare vertiginoasă’ prm 
deschiderea deori
zonturi de exploatare, 
mecanizarea intensă # 
procesului de extracție a 
cărbunelui, dotarea cu o 
seama de instalații in
dustriale. Toate acesfea 
au făcut ca fată de 
1938, extracția de căr
bune a minei: să crească 
de 2,2 ori; numai în ul
timii doi ani producția 
a crescut cu 13 la sută, 
iar productivitatea, mun
cii. a sporit cu 11 la sută.

. Documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie djeschfd noi 
perspective pentru dez- 
v.oltarea continuă a mi
nei.

Zilele trecute a avut 
loc la mina Petrila a- 
dunarea activului de 
partid al exploatării, 
pentru dezbatere® docu
mentelor Plenarei C.C. al 
P;C.R. La această adu
nate, ău participat tova
rășii Roșea Nicodim, se
cretar al Comitetului re
gional Hunedoara al 
P.C.R., Pîinișoară Titus, 
secretar al Comitetului- 
orășenesc Petroșani al 
P.C.R., Dioancă loan, in-

țampionatul regional 
defbtbal programează 
în etăpa a Xl-ă — ulti
ma a turului popularei 
competiții sportive — 
pațrg întilniri în Valea, 
Jiului. Iată-le : 5
• Vulcan : Minerul

— Abatorul Hațeg.
• Aninoasa: Minerul

— Minerul Uricani.
• lonea : Parîngul — 

Constructor^ Lupenl.

ăiiin, ..................    i,|.

. (pag. a 2-a)

< IN CONSILIUL DE SECURITATE: Dez
bateri asupra problemelor din Orientul A- 
prop ia t.

+ „Surveyor-®' a* aseldhlzat iih. *'■«*■
+ Puternice mișcări seismice în Japonia.

' îMl- :•

Aructor al, Comdetufur 
regional Wînedoar-a al 
P.C.R. ;

In expunerea făcută, 
tovarășul Po'șca Nico- 
dim, segr-e^r al Comne1 
Uliul regional de partid, 
a reliefat pe lai q im- 
poitanța -deosebită a, tib- 
('umentelor elșfbdJ&i 
Plenara C.C. al F 
din 5—6 octonibrie, 
seninătatea lor 
sporirea continuă a efy. 
cienței «U&urpr seet^a^v 
lor de activitate, pentru 
rițiicarea pe o treaptă 
superioară a economici 
natydnale.

La dezbatere au parti
cipat cadre de condu
cere din exploatare, ’teh
nicieni cu multă expe- 

■riențâ în producție, se
cretari și membri ai bi
rourilor organizațiilor .de 
bază. VorbitoțȘy.. ■■și-au 
exprimat aprobai ea de
plină fată .de' documen
tele < laborate de Ple
nara C.C. al P.C.R., a- 
djeziunea totala față de 
măsurile preconizate'de 
partid pentru o dezvol
tare continuă a econo-

particular ? Esjțe ea 
■oare lipsită de price 
implicație socială ?

ije trebuie să declarăm 
'din : capul Ipcrilui 
nfăspicat
cor i i im 
Noastre 
Vie. ■ Să ’ 
de discuție ■ clteva ca
ruri recente', care â- 
.testă cju prisosință gța
pul de implicație so
cială și consecințele a- 
Uestor implicații.

CAZUL 1. A. B. este 
o i femeie „liberă". In 
virtutea, l„îreptului Ia 
viață" apațe pe orizon
tul familiei unui prie
ten. Polosindu-șe cu 
abilitate , de unele a-

produ-sa ■ chimice și mi
nerale; în Belgia, Eulg^y 
rig, „Cehoslovacia, R. 
a Germaniei, Iugoslavia, 
Ungaria și' Uniunea So
vietică:

Prin portul Constanta, 
pe lîngă alte mărfuri, 
au foșf expediate însem
nate cantități de cheres
tea de brad în Arabia 
Saudită,- zahăr în Alge
ria, sare în Japonia, po
rumb ta'R-.F. a Germ a- 
,niei. șL Italia, și au fost 
descărcate laminate so
site din italid. La rîndul 
său întreprinderea 
dustrialittport" ■ 
tractat cu firma 
ram" din ,R. P. 
linii de r fabrica, 
normale ‘ și speciale 
ti' capacitate de 35 mili
oane becuri, pe an.

văfbtă expunerea Unei conferințe 1 
pe lună într-o anumită zi. Condu
cătorul ciclului „Luna politică" este 
lectorul upiVersităr Septițuu .Jvr<ușs 
de la institutul de mine djji „Retro- ' 
șiahri. 'YA

In cadrul, ciclului „Luna politic®", 
1-U.ni .1.4, gra-- 18 va .avea loc confe- - 
r.ința „Vietfiana —- lecție a iștaflști". • 
Exr«tie'''li»etgr Șbp.iM&iu ;

tuăwMti.

pegion8;a 1

ii

'. ' • Petrila : Știința —
Preparatorul Petrila.

pfa>l Ia ora 11, pe terenu- 
tori rile de handbal din Lu- 
V<-:: peni, Lonea și Petrila 
ou® se dispută meciurile din 
miji Ai cadrul campionatului o-

Minerul Lupeni — 
Știința II Petroșani.
UI& Parîngul Lonea — 

■‘Minerul. Aginoasa.
, • Jiul .Petroșani — 
Minetul Vulcan.

O nouă etapă a cam- 
pjonatului: orășehesC de. 
Volei prilejuiește la ora 
Iff întîlnizea echipelor:
• Jiul Petroșani — 

Mtaețnl Dîlja/
0 Utilajul Petroșani 

Știința II.
ȘțȘ'Pe ’ pistă ț ■ stădMhUlui 
. Jiul se dispută, începînd

atletism, dotată cu 
pa elevului". 
H-a. Pârtidipă' 
din liceele și

. jțițT.epriiiddrț®;; fotlșâ- 
nească de comerț exte
rior ■ . Masinexport" a 
livrat recent unei firme 
din R. F. a Germaniei 
145 betoniere U-100 și 
a încheiat noi contracte 
în baza cărora uac-<»x- 
pmrta îri Ungaria l 000 
vagoane de .marfă șco- 
■ptrlte pe două osii și în 
Franța cotnpresoMe 'tie 
aer tip M.C.-5. Prin in- 
termediul 1;ifciafe1pr‘in.dWii 
, .Miner aiim.porțexport • au 
fest expajțiate, îtț- C$ho- 
slovgcia, ■ Canada, Irak, 
Malta, S.U.A., Turcia și 

peât¥ '‘260 ooo 
m p <le -geam 'rimcanic 
si laminat. . De aseme
nea, au fost trimise mii 
de tobe de difșnte ma
teriali de construcții șl 
înșeȘSlrtfe’ dti

Iitife'rl^iutffții, fie dd- 
. I ia aceasta, Jpfa un pre- 
I tins cunoscător al pro- 

I. bletnelor pârticu-
I , lare. Susținea sus și 
I tpre cd. acest câmptir- 
Îliment dificil al jMfe 

.' Trî ”eXțlifsWi‘-‘‘
Ităte fiecărui individ

" Nu are nici o itfi^lida- 
I ții socială și "nu poale 

sta in atenția opiniei 
! publice decît atunci cina 

intră in ' conflict'cu le-' 
!gea. Deci — conchidea

' ^tmneaiuii *-■ candătui 
bine ascuțit al amba-

■ - srteoHlsr opihiei publi- 
Ir oe nuev.. uduta:

: dincolo de blindajul 
! care ■ ocrbt«ște acest

■ sanctuar • tabu.
| Este oare viața par- 
- ticulară străină de tot
I ceea ce se. itîtHtiplă iii 
I afara .acestui , unrvets

• ■ Ș. r ' ■*

3;' ' ■ 

»? -A
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ȘI TEHNICII
Televizor de bumnar

Coincidența

Cromatograful
comandă

dîoactîvă

In loc de dizertație

ai AmerîciiPrimii locuitori

Munte cîntător

DIVERSE

ÎNCEPÎND DE 
toni Columbiei

Fondul de «fianumie 
•I U. R. S. S.

In
deră

O FIRMĂ elvețiană de instru- 
mente muzicale a construit pentru 
reclamă caa mai mare armonica de 
gură din lume, lungă de 2 m și 
cîntarind 10 kg. La acest instru
ment pot ctata concomitent cinci 
persoane.

acum lucrările d-
cal lei

in capi- 
edere

ii <> ■< ac ’ «li m 
nici un indiciu 

privește misiil
or, și riici nu au 
vreo încercare o-

și un zăcămînt de cupru. La Mi
nisterul Geologiei din R.S.S. Kazahă 
se definitivează 
prospecțiuni și 
lor.

acum 12 000 de . am, 
li1 ai i eo gi înt d< 

părere ins ca acea 
s-a întîmplat cu mult 
mai devreme

Jn Mexiq, în apropie
re i orașului Puebl i, s-au 
dese operit un< lte de 
piatră - râzători, cuți
te, vii de săgeată și 
Sulițe — a căror vîrstă

fața pămîntului, iar „borul" este în 
pămîni la o adîncime de 35 do me
tr 1 .t i ag a „pălării e ipîn
zită cu aur dispersat. Sub această 
formă originală a f< t descoperit

-a îmbogățit 
in ultinui ani 
de diamante

PROFESORUL S. Vogel, din R. F. 
a Germaniei, a reușit, în urma cer
cetărilor efectuate, să infirme pă
rerea încetățenită, potrivit căreia 
trîntorii nu ar participa la culege
rea nectarului. El a stabilit că trîn
torii cîtorva specii de albine vizi
tează florile la fel ca și albinele 
lucrătoare. Este drept că din sub
stanțele mirositoare culese ei nu 
produc miere ci le transformă în 
niște „parfumuri originale" pentru 
atragerea femelelor.

șțunul
retan microporos.

le ng pot fi 
. u ajutorul car- 
radioactiv.
lor se stabi- 

iaport cu v irsta 
animalelor-ma- 

astodonți, căml- 
etc - dez jro-

jati să frec- 
ventezț în prealabil niști cursuri 
speciale de trei luni la care se pre
dau lecții de psihologie, drept șl 
etică. După ibsolvirea cursurilor, 
ei dau un examen și primesc o di
plomă care reprezintă un document 
obligatoriu în dosarul de acte pen
tru cununia civilă.

călătorie cu totul

unaliment ex- 
pentru copii șl 
ț- pgrșoan.» să- 
le l! întrebiiiii- 
u șe strică la 
cu apă, iaurtul 
ită-pui nimic de

Specialiștii Laporațoiiilpi de ra
dioactivitate și abundente izotopice 
națprale al secției din Cluj ’ a In
stitutului de fizică atomică au rea
lizat o instalație destinată analize
lor chimice cu rășini schimbătoare 
de ioni sau alți absorbanți. Insta
lația — denumită cromatograful cu 
comandă radioactivă — funcționea
ză complet automat. Colectarea 
substanțelor fractionate în cgloa- 
nele de separare se face printr-up 
dispozitiv comandat de un fascicol 
de radiație Gama, produs de o sur
să radioactivă. Schimbarea epru- 
betelor pline cu altele goale.se 
realizează prin comandă ele Iro
nic a.

C rpmatograful poate < & i aplicații 
în toate laboratoarele de chjțnie 
djn n stitutele e cercetare 
treprindprile industriale.

(Agarpri s)

Despre marele om politic și 
general al Franței, Napoleon I 
Bonaparte ș-a, vorbit și s-a 
scris foarte mult.

Este interesant de constatat 
că data mortii lui Napoleon, 
5 mai 1821, este compusă din 
cifrele 5, 1, 8, 2, î care expri
mate în ani, luni și zile, dau 
exact durata vieții lui Napo
leon 51 ani, 8 luni și 21 zile.

Isis, zeița naturii fe- 
fupde .și a maternității- 
In epoca grecb-romanS, 
cultul acestei zeițe a 
fost larg răspîndit mai 
ales în bazinul Mării 
Mediti-ianv. Clișeul re- 
prezintă statuia de mar
mură a lui Isis, țlatînd 
din sece Iul IU al erei 
noastre, descoperită la 
Fomii Ea si pă stre iză 
a Muzeul de •• hi ilogie 

Dobrogea crin Ccmstunl.-

nate cuprinde ^cunoscutele dia- 
Șah", uriașe safire, crizolițc și 
a zeci de mii de Carate de dja- 
aripii din Jakhțiă și Ural, dja- 
ii și cu înalte calități tehnice, 
t-kicrării ■preliminare speciale a 
ijitate inferioară.
iiante espușe întrip „vitrină, qș» 
ștrilor de la fabrica de briliante 
cjțig.. Supiiode, de asemenea, o 
stat de pepite de aur,.și platină, 
mare pepită de apr-din- lume -
36 kilograme. '

„Clarino

iib catodic 
ute de' cir- 
rnițătorulul. 
Se de la o

hal a U.F.l). (Unddr n 
lif ied Fly in g object-»-- 

> lect zbi itoarc ne 
ide i tifi atc ) Jbi cl 1 
dezbaterilor 1-ău con
stituit faimoasele far
furii și alte obiecte

• ac » Coi jresțil a 
ad >,> at - re. lj ți (n- 
tr-una din ele jșe cere 
O.N.U. „să stabilefișcțț 
contacte oficiale Cij: fi
ii țele ex tr atei jstre >i 

' cu guvernele lor". 11. - 
ol iția cere, de t îe- 

neă O.N.U. să sprijine 
înfiiitțarea unui insti- 
tut internațional di 
cercetări în domeniul 
obiectelor zburătoare 
neidentificate, institut 
care urmează să lie... 
„un stîlp al securității 
globale a planetei P.:- 
mîntului". Intr-o a 
doua rezoluție, Cotigii», 
sul ceie „extraterito- 
rialitatpa ionosferej", 
care ; otrivit rc zoiuțjei, 
trebu o să fie pi.să sul 
jurisdicția Națiunilor 
Unite"...

Directorul U.F.O., Co- 
loinan von Kewiczky, 
a declarat, in cadril] 
„lucrărilor", că „com
portarea farfuriilor zbu
rătoare pare să dea 
dovadă de o atitudine 
mai de grabă neprie- 
t neasi 1 îl pr ei 
nească față de ț imîn 
tul nostru și națiunile

ușe:- lactate ,,Șer 
irigația a fost do 
instalație specia ii 

i iaurtului la tem 
ș-a- epnșțatat ci 

i egnsumaț și sul 
păștrjndu-și timț 

; luni calitățile ș 
ifofloră, gustul ș 
MSft-. nu tritiVe >

Pe teritoriul Kazahstg- 
niilui, la 170 knj de Al* 
na-Ata, s a 15 i n mițn 
te cî tăto ex mpl 
unic al naturii.

Vînturile puternice -- 
duc din defileuri nisip 
fin pe care îi depozitea
ză pe stîncile abrupte. 
Cînd vîntul încetează să

teritoriile Turciei, Biilfj 
laviei, Austriei, R. F. i 
pentru a sosi la 9 n 
Paris. Dorința sa este 
tala Franței ,sj aibă o înțrcvi 
cu generalul dc Gaulie, după care 
îfi va continua călătoria temerară 
în Anglia,, iirțnihd să se reîntoarcă 
la» Teheran cil avionul.

tr-o farfurie zburătoa
re de către un om 
înarmat cu un revol
ver.- Voei din interio-, 
rul „farfuriei" i-au în
trebat ap< î • •- i
se află pe Pămînt și 
cine este liderul lor. 
Aceleași voci „extra 
terestre" au făcut cu
noscut brazilienilor că 
UU venit de pe planeta 
„Goj". Congrespl nu a 
putut elucida ce s-a 
putut întîmpla cu bra
zilienii răpiți și cum 
au reușit să expedieze 
scrisoarea lor. Preșe
dintele Karl Veith s-a 
limitat să-și divulge 
decepționat speranța că 
o farfurie .zburătoare 
se va prezenta pentru 
i participa la ongrs 
dar că... „pînă la. ter
minarea „lucrărilor" a- 
cest lucru nu s-a în- 
timplat".
Observatorii din 

Mainz amintesc amu
zați, că în Anglia mis
terul așa-numitelor far
furii zburătoare a fost, 
dezlegat: ceea ce se 
presupunea a fi farft 
rii zburătoare nu ejf 
altceva decît ,avi<® 
ale forțelor aerif 
britanice aflat • în ■ 
cu farurile aprinsepen- 
tru a evita accurate 
în momentul cir* se 
aprovizionau ,ew,?cam- 
bustibil de la frtrasiil 
cisternă.

nou
mită 
tura 
sebește aproape de loc db pielea 
.naturală fiind .foarțe durapiiă, inj- 
permeabiJă: și rezistentă la diferite 
chimicale.- „Clarino" poate fi folo- 
șjț. la confecționarea încălțămin
tei, îinbrăcăminței precum și la tș- 
pițarea mobilei.

Pielea -„Clarino" feste un matg- 
rial format din două straturi — li
nul din fibre sintetice speciale (în

■Japonia s-a pus în vînzare uțj 
sort de piele sintetică..îiț|.i^pn 
„Clarino". Jp- cg-priya^e 
și elasticitatea, ea nu se deb-

Cu voia dumneavoastră, voi susține
Oi,
(A ! Titlul, n-are nici o 1
Că nici rușinea-n unii... rezonanță) 
Dar fiți atenți și urmăriți ideia;
Pe parcurs, poate, să aflați și „cheia" 
Rușinea, deci, cum știe flecare
1 o scrii iți e „suio< are
E un „ceva" crescut, așa, din tine, 
De cîte ori constați că „nu e bine". 
Să exemplificăm. Acum o lună. 
Am obținut o locuință bună 
Intr-un bloc nou, frumos, bijuterie, 
Spațiul, exact cît se cuvine mie. 
Dar, cînd privesc în curte, în incintă, 
Simt cum dbraji-mi la culori se-ncintă. 
Dar ce folos că eu roșesc, nu vîntul 
Ce-mprăștie hirtiile de-a rîndul ? ! 
Un alt exemplu : Nae, fix la zece, 
M-anunță, trîntind ușa că „el" trece. 
Apoi, ureînd în grabă seara toată, 
Se-oprește sus, în „ușa lui" să bată. 
Și-n fiecare noaple-aștept, cînd vine, 
Aș vrea să-i spun ceva dar mi>e... rușine. 
Ajuns în casă-abia-și găsește ,Jocul", 
De zici că e cutremur în tot blocul. 
Tăind surcele-n baie, parcă sapă, 
Sapă „la el", la mine numai... crapă. 
Crapă tavanul, grinzile, betonul, 
Și-mi crapă, tot atunci, și mie somnul. 
Bate la el în casă (nu la mine) 
De ce să-i fie omului... rușine ? 1 
Cum ? Nu pricepeți ce e o „rușine" ? 
Mutați-vă trei zile-n bloc la mine...

goale.se
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COTIDim PORTRET
■

la Unitatea 
laptelgț, <jili 
intră

o vin-

la fel

♦ Marți, ora 18,30, 
nr. 46 de desfacere a 
Vulcan. Up cumpărător 
și întreabă :

— Aveți frucțola ?
— Nu — răspunde amabil 

zătoare tînără.
Dar lapte?
Nici lapte — răspunde 

de amabil aceetfși voce.
De nici un fel ? întreabă mirat 

! cetățeanul.
—■ Ba da, lapte praf sau lapte al

bastru domnule — „îl lămurește"
. pe om o voce răstită de după tej- 
■glma

Era vocea unei vînzătoare mai 
în vlrstă. Dădea un exemplu (prost 
exemplu) colegei maț tinere de a se 
comporta cu cumpărătorii.

4 In timpul -verii auto-cisternele 
I.C.Os ’Petroșani treceau și pe stră
zile Gu«a Vadă și -'Andrei ?Mutc- 
șanu din Petroșani si le udau. Era 

, bine, plăcut, pentru-că pe cele două 
străzi, mai ales- pe a doua, este o 
intensă circulație rutieră. De cînd 

,3-<i fâeiit t'iumțiă. cele dogfc itiăzi 
nu mai sînt lîdate. Zilnic mașinile’ 
ridică în aer, nori de praf care pă
trunși în curțile oamenilor Și chiar 
în ui-.- Problema aerisirii locuin
țelor și a uscării lenjeriei după 
spăla, e o, problema. O u țornji- 
na, 'dar e >î praf. Și atjla șe, 
mai < și pentru, cele două

A” îțr, '.M 'îMM
(Urmare din pag.

WtovhttuL saUf; ingimAui M*” 
Emil, șefuL exploatări;/ ■ ’â- relevi 
dezvoltarea continuă a minei pe- 
triln aratind că» în ultimii 10 ani 
productivitatea mupgii a jrpcscul de 
2,2 ori, iar țjsfță de producția . de 
500 000 — 600 000 tone cărbujie ex
trase atunci, pește doi ani produc
ția minei ajunge, la gji’jjiilion . 
dp tone ț ărbunc I Vorbind despre 
problemele activității exploatării, 
ing. Muru a arătat importanța mă- 
surjlcr pentru asigurarea unei mai

W<" ; ' ' -to
întreprjndtoi|pr, 

superțp,atâ ■ a \ 
Relevînd că .mw Pe.

" i cele 72- ■“
cadrul căreia : 

«oi (orme de. 
experiența abți- 
roațjele acestei 

f M . • Mi-ZS

mari ' <iutpnoniii 
pentru organi/afea 

ri.i : producției. I 
rat trila Iute parte din

prinderi din ț.iri.i îți 
rse eApdrjmop4f<0.?ă'.;.țM 
salarizare, a arătat oxperien 
niită pîțiă acum, 
.acțiuni-, Vorbitorul a'Ț$cut Si o pro
punere : pe lingă / conducătorii de 
exploatai 'șă se înființeze un nu
cleu, un serviciu de organizare cure? 
să se ocupe ilumai'de latura ști
ințifică a problemelor producției — 
nu de statistici sau rapoarte — 
dezv cdtarea
ție a minei
uere tehnic

de 
'capacității de produc- 
atît din punct de ve- 

cît și ec&no:,nic ’

Ay. ițjși parțjcipăl lg diiscu.țji' în 
< udi'til dezbateri:, tovaiăsn Tențler 
Ștefan, șeful sectorului Iii, .Giur- 
<jițj Glidedghe, ’ '■.pre>șemntefc' MșSii’ 

’t'ct'ul'Ui sindicatului, Cămșeru Loan, 
artificier, secretarul organizatWi;.de 
bază IV/A, Orban Iosif, maistru 
minei principal, inegibrti al biroii- 
lui organizației de ba/ă din "Sec
torul rV și alții care1 și-au exprimat 
adeziunea față de mășurjle gdopțple 
de Plenara CC. al P.C.R,

in încheiere, partiiip.inții la a- 
dugareâ activgliți de partid al mi
nei Petrila au adresat o telegramă 
Comitetului /Central al P,C,R„ to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

TELEVIZIUNE
,11 nojembrfa.. yt:, 

J8Ă10 Penlj.y noi, „i^meile^ 
18,30 La șase pași de o <;x-

- oursie. Emisiune.icoii&4rs 
:,pentru tfaeretiil - școfar.

19, 10 (eleiurnalul de șeașă. A- 
gendri dv. ,

79,50- Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20.00 Tele-enciclopedia.
, - 21,00 Film serigl; Evadatul. ; 

21,50 Cînta Enrico Macias. J 
22.55' i'eleiurii-.ila! i-- noapt 
23,03 Telesport

M

miniere Pelrila, 
Comitetului Cen 

Ițipmân din 5—6 octombrie 1967 își ex- 
de măsurile preconizate pentru contl- 
naționale și înflorirea patriei noastre

Vulcani- 
zatorul

preparația Relrifa, lucre»-. 
- Zi? multi aarppni vrednici, pri- 
. ceppți, pqșirțnați de meserie,! 

de riou și progres, linul diri- 
tfe aceștia eșle commijstni 
loan CljlcO. 1 ucrea/ă de fnirlt 
la preparăția Petrila. $i-a în
sușit meseria de yulc.anizator 
în care a urcat mereu treptele 
crțliiicăriiî Ca urmare a pre
gătirii sale prpleșifiiiale și a 
conștlincioiiUîții in mutica. în 
urmă cușcîțiva ani i s-g în
credințat misiunea de șef ai 
brigăzii atelierului (te vnlcaiiț- 
Zțire, Conducerea preparației 

. mti greșit (t;fa i-a încred ii.

„Activul comitetului de partid al exploatării 
întrunit pentru a dez.bate documentele Plenarei 
Iral al Partidului Comunist 
primă totala adeziune iată 
nua dezvoltare a economiei 
socialiste.

Măsurile îpscțise îți proiectul de directive se încadrează orga
nic in concepția unitară a partidului nostru cu privire la princi
piile călăuzitoare în domeniul planificării, organizării și conducerii 

“ _ l și în activitatea
noastră de producție Ca rezultat al activității desfășurate de co
lectivul de muncă al exploatării miniere Petrila, sub conducerea 
organizațiilor de partid, raportăm că în cele 10 luni scurse din 
acest an au fost extrase peste prevederile sarcinilor de plan 4 200 
tone cărbune de bltnă calitate.

Copiețiiita Națională a Partidului Comunist Român găsește co- 
lectivuț exploatării miniere Petrila animat de donnfa de a răspunde 
prin fapte grijii pe care Partidul Comunist Român o poartă pen
tru fericirea și bunăstarea celor ce muncesc. In întfmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului și a celei de a 20-a aniversări a procla
mării Republicii ne angajăm să extragem paste planul anual 5 000 
tone de cărbune. întregul spor de producție îl vom realiza pe 

țS^eama ^creșterii produțjțivitățil muncii, care va ajunge la 1,380 tone 
pe post, cii 50 Ițg cărbune pe post mai mare decît prevede pianul 
anual, iar .valoarea economiilor .suplimentare la prețul de cost va 
însuma 1 500 000 lei,

Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român si pe 
dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din boiăririie celui de-al lX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, precum și a celor ce vor fl adoptate 
de Conferința Națională a partidului nostru iubit".

Is-țl

. activității economice-, Ele si găsesc corespondent

umanitar. Fiecare 
viața lui particulară 

" firmamentul acestei

din pag. 1, <?

oraș șl totul rein- 
(cel puțin așa se

(L/rmare

Radioma-
9,30 C in

și jocuri;
10,40 Va-
BULETIN

străzi.

Fizionomia unui fals tabu
luat o întorsătură dramatică după 
alto eu cpior toțtoptoc. iii acest 
caz viața particulară a unui indi
vid a intervenit în mod brutal, 
schimb'mdsensurile vieții urțlti nu
măr de semeni ;pr intre care se gă- 
spsc qu< șigUfapțâ, și din aceia pe 
care nu i-.a, cunoscut niciodată. O 
grdșolană-Mifidare q moralei șocie- 

î tații rtoa'sțre, ./
In cazul lui E. F. din cel de-al 

treffa'affaffamplfa implicațiile țintesc 
sub un alt aspect colectivitatea.

Combinatul Carbonifer Valea Jiului

Fata pleacă din 
tră In normal 
pare după aparențe). In acest caz 
opinia publică riu și-a spus âneă. 
cițvîntui.

CAZUL 3, E. F. un Casanova in 
variantă modernă. Trece prin iac 
și pară pentru, realizarea țelurilor 
sale • meschine. Are iamilie -și ; se 
laudă că daiărită rnetinieiar „ori- 
gitiaie" cu care și-a aranjat (ați
reținut am folosit timpul Ireetit).....Eehili-britb-, familial mi este zdrun-
afacerile murdare, cei de acasă 
nici nu :. bănuiau .vif^a lui dupli
citară

Cazanie rt latate tac parte din E. F. este chemat sa reprezinte ci 
sectorul strict ql vieții1 partfaufare . cinste (tiu riurnqi fa 'cele 480 de mi- 
și totuși prin natura plasării lor fa 
contextul societății noastre, lezea
ză. maialicește un cofaatiy mgi mic 
sau o colecțivițqfa întreagă, lătă 
cum

In primul, exemplu dincolo de 
aspectul imoral al cazului, A, B. 
a sâvirșit un atentat la adreșq fa
miliei prietenului. Socfajmen.te a 
3~țercat să distrugă armonia .și. e- 

-..ctiilibru 1 moral ăl unui colectiv. 
Imnlicația socială este cu atît mdi 
nrll nnA "jiiz .-'.nti-' f-r» '• to-H-F.A'

cinat cu nimic, iar în negura care
a., ..'ură (nti 

se aud strigăte de deznădejac.
cu 

ini- 
,, rigle ci și după aceea) blazonul
- unei instituții de prestigiu, cu un

înalt caracter 
capital din 
stigmatizează 
inșiituții. Ui cazul unei iu neț ii cu 
tangență la treburile cotidiene, ale 
oamenilor, \ iqța nu poate ii. șpg- 
menlatu rigid Iu compartimente an
tagoniste. Mqi precis, nu se poate

>pusa cu aceea pe carp o pretin- 
------ --------------- • -> ■- ‘ ^-i, 

na funcției, de dragul înde pl mini 
obbgatiilor proteșimwlc.

lata deci nun poale deveni via
ța particulară un pericol social în 
cazul cind este dusa intr-o albie 
meschină, calăuziță fund de senti
mente inumane. In societatea noas
tră socialistă se. urmăresc țeluri

UNITATEA DE PROIECTASE 
Șl CERCETARE MINIERĂ 

PENTRU HUILĂ — PETROȘANI

prpceșu/ur de

brigadă loan 
că își tace

■

duce o viață particulară diametral 
op'- 

adîncă cți cit acest colectiv este dem semenilor noștri de la tribu
ri familie, iar familia este celula 
de bază a societății. Mai e nevoie 
de comentarii ?

Nebuloasa viață particulară dusă 
de C. D. din cel de-al doifaq caz, 
se conturează printr-țin gg]: sufle
tesc imens din, cauza iipsei totale 
a oricărei dire infime de umanism.
Prin crenelul cuibului cald ăl fami- nobile. Viața ' noastră a tuturor conț- 
liei, C. D. privește orizontul la lițiențeajă în’tr-o armonie deplină
marginea căruia calpă deznădăj
duită o mumă cu un copil. Chiar 
dacă mama își va reface viața pe 
parcurs, copilul pornește in viață 
pariind embrionul unei enigme 
greu de elucidat : de ce nu are tată .. 
ca tați copiii? Șă nu mai vorbim 
de părinții fetei a căror viață a

spre realizarea lor. Poate exista in 
contextul societății mMstie <■ for
mă de divizare a vieții care chiar 
sub. ; forma „particularului1', să a- 

■ tenteze la echilibrul moral pe cure
■se bazează acest mers ? Evident 
Nil

-.PROGRAMUL I: 6,00 MUZICĂ ȘI 
MțualitățI; 8,00 La microfon, 
4 țdia preferată; 9,00

./A |ul ascultătoarelor;
ț din folclorul nou 

țț \ ; Radio-publicițate;
Y ' M muzicale,- li.QO ±.«^,.4.1.-. 

iTf? ^>TIRI; 11,03 Ilustrate muzicale; 
12 00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
t3,00 RADIOJURNAL; 13,10 ES
TRADA DUMINICALĂ; 14,0-J 
SPORT â MUZICĂ; 17,00 „7-7-7“ — 

\ emisiunețoncurs de muzică ușoară 
româneasțp; 18,00 Tineri 
bxeii de toclor : Elisabeta Ticută

feter-

PROGRAM DE RADIO
12 noiembriss

și Ilie Muțiu; 18,15 Muzică ușoară;
19,00 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 19,30 Or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
Ziunii; 20,00 RADIOJURNAL. Sport; 
20,10 Ciută irina Logtiin^ 20,23 
Teatru radiofonic: „CÎTEVA LO
VITURI"; 21,00 Voci, orchestre, 
melodii; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Zece minute cu forma
ția Helmuth. Zacharias; 22,30 MO
MENT POETIC; 22,40 Pagini alese 
din muzica de dans; 24,00 BULEI IN 
DE ȘTIRI; .0,05 Melodiile, r.ppțji; 
2,55-3,09 BULETIN DE ȘTIRI.

ANUNȚĂ
Intre 18—20 decembrie 1967 se va tine la sediul upițații 

concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
> ȘEF ( ABORATOR CFRCEȚĂRJ METODE DE EX-’

.. • PEOATÂRF 4
SIȚ 1 ABORATOR CERCETĂRI ECONOMICE
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL TEHNOLOGIE 
PREPARĂRI

< CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL CERCETĂRI ECO
NOMICE to..-- ’to
( ERCET ATOR ȘTIINȚIFIC CERCETĂRI ECONOMICE

> CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC STAGIAR TN DOMENIUL 
PREPARĂRII

■-»A INGINER PRINCIPAI MINER — .
4. INGINER I MINER
4 FIZICIAN PRINCIPAL
4 CHIMIST PRINCIPAL

Pot participa la <xm< urs angajați ai unl^țiloj minioje din 
Valea -Jiului si-ai altor unități care îndeplinesc cpygitiile do 
Studii și ștagiti. O dală cu cererea de înscriere, solicitanții 
vor deounc si următoarele acte; , ,

— Copie legalizată de pe diploma de studii
— Dovada slngiiilui în producție sau în a< livițatea de 

cercetare
— Memoriu de activițale împreună cu o listă de lucrări
— Cile un exemplar din cele mai importanțe lucrări tell 

nico-știintifice personale sau extrasele lor
— Copie de pe certiîicatul de naștere
— Certificatul de sănătate

Copcurențli vor fi examinați cu precădere în problemele 
de exploatare și preparare a cărbunelui.

înscrierea la concurs se face la sediul unității pînă la 
data de 30 noiembrie a. c,

Informal» suplimentari, se pol primi la Serviciul personal 
.CV.I, str. 23 August nr. 2 Petroșani, telefon 1312.

i G - • ■ MM:

pen
niessului not
at producției, 
vulcanizare ia 
și confecționat

■ țal această responsabilitate, 
brigada șq evidențiindu-se lu
nă de lună in întrecerea sa- 
cialisță, Sarcina brigăzii este

Ude intțeJine benzile trans
port pare, curelele de transmi
sie, confecționarea diferitelor 

° garnituri pentru cuplimguri,' a- 
tribuții care condiționează bu
na aesiăștirare a 
producție. • - 1

D.W șeful efa 
Gîlcă nu numai
conștiincios datoria Ia locul 
său de muncă. EI este și un 
promotor ăl rfadlifa, fiind fa 
permanență preocupat de gă
sirea unor soluții pentru ușu
rarea muncii oamenilor, 
tru asigurarea 
mal, avantajos 
Dispozitivul de 
rece, conceput

■de el, a rezolvat unele pro
bleme dificile ce surveneau în 
procesai de preparate a căr
bunelui prin aceea că vulca
nizarea eiectuîndii-se fa< (ecCr 
reduce considerabil timpul de 
oprire al benzii și deci al pro
cesului de preparare. Tot el 
a elaborat ideea relolosirii 
benzilor uzate, confecționînd 
din ele in atelierul de vulca
nizare ai preparației cur'ele de 
transmisie pentru sitele Zim
mer, pentru concasoare, pen- 

"" * elev aloarele de spălare și 
respălare ele. Prin <

Ml

f

1

' confacțio-
harea acestor benzi în cadrul 
întrepriivfaiii au fost icnus- 
în bună' irfasufa cheltuielile, d 
crescut rentabilnatea 'iriuei. 

Portretul cotminixmlui loan 
Gîlcă se află la loc de cinste 
fa panoul inovatorilar și la cel 
al fruntașilor în producție. Pa
tru ani 1a tind i s-a acordat 
in.,ii ■ (In fruntaș în întrece
rea socialistă, a fost decorat 
eu Medalia Muncii, iar cu. 0- 
ca»d« ț&ilei minerului din 
an i s-a acordat Ordinul 
aii clasa a III-a.

Vulcariizcitorul loan / 
este un om pu care, pe 
cuvînt, conducerea și' colecti
vul preparației Petrila se pot 
minări.

EMILIAN DOBOȘ 
tehnician

acest
Mun-

Gîicci 
drept

CINEMATOGRAFE
12 noiembrie

PETROȘANI 7 Noiembrie: Recompensa; Republica: Singur pe 
lupje; PETRILA Muncitoresc ■ Juana Gallo; LONEA - Minerul: Cio- 
cîriia; ANINOĂSA — Muncitoresc: Barbă Roșie, șșria I și II; VUL
CAN — Muncitoresc: Reîntoarcerea, pe păjțjînt; LURENI — Cultural: 
Cum să furi un milion; BARBATENI : Apelul; PAROȘENI— Energia : Sio 
Conchos; URJCANI — 7 Noiembrie; Șapte băieți și o ștreagăi iță.

LOTO
la tragerea Loto din 10 noiembrie 

1967 au fost extrase din urna ur
mătoarele numere : ’

40 21 62 56 32 11 74 47 39 51 
79 15.

Fond de premii: 972 092 lei.
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In Consiliul de Securitate
—■■■■       ir»!— .lill.lll .  IJl^.  Iliyi II Hf

Dezbateri asupra problemelor 
din Orientul Apropiat

NEW YORK 10. — Trimisul special Agerpres, R Găplescu, 
transmite: Consiliul de Securitate s-a întrunit joi după-amiavă pen
tru a discuta, la cererea R.A.U., sifeația creată în Orientul Apro
piat ca urmare a operațiunilor militare din luna iunie a.c„ respectiv 
continuarea ocupării de 
arabe.

I

către

se află două 
unul având

iBuniilorest:
io fiaola

cresponde'n'tul Ager- 
l)<isi al t ansiu : 
Upduajrjale din nor- 

nunșșroase

Declarațiile ministrului de externe 
al R. F. a Germaniei

In fața Consiliului 
proiecte de rezoluție: 
drept autor India, Mali, Nigeria, iar 
celălalt aparținînd S'.IJ.A.

La dezbateri au fost invitați să iu 
parte Iară diept de vot reprez- 
tanții R.A.U., Izraelului și Iordaniei, 
înainte de a se trece la examinarea 
prepr.iu-zisă a problemei, 'reprezen
tantul S.U.A., Arthur Goldberg, a 
propus ca, imediat după ejțpuuerea 
punctului de vedere al R.'A.U,, Con
siliul să âsculțe punctul de vedere 
al Izraelului, deși pe lista înscrie
rilor la cuvânt această tară figura pe 
locul șapte. Pusă la vot, Jpiopune- 
rea ameriep-nă a fost respinsa, noin- 
trunind decît 8 .voturi, în timp ce 
7 [ări s-au'abtrnut (Majoritatea ne
cesară, de două treimi, era do nouă 
voturi). Fiind nemulțumit îfe rezul
tatul votului, care stabilea gâdihea 
luărilor de cuvînt. reprezeisjaiDul Iz- 
raelului, Abba liban, a dSBRifiit că 
nu va mai lua cuvîntul în ședință 
Consiliului de Securitate.

S-a dat apoi cuvântul 
de externe
Riad, car-e-a.declarat că atțVdin â|z- 
batcrile -sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale din vara trec 
cit și din dezbaterile sesiunii 
tuale ordinare a .reieșit'.' up larg 
consens lată de principiul brad fii- 
sibilltății ocupării militare a "unei 
părți din teritoriul unui Stat jfe ’ță- 
tre

>d
:cți-

ministrului
al R.A.U., Mahm.o'ud

alt stat. Aceste deliberări laji

O
â

precizare 
guvernului Turciei

S

ANKARA 10 (Agerpres). — Ares
tarea liderului cipriot turc

democrat și Partidul Uniunea creș- 
tin-democrată,el a apreciat că a- 
ceasta va continua pînă la viitoa
rele alegeri generale din 1969.

> Tgț cu acest prilej. — adaugă -a- 
genția A.F.P. — Brandt s-a pro
nunțat pentru crearea în R. P,~ a
Germaniei a unui nou- partid co
munist, „care ar respecta consti
tuția". Recent însă Max
prim-secretar al C.C. al 
Germania, a declarat că 
fi vorba de înființarea
partid comunist în Germania occi- 

..4ent#ă, M-de uănularea igfeuHW 
P;.C. din Germania.

BONN 10 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, a ținut o 
conferință de presă în care s-a re
ferit-,la diferite probleme de' poli
tică jpternă și externă. Ministrul 
vesț-german — relatează agenția' 
France Fresse — a apreciat că 

.nici pentru Marea . Britani® și nici 
pentru „cei șase" nu există , o altă 

țț^ti tițu^feizoiȘe

i’ARlS, Ș^X 
preș, ,:G®grg^ 
In rygg,yr>.i
du 1 Frarifefe’au avut loc
manifestații muncitorești in semn 
de . protest'’împotriva folosirii 
complete a. brațelor de muncă și 
ordonanțelor privind reforma sis
temului de asigurări soc iale. Ceaș 
fliai importantă manifestație a avut 
lpc la,;,Mș^eugey .în b®zipul t|eta-| 
lur<|i< Sumbre, unde itfOOO de mun
citori au demonstrat- pe străzile o-, 
rașului. Manifestația a fost însoțită 
pe întreruperea lucrului timp de. 
trei ore. In semn de solidaritate,; 
comercianții au tras obloanele înr 
t i ni p u 1, n i ah if ă'S t ați el.

O manifestație asemănătoare s-a 
în nrannl M-nUmncA iindn- UCbJ Q^țlldl Iii OI lvmiilUUbcj țliițtt-

. peste 10 000 de ditw cdt.
au străbătut străzile centrale ale 
orașului, au orc 
în fața clădirii

în-
trupele izraeliene a tinor teritorii

A?" 
. ,4 ’u. ar':
’ -Arty'S-

dezvăluit ■.totodată preocuparea ji-, 
hei serii de delegații asupra situa
ției- generale din regiunea Orientu
lui Mijlociu. Apreciind că aceâstă 
preocupare este justificată, vorbi- 
taruT a subliniat că „popogrele din 
această parte a lumii nu pot in nici 
un caz trage vreun . folos, de pe 
urma stării de răzvl și încordării. 
Ele au nevoie de securitate si sta
bilitate,.. poptw a-și cprisagra-.resur
sele cauzei progresului și dezvol-.- 
tării economic,'";.

Afirmîhd ca țările 
o soluție pașnică, el a. sp,u.ș 

; triviț părerii , acestor . Iuti, 
unghiulară a unei soluții 
este „retragerea inicdiată și 
dițională" a trupelor iz.faelisne pe 
pozițiile ocupate. înainte de 5 iunie 
a.c. El a proclamat atașamentul țării 
safe față de principiilp acordurilor 
de a mii st iții, din 1948, și, în primul 
rîni, nerecurgerea la forță, dreptul 
fiecărei părți la securitate și a ce
rut Consiliului să desebidă ur, drum 
câne pă rc-stabilească condițiile nor
male în Orientul Apropiat.

D.upă o. sgurță pauză,, ârr, contimia- 
gea,,dezbaterilor a luat cuvîntul 
V. kuzn'didv, prirn-Igî’țiitpr.i al mi
nistrului afacerilor externe al 

■U>R:Ș)®:. ,-Jî4re . a respins ..pjpibgțul 
dl- rdîț'oln'tib american si a sprijinit 

, proiectul de rezoluție 
'Me India, "Mâli și NigAr.tii, 

cu condiția, a spus el, ca acesta să 
fie acceptat Jd^|treiiara^c;^ & 

Sprijinind 'proptiui pfoioSt, re
prezentantul ai«jc^,4^,rg,^ir 
b»rg. a declarat1-4 c'S''’ăbfea aT ff* 

menit i
li ere și 
denumit „un spirit de moderație și 
mărinimie". "J* ^.4

VIETNAMUL DE SUD

Ciocniri deosebit de violente lîngă Da Hang
: ; ; . c ' c ■ . . I

SAIGON 10 (Agerpres). - ’ " '
I dul localității Da Nan 

Quang Nam, între unități ale Fron-
I tului Național de Eliberare si uhi- 

tăți ale infanteriei marine .imari-

1 -
, In schimb. 
“ prezepta't:.î

Rauf; 
Denktash de către autoritățile Idei 
la Nicosia are un caracter poli 
căci este de natură, să agravez» 
mai mult încordarea politică dir 
cele două comunități cipriote,

jtic.l

Rre
. * 

declarat vineri, în Parlamentul Tur-șl
■ externe, .S4bri| 

menționat - căy 
la ;|

ciei, ministrul de
Cagiayangil. El a menționat 
Denktash a plecat în insulă 
sfîrșitul lunii > octombrie, fără iti-f! 
rea guvernului din Ankara. Gu^er-J 
nul turc .— a precizat ministtul de, 
externe — continuă demersurile; 
pentru eliberarea acestuia din-.-în 
chișoare.

arabe caută'* 
că, p.o- 
piatra . 

politice 
necon-

tru „cei șase" nu există. o altă 
rnătivă ^decîf țifhnțrâ festei 

„ftearfea;, uțiefeizoiie

Reimann, 
P.C. din 

nu poate 
unui nounu 

istăcoîis rw
pentru Londra, a afirmat Brandt. ■ 
Soluția pentru Marea Brităhie tțu 
poate fi decât europeană".

TWodă«ft, WSisțrt® « externe 
vest-german n-a exclus posibilita
tea ca primirea Mării. Brttanii 6a 
membru al Pieței comune șă ffe 
precedată de o asociere a acesfei- 
țări la C.E.E Se pot găsi în Trata
tul dă la Roma suficiente prevederi 
care să permită aplicarea „urțși 

| faz*' preteninaSă", a spus el. ■

i-se la perspectivele ma- 
dintre Partidul șocial-

Greve în Italia

PARIS 10 — Corespondentul. A-: 
gerpres Al. Gheorghiu, transmite : 
La Epinav sur Seine a avut loc zi
lele acestea o. conferință interna
țională a Comitetelor grecești din 
străinătate, care luptă împotriva 
dictaturii. Această conferință .a 
reujy, 54-cfe «feLegsțidin 
Unite; Carjâd.i Anglia, Belgia, R F. 
a Germaniei, Elveția, 
lia, Danemarca, 
Olandă WwW famța. Toate 
comitete

Austria, Ita- 
Suddia, Norvegia, 

Știe aceste 
ău fbst create a doua zi 

sdțipă, lovitura ; de stat militară din 
21 aprilie de către personalități a- 
ppșKșînd dife'|iteloj; organizații »o- 

:Wfce’Si dă; răptefeentanți ai princi- 
studen-palelor asociații culturale, 

I tdști șț de mungjtori.
W I ...y-Șț

<

s), — In su- 26 de ore. Agenția Associated
mg, provincia Press relevă că 68 de soldați ma-

.........  ” rini americani au fost uciși și ră-
* Ml. "Pe dă altă -parte, cea tfe-a

treia brigadă dta divizia 25 infân- 
;rrțbrfe.ff 'Ș..®.A-a fost bombardată ijoi 

succe- șeara cu mortiere, înregistrîhd pier- 
timp de derl.

Conferința a adoptat un program 
de pețiune că0 urmărește coordo
narea luptei acestor comitete care 
$i-4fii 'PUft sarcina fcstauririi. jarul 

regim democratic, autentic și exer
citarea unor presiuni constante 
pentru excluderea actualului gu
vern grec din Consiliul Europei, 
din Piața comună și din N.A.T.O.

'AC
..... . .. ... .

ROMA 10 (Agerpres). — In Italia 
' continuă grevele lucrătorilor din 

diferite ramuri industriale, care cer 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
După patru săptămîni de grevă, 

'--multor»-de ia uzinele electrice 
din San Giorgio a Cremano — pro
vincia Napoli — au ocupat clădi
rea uzinei în semn de protest față 
de concedierea a 550 dintre tova
rășei lor de lucru. )

întreaga țară continuă greva 
celor 250 000 de lucrători din in
dustria forestieră, care cer înche
ierea unui nou contract colectiv 
de muncă. In noaptea de joi spre 
vineri, detașamente polițienești au 
evacuat cu forța 300 de muncitori 
din incinta fabricii de strunguri 
pentru prelucrarea lemnului „Ima” 
din Pescara. Aceștia ocupaseră fa
brica în semn de protest 
intenția patronilor de a o

—------...........--------

X
față de 
închide.

Surveyor-6" a aselenizat lin
Primele fotografii transmise de camerele de luat vederi 

au o calitate excelentă
PASADENA 10 (Agerpres). — 

Primele iotogralii transmise pe Pă
mânt de camera de luat vederi a 
sondei lunare americane : ,;Sur- 
veyor-6", după aselenizarea lină e- 
iectuată joi seara, sânt excelente. 
Specialiștii N.A.S.A. au declarat că 

. .. una dintre ele reprezintă un '^e^:
ta acestei experiențe din cauza abrupt și prezintă un fel de faleză 

. . •, ... „ ja Q <jjsțanțQ ge aproximativ 1500
metri de aparat. O altă imagine

Lt.
99

2 Y ’.

PASADENA 10 (Aaj&rfres) — 
Sonda spațială americană „Sur- 
veyot-6‘‘ a ase le nizat lin ia 01,01 
G.M.T., deși tehnicienii Administra
ției natî0țtaf& pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic ‘ (N.A.S.A.) nkmftestau anu
mite Îndoieli in ‘ legătură cu reuși
ta acestei experiențe din cauza abrupt și prezintă un fel de faleză 
configurației foarte accidentate a la o distanță de aproximativ 1500

.Surveyor-6". Specialiștii de transmisă reprezintă niște idepre-

Locuitorii orașelor Tokio, .Yoko
hama și altor orașe din partea cen
tralăși nordică a insulei Honshu

zonei „Sirius medii", unde a/ase le - 
nizat „f
la Laboratorul de propulsie cu reac
ție din Pasadena consideră că ope-

BOGOTA 10 (Agetpresjkv^. 
Ziarele din capitala columbitț- 
nă au publicat joi in primit 
pagină fotografia „iarfuriei 
zburătoare" care a putut fi ob
servată timp de două ' minute 
deasupra centrului orașului, m- 
o altitudine de aproximativ 
100 metri. Fotografia. a fost 
realizată de Juan Fonseca, fo
tograf oficial al O.N.U. în Co
lumbia, care a asistat împre
ună cu dl[i locuitori ai capita
lei la apariția „obiectului zbu
rător neidentificat",::

Juan Fotiseca a declarat zia
riștilor că realizînd fotografia 
a trebuit să depună un efort 
deosebit pentru a învinge fri
ca ce i-a fost inspirată de’.Or 
biectul care difuza o lumină 

" puternică și care"' părea '- că ,se 
! prăbușește asupra ăelor pte- 

zenți.

ț • TOKIO. Intr-o ședință a gu- 
| vernțțlui jjpjwjjex, a avut loc

vineri, a fost luată holărîrea pro- 
| ducerii de către Japonia a unor 
| rachete de tipul „Nike" și „liawk" 
| în cadrui călui dfe-pj treilea plan 

cincinal „al apărării", care prevede 
dotarea forțelor armate japoneze 
cu rachete produse în țară.

,;T Ș <
au fost treziți în noaptea de joi 
de puternice mișcări seismice. Cu- 
tremu^l, -de o intensitate medie, 
a durai cîteva secunde. Epicentrul 
său s-a aflat la o adîncime de. 40

Jdloipetri în vecinătatea capitalei 
Japoniei. Nu au fost înregistrate 
victime omenești.

• NEW YORK. Actrița Jennifer 
Jones, în vîrstă de 48 de ahi, a 
suferit un accident de automobil. 
Ea s-a prăbușit cu automobilul de 
pe o colină și a fost găsită aproape 
acoperită de apă pe plaja de la 
Malibu. Transportată de urgență la 
spital, actrița a putut Ji. salvată.

' I

• CAIRO. Agenția M.E.N. 
hnunță că guvernul R.A.U. a 
hotărât să elibereze aproxima
tiv1000 de deținuți, printre 
care se găsesc membri ai or- 
gahi^ației „Frăția musulmană", 
condamnați. în urma unui pro
ces desfășurat în 1965.,

. Joi au fost eliberate 400 de 
. petsoane, urmînd ca și restul 
să beneficieze de această ho- 

ț Lățire guvernamentală.
.Â

Mari inundații în Italia
Ploile torențiale cate s-au abătut asupra regiunilor centrale ale

Italiei au provocat mari inundații. ■ In regiunile Toscana și Lazio au fost 
inundate numeroase orașe și sate, iar importante suprafețe cultivate, 

■ precum si livezi de pomi fructiferi au fost distruse. ”

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii ut. 44. tel 1662, 269 (0.8.VJ.)

siUni care n-au fost Încă interpfe- 
, . ___ . tale către cercetători. .,
rația s-a desfășurat totuși conform Dubla reușită în aceeași zi a 

‘ - - lansării superrachetei „Săturn-5“,
purtătoarea unei cabine lunare 
„Apollo", și aselenizarea lină a lui 

' „Surveyor-G" reprezintă un pas im-Ti- 
’ portant în direcția trimiterii unui 
om în Lună îh anul 1969/ a decla
red directorul proiectului „Sur- 
veydr-6", Benjamin Milwitzky. Noi, 
a subliniat el, ne-am îndeplinit mi-a 
siunea care consta în explorarea?, 
celor patru zone ecuatoriale de \ 
Lună, considerate ca fiind cele mă I 
sigure pentru o aseienizare Șill/’1 
tată de către cosmonautl ■ t

Acord franco-bulgar de colaborare 
tehnico-științifică
SOFIA 4 0 (Agerpres). — Ivan .schimburi de materiale ihfou 

Popov, președintele Comitetului de ve, de specialiști, orgpnizaib
- ' ................. seminarii

litate.
Intr-o 

tanților 
ratat că 
bulgaro-francez încheiat .-în ultifeW1, 
trei ani. Relațiile dintrț Franța ș 
Bulgaria, a spus el, sîrt relații diV/ 
prietenie și strânsă coborâre. i 
------------------- ------------- f

planului de zbor prevăzut. Sonda 
lunară americană s-d apropiat de 
Lună cu o viteză de peste 9 500 
kilometri pe oră. Retrgrgchetele au 
intrat In funcțiune cu 3' minute 
înainte ca ea să atingă solul lu
nar, reducing această viteză pi tul 
ia 16 kilometri la oră. „Surveyor-6" 
a „căzut" lin la aproximativ 5 ki
lometri de punctul prevăzut. Son
da lunară este .înzestrată cu o ca
meră de luat vederi și cu un mic 
laborator, care va analiza solul 
lunar printr-un sistem de bombar
dare cu radiafii.

Stat pentru știință și tehnică și al 
Comitetului pentru folosirea pașni
că a energiei atomice din R. P. 
Bulgaria, și Maurice Schumann, 
ministru de stat însărcinat cu cer
cetarea științifică, probleme atomi
ce și spațiale al Franței, au semnat 
la Sofia un acord cu privire la co
laborarea tehnico-științifică dintre 
cele două țări. Acordul prevede

în probleme des, s!
■ țJ ”i 

declarație făcută fțg l 
presei, M. Schumfcț* ; 
acesta este al 6-lea-^ora

iltimii’,.
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