
PROLETARI DIN TOATE ZĂRILE. UNIȚI-VA I
ANUL XX 

(XXV) NR. 5881

Duminică
22 septsitt

1968
4 pagini
30 bani

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE

SÎMBĂTĂ, 21 SEPTEMBRIE. TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ION GHEORGHE MAURER, 
MEMBRU AL COMITETULUI EXECUTIV, AL PREZIDIULUI PERMANENT AL C.C. AL P.C.R., PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ILIE VERDEȚ, MEMBRU AL COMITETULUI EXECUTIV, AL PREZIDIULUI PERMANENT AL C.C. AL P.C.R., PRIM-VICEPREȘEDINTE AL 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI. ȘI MAXIM BERGHIANU, MEMBRU AL COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., PREȘEDINTELE COMITETU
LUI DE STAT AL PLANIFICĂRII, AU FĂCUT O VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEȚUL ȘI MUNICIPIUL ARAD.

POPOSIND ÎN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII ARĂDENI, CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT S-AU SFĂTUIT CU EI DES
PRE PROBLEMELE ACTUALE ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE, SOCIALE. CULTURALE, DESPRE MODUL CUM SE TRADUC ÎN VIAȚĂ MĂ
REȚELE OBIECTIVE TRASATE DE CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI ȘI DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R., DESPRE ÎNFĂP
TUIREA SARCINILOR CE DECURG DIN ULTIMELE IIOTĂRÎRI ALE PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI.

Mina Lupeni. Putui Ștefan — Importantă arteră care leagă supra
fața de adîncurile exploatării.

DECADĂ HOTÂRÎTOARE LA C. C. V. J.

Toate tortele pentru 
recuperarea răminerii în urmă 

și realizarea planului
La intrarea pe teritoriul județului 

Arad, în jurul simbolicului arc de 
triumf de la Orțișoara, s-a adunat, 
încă din zorii zilei, o mulțime en
tuziastă de locuitori. Au sosii, de 
asemenea, în înlîmpinarea oaspeți
lor reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești. Oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, și-au exprimat' cu însufle
țire sentimentele profunde de dra
goste și atașament fată de condu
cerea înțeleaptă a partidului și sta- 
ului, lată de Comitetul Central al 

I*. C. R, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care călăuzește 
cu consecventă poporul român pe 
drumul fertil în înfăptuiri ale con
strucției socialiste.

Tovarășul Teodor Has prini-se- 
crelar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular provizoriu județean, ros
tește un cald cuvînt de bun venit 
pe meleagurile arădene, în timp ce 
Gheorghe Gobna, președintele renu
mitei cooperative agricole multimi
lionare de la Sîntana, oferă oaspeți
lor îndătinata pline și sare.

Un original cortegiu, alcătuit din 
zeci de călăreți, escortează de-a 
lungul șoselei coloana de mașini. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund, din 
mașina deschisă, aclamațiilor entu
ziaste ale miilor de țărani coopera
tori. In comuna Vinga, ai cărei har
nici locuitori — romani și bulgari, 
care trăiesc aioi înfrățiți de veacuri 
— au ținut să iasă cu mic, cu mare 
spre a saluta trecerea înaltilor oas
peți.

In dreptul cunoscutelor viii ale 
Șagului se face un scurt popas. To
varășului Nicolae Ceatișescu și ce
lorlalți oaspeți li se comunică, cu 
îndreptățită mîndrie, că recolta de 
struguri de masă de pe cele 700 
hectare cultivate cu cele mai nobile 
sorturi este anul acesta deosebit de 
bună.

Se conturează în zare tot mai dis
tinct profilul de citadelă industria
lă modernă a Aradului. Sosirea oas
peților este întîmpinată de miile 
de cetățeni cu o impresionantă re
vărsare de entuziasm popular : loan 
Baba, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, primarul mu
nicipiului Arad, înmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o imensă 
cheie de bronz — „Cheia Cetății".

La Arad se vizitează una dintre 
cele mai vechi întreprinderi ale o- 
rașului și, totodată, una dintre cele 
mai puternice unități ale industriei 
textile din tara noastră — Uzina 
,,30 Decembrie".

In întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat vin tovarășul Ale
xandru Sencovici, ministrul indus
triei ușoare, și reprezentanți ai 
conducerii și ai organelor de partid 
și obștești din uzină. Ovații și a- 
plauze marchează emoționant intra
rea oaspeților în incinta uzinei.

Vizitînd cîteva din sectoarele de 
producție, înalții oaspeți apreciază 
ca unul dintre succesele importante 
ale colectivului uzinelor „30 Decem
brie" faptul că în ultimele două de
cenii a izbutit să mărească de patru 
oră producția în condițiile unei 
creșteri a personalului cu mai pu
țin de 30 Ia sută.

Intre gazde și oaspeți se desfă
șoară o discuție vie cu privire la 
folosirea cit mai intensivă și mai 
rațională a mașinilor și utilajelor 
moderne cu care a fost dotată .în 
ultimii ani întreprinderea. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu îi îndeamnă 
pe muncitorii și tehnicienii uzinei 
arădane să se țină mereu în pas cu 
noutățile tehnicii mondiale, să mă
rească niereu competitivitatea țesă
turilor românești pe piața interna
țională.

O succintă, dar totodată sugestivă 
expoziție înfățișează oaspeților mos
tre elocvente ale măiestriei acestor 
autentici artiști ai -țesăturilor.. O 
vie discuție are loc în fața mache
tei întreprinderii, în legătură cu 
perspectivele de dezvoltare a pro
ducției. Conducătorii tehnici subli
niază că, în cincinalul viitor, deși 
producția globală nu va crește de- 
cît cu 15—20 la sută, efortul colec
tivului va fi mult mai amplu dato
rită complexității tot mai mari a 

producției, însușirii unor metode de 
tot mai înaltă productivitate. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția conducerii uzinei asupra ne
cesității de a pune pe primul plan 
al preocupărilor grija pentru cali
tate, coordonată fundamentală a 
producției.

La ieșirea în curtea uzinei, oas
peții sînt întîmpinați cu noi mani
festări entuziaste, de miile de mun
citori veniți să-i salute. Răspun- 
zînd. ovațiilor și uratelor mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu urează 
harnicului colectiv al textiliștilor a- 
rădani să obțină noi și noi succese 
în perfecționarea continuă a pro
ducției, păstrîndu-și locul fruntaș pe 
care îl ocupă în industria ușoară 
din țara noastră.

„Doresc să vă mulțumesc în mod 
călduros pentru cuvintele adresate, 
pentru primirea care ne-ați făcut-o 
— a Spus -tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In aceasta vedem o ex
presie a hotărîrii dv. de a înfăptui 
neabătut politica partidului nostru 
comunist. De asemenea, aș dori să 
subliniez impresia deosebită pe 
care ne-a produs-o activitatea rod
nică desfășurată do dv. Am vizitat 
cu ani în urmă întreprinderea dv. 
.și pot spune că astăzi ea a ajuns la 
un nivel de producție și de. calitate 
cu mult superior față de atunci 
Fără îndoială că acesta este rezul
tatul muncii colectivului dv., care, 
dînd viață directivelor partidului și 
guvernului, face totul pentru a pro
duce cît mai mult, cît mai bine, cit 
mai ieftin. Doresc să vă felicit din 
inimă pentru rezultatele care le a- 
veți în munca dv. (Aplauze). Nu 
vreau să mă refer la alte probleme 
pentru că este prevăzut un miting 
în oraș și nu vreau să lin și aici 
un miting, dar aș dori să vă urez 
multe și multe succese în activita
tea dv„ sa vă străduiți în conti
nuare de a perfecționa activitatea, 
de a obține producție și mai multă 
si mai buna și mai ieftină. Dv. cu
noașteți bine că numai ne această 
calc putem crea condițiile pentru 
ridicarea nivelului do viață al po
porului nostru. Vă doresc multă să
nătate și fericire".

De la Uzinele textile, conducăto
rii de partid și do stat se îndreaptă 
șpre cunoscuta Uzi.nă de vagoane, 
străbătînd, pe parcurs, zona indus
trială din nordul orașului. Aioi au 
fost ridicate în ultimii ani importan
te unități ale industriei socialiste, iar 
cele existente au fost substanțial 
transformate, modernizate. Intre a- 
cestea, Uzinenele de vagoane ocupă 
un loc de frunte.

...Coloana oficială ajunge în fața 
uzinei: conducătorii de partid și de 
stat sînt primiți de muncitori cu pu
ternice urale și ovații. In întîmpi
narea înaltilor oaspeți au venit to
varășii Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcției de mașini, și 
reprezentanții conducerii, ai orga
nizațiilor de partid și obștești care 
îi invită pe oaspeți să viziteze uzi
na.

întreprinderea, care realizează 
35,2 la sută din producția globală 
industrială a orașului, a înregistrat, 
în primele opt luni ale acestui an, o 
depășire a planului producției mar
fă de 55 milioane lei, iar a produc
ției marfă vîndută și încasată de 19 
milioane lei. Au fost obținute, în a- 
celași timp, economii la prețul de 
cost în valoare de 1,5 milioane lei

Conducătorii de partid și de stat 
se interesează de rezultatele obți
nute în urma aplicării măsurilor de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Din explicațiile primite 
reiese că datorită modernizării pro
cesului de producție, folosirii chib
zuite a timpului de muncă, introdu
cerii în producție a inovațiilor și 
raționalizărilor, un muncitor produ
ce azi de cinci ori ma mult decît 
în urmă cu două decenii. In același 
timp, condițiile de muncă s-au îm
bunătățit, .iar calitatea produselor 
este cu mult superioară.

.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat urcă într-un vagon de călători 
si înlr-unul de mărfii. Sint examina
te cu atenție calitatea finisajului, 
materialele folosite pentru asigura-

(Conlinuare In pag. a 2-a)

Cuvîniarca tovarășului pe septembrie I

SCOLII CEAIIȘESC 
la mitingul de la Arad

® IN PRIMELE DOUA DECADE ALE LUNII SEPTEMBRIE 
23 516 TONE DE CĂRBUNE SUB PLAN.

© MINA LUPENI — SINGURA EXPLOATARE MINIERA 
DIN VALEA JIULUI CARE ȘI-A ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂ
ȘIT CU CINSTE SARCINILE DE PRODUCȚIE.

© EXISTĂ POSIBILITĂȚI ȘI RESURSE PENTRU RECUPE
RAREA RĂMINERII ÎN URMĂ, SĂ FIE FOLOSITE 
DIN PLIN !

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dum
neavoastră, locuitorilor municipiului 
Arad, locuitorilor întregului județ 
Arad, un salut călduros, dim inimă, 
din partea conducerii partidului și 
statului nostru. (Urale prelungite).

Vizita noastră în municipiul și 
județul Arad, ca și în județele și 
municipiile unde am fost ieri, se în
scrie în practica partidului nostru 
de a se consulta cu clasa muncitoare, 
cu țărănimea, cu intelectualii, cu 
toți cei ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, asupra probleme
lor dezvoltării patriei noastre, asu
pra politicii interne și externe a sta
tului nostru. (Aplauze, urale). Con
ducerea partidului și statului consi
deră ca una din obligațiile sale per
manente ca, atunci cînd sînt proble
me deosebite, cînd trebuie stabilit 
modul de a acționa, atît în ceea ce 
privește dezvoltarea patriei noastre 
socialiste cît și activitatea interna
țională, să se consulte cu poporul 
și împreună să stabilească drumul 
României pe calea socialismului, con
tribuția noastră la cauza colaborării 
popoarelor, la cauza socialismului 
și păcii în lume. (Vii aplauze și u- 
rale). Acest fel de muncă al parti
dului nostru corespunde esenței de
mocrației socialiste, care se bazează 
pe faptul că întreaqa putere aparți
ne poporului și că poporul însuși 
trebuie să hotărască asupra desti
nelor sale și ale! patriei. (Urale pu
ternice) Numai în socialism, unde 
au fost lichidate pentru totdeauna 
clasele exploatatoare, unde a fost 
realizată deplina egalitate în drep
turi economică și politică între toți 
cetățenii patriei, este posibilă o a- 
devărată democrație; acolo unde e- 
xislă clase exploatatoare, unde e- 
xislă asupriți și asupritori, nu poa
le fi voTba de egalitate între oa
meni, nu poate fi vorba de demo
crație.

In România acționează dig plin si 
se dezvoltă cottlttawu democrația 
socialistă, care creează condiții pen
tru participarea activă a întregului 
popor la făurirea conștientă a pro
priilor noastre destine, la zidirea 
societății de mîine, societatea comu
nistă. (Aplauze puternice).

Noi pornim de la faptul că o dală 
cu dezvoltarea forțelor de produc
ție, cu îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale poporului, cu ridicarea ni-, 
voiului cultural al maselor, deci o 
dată cu făurirea condițiilor esențiale 
pentru progresul socialismului, trebuie 
să asigurăm și lărgirea continuă a de
mocrației socialiste. Nu poate fi vor
ba de socialism, în sensul adevărat 
al cuvîntului,, deeît atunci cînd cla
sa muncitoare, țărănimea, intelec
tualii, întregul popor muncitor, par
ticipă intens și efectiv la dezvolta
rea întregii 'societăți, iau parte ac
tivă la conducerea statului nostru 
socialist. înfăptuim cu consecvență 
această democrație pentru că numai 
așa asigurăm desăvîrșirea socialis
mului în România, creem condițiile 
pentru victoria comunismului. (A- 
plauze, urale).

In întîlmirile cu oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei. în 
întîlnirea de astăzi cu dv., raportăm 
despre felul cum ne îndeplinim mi
siunea de încredere primită de la 
partid și popor de a călăuzi națiu
nea pe calea socialismului, pe ca
lea prieteniei și colaborării cu ță
rile socialiste, cu toate popoarele 
lumii. Trebuie să spunem că peste 
tot, ca si aici- la Arad, am găsit 
aprobarea unanimă a cetățenilor pa
triei noastre pentru politica mar- 
xist-leninistă a partidului și guver
nului. (Aplauze, urale entuziaste).

Am vizitat două întreprinderi din 
Arad : întreprinderea „30 Decem
brie", de extile, și Uzina de vagoa
ne. Trebuie să menționez, și aici că 
am rămas deosebit de plăcut impre
sionați de munca acestor două co
lective mari din Arad. Am putut 
constata cu satisfacție cum munci
torii uzinei de vagoane, una din 
marile întreprinderi industriale ale 
patriei noastre, își îndeplinesc sar
cinile, realizînd și depășind preve
derile. planului, ■ producînd . vagoang, 
de bună calitate, preocupîndu-se 
continuu de ridicarea nivelului teh
nic al producției, conștienți că'ast
fel contribuie la dezvoltarea socia
listă a patriei, la cauza generală a 
întregului popor. Țin ca la acest mi
ting să adresez cele mal calde feli
citări muncitorilor, tehnicienilor șl 
inginerilor de la uzina de vagoane 
Arad. (Aplauze).

Cu aceeași satisfacție am luat cu
noștință de rezultatele remarcabile 
obținute do colectivul fabricii „30 
Decembrie". Am putut vedea ceva 
din producția realizată de acest mi
nunat colectiv alcătuit în mare ma
joritate din femei care, trebuie să 
spunem, reușesc să realizeze lucruri 
foarte bune. Membrii acestui colec
tiv își aduc aportul la înfăptuirea 
programului de dezvoltare a patriot 
noastre, asigură o cantitate tot mal 
maro do bunuri de consum pentru 
nevoile locuitorilor României; țin să 
le exprim cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele obținute în acti
vitatea lor. (Aplauze).

In Arad lucrează un număr mare 
de muncitori, sint multe uzine de 
importanță deosebită pentru întreaga 
noastră economie, cum este „Strun
gul" și altele. Nu am avut posibi
litatea să vizităm toate aceste uzine, 
dar cunoaștem rezultatele pe care 
le au în muncă, știm că pe primii 
trei ani ai cincinalului și-au reali
zat și depășit sarcinile de produc
ție. Doresc să adresez aici cele mal 
calde felicitări tuturor muncitorilor 
din întreprinderile Aradului tuturor 
inginerilor și tehnicienilor, și să le 
urez noi și noi succese .în activita
tea lor. (Aplauze, urale).

Cunoașteți că în întreaga țară 
prevederile planului cincinal se în
deplinesc în condițiuni bune, că rit
mul do dezvoltare a industriei so
cialiste este superior celui stabilit 
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de plan, că rezultatele înregistrate 
pînă acum în toate sectoarele indus
triei ne dau temeiuri să spunem că 
planul cincinal va fi nu numai rea
lizat dar și depășit; la aceste reali
zări dumneavoastră, oamenii muncii 
din Arad, vă aduceți o contribuție 
însemnată. (Aplauze).

Am ascultat aici pe președintele 
cooperativei de. producție din Sînt
ana. In drum am trecut prin cîteva 
cooperative de producție. Am văzut 
recoltele și trgbuie să spunem că, 
cu toate condițiile grele din primă
vara acestui ■ an, datorate secetei, 
recolta de cereale/ producția agri
colă este satisfăcătoare. Țărănimea 
cooperatistă din Arad, ca întreaga 
noastră țărănime s-a străduit și a 
reușit să obțină rezultate bune în 
pofida condițiilor naturale nepriel
nice. Doresc să exprim calde felici
tări cooperatorilor din Sîntana, tu
turor cooperatorilor din județul A- 
rad, pentru producția bună pe caTe 
au obținut-o. (Aplauze și urale).

In Arad își desfășoară activitatea, 
în învățăraînt, în întreprinderi, în 
sectorul sanitar, în activitatea cultu- 
ral-artistică, un număr mare de In
telectuali . care, alături de toți cei 
ce muncesc pe aceste meleaguri, de 
întreaga intelectualitate a patriei 
noastre socialiste, aduc o contribu
ție însemnată la ridicarea culturală 
a poporului, la educarea și forma
rea tinerelor generații — construc
torii de mîine ai socialismului și co
munismului. (Vii aplauze). Doresc 
de aceea, să adresez calde felicitări 
intelectualității, tuturor oamenilor de 
cultură din Arad, pentru activitatea 
lor rodnică închinată fericirii pa
triei noastre socialiste și să le urez 
noi și no>i succese în îndeplinirea 
nobilei msiunâ sociale, pe care o au. 
(Aplauze, urale).

Preocupîndu-se de dezvoltarea e- 
conomiei, științei și culturii, de ri
dicarea gradului de civilizație a pa
triei noastre, partidul comunist pune 
în centrul preocupărilor sale ridica
rea continuă a nivelului de viață 
al întregului popor. Realitatea arată 
că pe măsura creșterii forței econo
mice a țării, crește și nivelul de 
viață al maselor populare. Tot ceea 
ce facem astăzi, tot ceea ce vom 
(ace în viilor, este închinat fericirii

(Continuare în pag. a 2-a)

Ultima decadă a lunii septembrie 
găsește exploatările miniere ale Văii 
Jiului într-o situație cu totul neco
respunzătoare din punct de vedere 
al realizării planului. In primele două 
decade din septembrie, pe ansamblul 
Combinatului carbonifer s-a acumu
lat o rămînere în urmă care se ri
dică la 23 516 tone de cărbune. La 
această nerealizare de plan au con
tribuit minele Dîlja cu 9 333 tone de 
cărbune. Vulcan cu 4 594 tone, Pa- 
roșeni cu 2 936 tone, Uricani cu 2 466 
tone, Lonea Cir 2 094 tohe,’ Aninoasa 
cu 1 843 tone și Petrila cu 1244 
tone. Procentual, cea mai mare ne
realizare de plan s-a înregistrat la 
minele Dîlja (69,7 la sută) și Paro- 
șeni (76,3 la sută).

Singura exploatare minieră al că
rui colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni poate raporta cu în
dreptățită mîndrie că și-a realizat 
cu succes sarcinle de plan pe pri
mele două decade ale lunii septem
brie este mina Lupeni. In acest in
terval, colectivul minei Lupeni a 
extras peste prevederi 1 044 tone de 
cărbune cocsificabil.

Acumularea unei rămîneri sub 
plan de peste 23 000 tone de căr
bune înaintea ultimei decade din 
septembrie amenință foarte serios 
realizarea planului lunar pe combi
nat. Și nu numai atît. Ultima deca
dă din septembrie e menită să fina
lizeze rezultatele economice ale 
C.C.V.J. pe trimestrul III al anului 
curent. De recuperarea răminerii 
în urmă din primele două decade ale 
lunii depinde bilanțul economic al 
C.C.V.J. pe trimestrul III.

Luarea de măsuri pentru remedie
rea acestei situații și realizarea in-

La șantierul din Petroșani a 
fost pus in glisare al patrulea 
bloc din seria B 1 avînd fie
care cite 9 etaje și 66 apar
tamente.

IN CLIȘEU : Echipa de fie
rari betoniști condusă de HOR
VATH LUDOVIC execută, în 
Ilux continuu, montarea armă
turilor metalice pentru ca gli
sarea să se desfășoare fără 
întrerupere.

’ legrală a sarcinilor de plan pe luna 
septembrie a’ constituit obiectul șe- 

' rlinței comitetului de direcție al 
C.C.V.J. de vineri 20 septembrie. 
Așa cum a reieșit din succintele 
dezbateri care au avut Ioc în comi-

' tetul de direcție,.-.nu există ..„cauze

I. BRANEA

(Continuare în pag. a 3-a)

doilea tronson 
drum —

Ex-

la recepție
Sîmbătă dimineața, la 

ploatarea forestieră Sașa-Izvor 
a fost recepționat cel de-al 
doilea tronson al drumului au- 
toforestier. Porțiunea recepțio
nată, în lungime de 4 000 me
tri, a fost amenajată de către 
Șantierul Valea Jiului al în
treprinderii de construcții fo
restiere 
Iosi la 
1969, a 
venind

Tot la Sașa-Izvor se află în 
construcție o cabană care va 
putea adăposti 35 de muncitori.

Deva. Drumul va fo- 
exploatarea, în anul 
masei lemnoase pro- 

din cinci parchete.

Ca-

,lungul drum 
al zilei 
către noapte"

Luni, Ia ora 20, în sala 
sei de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, un colectiv de 
actori ai Teatrului național 
din Cluj va prezenta drama 
Iui Eugen O’Neill „Lungul 
drum al zilei către noapte" 
(traducere : Dorin Dron).

In rolurile principale : Va
lentino
George 
și Stela

Regia
Iui aparține lui Crin Teodores- 
cu, iar decorurile sînt semnate 
de Lîviu Ciulei.

Dain, Silvia Ghelan, 
Moloi, Ștefan Sileanu 
Ciculescu.
artistică a spectacolu-

Chioșc 
cu produse 
de cofetărie

orașul Lupeni, pe stradaIn
6 August, s-a deschis, din ini
țiativa mandatarului Demeter 
Iosif, un chioșc care desface 
produse de cofetărie — răco
ritoare, înghețată, prăjituri, 
gogoși' calde etc. Este primul 
chioșc de acest fel din . oraș., 
(Deschis (zilnic între orele 8 
și 20). După cum ne informea
ză vînzătoarea Gruescu Polina,, 
unitatea realizează, săptăminal, 
vînzări de peste 2 000 lei.
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(Urmare din pag. 1)

rea unei durabilități cît mal mart 
și a unul maxim confort. Secreta
rul general al Comitetului Central 
ai partidului apreciază strădaniile 
depuse de constructori pentru rea
lizarea acestor cerințe de mare Ini 
seninătate.

In încheierea vizitei, oaspeții fac 
un scurt popas în sala de ședințe a 
uzinei. Aici, în fata unei machete, 
directorul general face o scurtă pre
zentare a realizărilor obținute pînă 
acum șl a perspectivelor de dezvol
tare. Oaspeții se Interesează de sta
diul actual al lucrărilor de extinde
re a uzinei, de măsurile care s-au 
luat pentru darea în exploatare Ia 
timp a noilor spatii de producție și 
recomandă constructorilor să lupte 
necontenit pentru ridicarea nivelului 
tehnic și al fabricației, în mod deo
sebit la vagoanele ou destinație 
specială, astfel încît materialul ru
lant românesc să atingă performan
tele tehnico-funcționale existente pe 
plan mondial. In acest scop, o aten
ție deosebită trebuie acordată spo
ririi Investițiilor de Inteligentă, do
meniu în care — așa cum arată 
faptele — există în această uzină o 
booată experiență.

De Ia uzinele de vagoane coloana 
oficială se îndreaptă spre sediul 
Consiliului popular municipal unde 
are loc o Impresionantă adunare a 
locuitorilor orașului. Zecile de ml! 
de oameni al muncii din municipiul 
Arad și din comunele din jur, adu
nați aici, îi întîmpină pe iubițil oas
peți cu însuflețite urale șl îndelungi 
ovații.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Teodor Has, prlm-secretar 
al Comitetului județean.

Au luat apoi cuvîntul tovarășul 
Stoicii Proca, muncitor la Uzinele 
de Vagoane — Arad, Ileana Bar
na, muncitoare la Uzinele textile
BO Decembrie, Gheorghe Goina,
Erou al muncit socialiste, președin
tele cooperativei agricole „Viata
Nouă” din comuna Sîntana, Romu
lus Ilea, directorul spitalului de 
adult! — Arad.

Primit cu puternice urale șl ovalii, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, în cadrul mitingului a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușes- 
ru. Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rlnduri cu îndelungi aplau
ze și ovalii Ia adresa Partidului Co
munist Român șl a Comitetului său 
Central, pentru continua prosperita
te a patriei noastre Iubite Repu
blica Socialistă România.

Mitingul oameniloT muncii din 
Arad a constituit încă o mărturie a 
aprobării depline de care se bucură 
politica internă șl externă a parti
dului și statului nostru.

Victor BÎRLĂDEANU
Constantin MARINESCU

Victor MUREȘAN

Deschiderea 
anului școlar sportiv

A trecut mai puțin de o săptămî- 
nă de la deschiderea festivă a nou
lui an școlar.

Azi are loc deschiderea fes
tivă a anului școlar sportiv 1968— 
1969. Cu acest prilej, au loc mani
festații și întreceri sportive Ia Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, Petrila și Pe
troșani, cu participarea elevilor din 
licee, școli profesionale și din cla
sele ciclului II ale școlilor generale.

Deschiderea festivă a anului

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul de la Arad

(Urmare din pag. î)

șl bunăstării omului, întregului po
por; nu vom precupeți nimic pentru 
a asigura îmbunătățirea Continuă a 
vieții materiale șl spirituale a tutu
ror cetățenilor patriei noastre so
cialiste. (Aplauze Însuflețite).

Știm că în activitatea noastră au 
fost și mal sînt lipsuri, neajunsuri, 
că trebuie să facem fată încă unor 
privațiuni. Este știut că noi am por
nit de la un nivel de dezvoltare scă
zut, că vechiul regim burghezo-mo- 
șienesc ne-a lăsat moștenire o stare 
de înapoiere în economie. Desigur, 
în anii construcției socialiste am reu
șit să parcurgem un drum lung în 
dezvoltarea economică, socială si 
culturală a patriei noastre. Dar cu 
toate rezultatele obținute, mai avem 
încă mult de făcut pentru a ajunge 
la nivelul care să ne permită satis
facerea tuturor cerințelor oamenilor 
muncii 'din România. Mergem pe un 
drum bun șl an de an, lună de lună, 
rezultatele pe care le avem ne a- 
propie de acest tel. Pentru a ajunge 
pe aceste culmi minunate trebuie 
să ne înzecim însă eforturile, să 
muncim tot mal bine, să folosim cu 
șl mai mare chibzuință mijloacele 
materiale șl financiare, să obținem 
o sporire șl mal mare a producției, 
o creștere a productivității muncii, 
folosirea mal Tatională a utilajelor, 
a materiilor prime, creșterea cali
tății șl Ieftinirea produselor. Numai 
așa mijloacele pe care le investim 
în industrie noastră socialistă vor 
acționa cu maximum de eficiență, 
îșl vor aduce contribuția la crește
rea avuției materiale șl a bunăstării 
poporului. (Vil aplauze).

Este, de asemenea, necesar ca șl 
lucrătorii din întreprinderile agricole 
de stat, țăranii din cooperative, 
mecanizatorii să folosească mal bine 
pămîntul, mijloacele mecanizate, să 
aplice mai conștiincios regulile ști
inței agricole pentru a obține spo
rirea continuă a producției agricole. 
Numai astfel vom reuși să asigurăm 
un mal mare belșug de produse a- 
gro-alimentare, să satisfacem din 
plin nevoile tuturor cetățenilor pa
triei noastre. Avem toate condițiile 
pentru aceasta. Agricultura noastră 
cooperatistă șl-a spus în mod con
vingător cuvîntul, și-a dovedit su
perioritatea. Ea poate aduce, alături 
de Industrie, o contribuție sporită 
Ia creșterea avuției materiale a po
porului, Ia bunăstarea celor ce mun
cesc în România. (Aplauze, urale).

Un rol tot mal mare capătă pe 
zl ce trece, în întreaga activitate 
economică șl socială, știința. Dez

Cu fiecare me
tru, cu fiecare co
pac, sub miinile 
iscusite și harnice 
ale muncitorilor 

aurul 
munfilor 
translor- 
materie 

necesară 
IN CLI- 

tinărul mun- 
Mircea Ga- 
de la exploa- 

forestieră 
par- 

— do- 
price- 

verde al 
noștri! se 
mă în 
primă 
industriei.
3 EU: 
cilor 
vrilă 
tarea
Valea Popii, 
cela nr. 41 - 
vedindu-și 
perea și sirguinfa
în minuirea He
răstrăului meca
nic.

Iar sportiv, Ia Petroșani, are Ioc pe 
stadionul Jiul din localitate. Festivită
țile sînt urmate de întreceri de 
atletism, fotbal, volei șl o demonstra
ție de gimnastică artistică. De la 
întrecerile de atletism nu vor lipsi 
tinerele speranțe ale Văii Jiului, 
Krauss Ludovic și Iacob Maria de 
la juniori șl junioare mici, Macarie 
Aurel și Andrei Marla de la juniori 
și junioare mari, componenți ar e- 

șco- cbipei de atletism Jiul Petroșani. 

voltarea patriei noastre, construcția 
socialismului sînt de neconceput 
dacă nu se sprijină pe cea mai îna
intată știință din lume, pe cele mal 
avansate cuceriri ale cunoașterii u- 
mame. Oamenii de știință, intelectua
lii din toate domeniile de activitate, 
trebuie să-și înzecească eforturile 
pentru ca, împreună cu muncitorii 
și țăranii, să-și aducă contribuția la 
creșterea avuției materiale și a avu
ției spirituale a patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

Este cunoscut că forța socială ca
re asigură unirea întregului popor 
este clasa munaitoare, clasa condu
cătoare a societății noastre socia
liste, ale cărei rînduri cresc necon
tenit. Aspirațiile clasei muncitoare 
se identifică pe deplin cu năzuin
țele întregii națiuni socialiste. Tre
buie să' facem totul pentru ca eroica 
noastră clasă munaitoare să-șl poată 
exercita cu deplin succes rolul său 
conducător în societate. Să asigurăm 
întărirea necontenită a alianței cu 
tărăntaea muncitoare, care repre
zintă, de asemenea, forța de seamă 
în societatea noastră socialistă. Să 
facem totul pentru întărirea unității 
depline cu intelectualitatea, plămă
dită din sîmgele șl trupul poporului 
nostru, șl care, în strînsă frăție cu 
muncitorii șl țăranii, formează un tot 
unitar, indisolubil — societatea so
cialistă. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Unirea tuturor acestor forțe, sub 
conducerea partidului comunist, ca
re îndeplinește rolul de călăuză, de 
conducător al societății, este che
zășia mersului hotărît înainte al pa
triei noastre pe drumul socialismu
lui. Partidul Înțelege să-șl înfăptu
iască rolul ce-1 revine în societate, 
unind și mobilizînd la muncă și luptă 
întregul popor în cea mai strînsă 
unire, pe toți cel ce muncesc în pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. Numai în acest fel parti
dul poate asigura conducerea desti
nelor patriei noastre pe drumul fe
ricirii, bunăstării, pe drumul comu
nismului. (Aplauze, urale entuziaste).

Aici, în Arad, trăiesc și muncesc 
împreună români, maghiari, germani 
și alte naționalități. De-a lungul 
veacurilor ei au creat împreună 
multe bogății materiale și spirituale, 
au dus nenumărate lupte împotriva 
asupritorilor comuni, pentru drepta
te socială, pentru o viață mai bună. 
In orașul Arad partidul nostru co
munist a avut întotdeauna o organi
zație puternică, mișcarea muncito
rească a jucat și aici un rol activ 
în lupta pentru eliberarea socială, 
pentru răsturnarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc. La 23 August, în A- 
rad, unitățile patriotice, oamenii 
muncii, au acționat viguros sub con
ducerea partidului în lupta pentru 
eliberarea patriei, pentru zdrobirea 
fascismului. Doresc să aduc oma
giile noastre acelora care de-a lun
gul anilor și-au dat viața în lupta 
pentru libertate, pentru dreptate so
cială, pentru înfrățirea oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. (Aplauze, urale).

In anii construcției socialiste oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani au muncit cu elan sub condu
cerea partidului pentru edificarea 
noii orînduiri; rezultatele minunate 
obținute în Arad sînt rodul muncii 
lor comune, al eforturilor lor co
mune, al faptului că în țara noastră 
a fost rezolvată pentru totdeauna 
problema națională pe baza princi
piilor marxism-leninismului. Partidul 
și statul au asigurat egalitatea de
plină în drepturi între toti cei ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, condiții ca toți cetățenii 
patriei, indiferent de limba în care 
vorbesc, să poată participa la în
treaga viată socială, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului șl 
guvernului, să fie cu adevărat stă- 
pîni ai destinelor tării. (Aplauze, 
urale vibrante, prelungite).

Mat mult ca niciodată, în aceste 
zile s-a manifestat unitatea deplină 
în jurul partidului și guvernului a 
întregului nostru popor, a tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, dovedindu-se că re
prezentăm o forță capabilă să asi
gure construcția socialismului, apă
rarea cuceririlor revoluționare, a In
dependentei și suveranității patriei 
noastre socialiste. (Urale prelungite).

In întreaga noastră activitate ne-am 
călăuzit șl ne călăuzim de atotbi- 
ruitoarea învățătură marxist-leninis- 
tă, căutînd căile pentru a aplica a- 
devăruntle ei general valabile la con
dițiile concrete social-econ ornice și 
Istorice din patria noastră. Sîntem 
convinși că numai astfel putem a- 
sigura rezultate cît mal bune în 
dezvoltarea economică și socială a 
tării. Succesele de pînă acum stnt 
o dovadă grăitoare a justeței șl rea
lismului politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, a realismului pre
vederilor Congresului al IX-lea. (Vii 
aplauze și urale).

In întreaga noastră politică inter
națională am pornit și pornim de la 
faptul că România, tară socialistă 
trebuie să întărească continuu rela
țiile de colaborare și prietenie mul
tilaterală cu toate statele socialiste. 
Desigur, în primul rînd căutăm să 
dezvoltăm relațiile cu țările socia
liste vecine, de care ne leagă multe 

tradiții de colaborare șl luptă co
mună cu care conviețuim alături. 
Stabilim asemenea relații de cola
borare și cooperare care să contri
buie lă avîntul fiecărei țări în parte 
și totodată la întărirea sistemului 
socialist mondial, la triumful socialis
mului în întreaga lume. (Aplauze 
șl urale prelungite).

Aici la Arad se găsesc două mo
numente care vorbesc despre lupta 
comună împotriva fascismului dusă 
de ostașii români și sovietici. Aces
te monumente sînt un simbol al prie
teniei cimentate în bătălia pentru 
zdrobirea fascismului; ele simboli
zează totodată voința noastră de a 
întări această prietenie, de a fi gata 
în caz de nevoie să respingem orice 
atac al imperialismului împotriva 
țărilor noastre. (Aplauze prelungite, 
urale).

Noi știm că în lume mat există 
imperialism și că atîta vreme cît Im
perialismul dăinuie se mențin peri
cole de război, de agresiune. De 
aceea, considerăm necesar să acțio
năm neobosit pentru a preîntîmpina 
șl a face imposibilă realizarea pla
nurilor cercurilor imperialiste. Toc
mai de aceea trebuie să milităm cu 
și mai multă hotărîre pentru Întări
rea unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste, a tuturor forțelor 
antiimpeniallste, care, unite, sînt In
comparabil mal puternice decît for
țele adverse șl pot asigura pacea în 
întreaga lume. (Aplauze prelungite, 
urale).

Privim cu multă îngrijorare faptul 
că între țările socialiste există neîn
țelegeri șl încordare și considerăm 
că datoria cea mat stringentă a fie
cărui partid comunist, care îndepli
nește rolul de forță conducătoare în 
societate, este aceea de a acționa 
pentru restabilirea legăturilor șl în
crederii între țările sooialiste, pen
tru întărirea unității de muncă șl 
luptă a acestor țări. Numai în acest 
fel înțelegem că un partid comu
nist, aflat la guvernare, îșl îndepli
nește îndatorirea atît față de pro
priul popor, cit și față de cauza so
cialismului în lume. (Vii aplauze și 
urale).

In ce privește partidul și guver
nul nostru, ele nu au precupețit șl 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a-șl aduce contribuția ta cauza 
sfîntă a dezvoltării prieteniei șl co
laborării dintre țările socialiste, a 
întăririi unității lor, considerînd că 
astfel ne facem atit datoria fată de 
popor, cit șl datoria de detașament 
activ al mișcării revoluționare anti- 
inperialiste mondiale. (Aplauze pu
ternice).

Pornind de la faptul că în Europa 
șl în lume există state avînd orin- 
duiri sooiale deosebite, noi am ac
ționat șl acționăm pentru dezvolta
rea colaborării multilaterale cu toate 
popoarele, văzînd în aceasta o poli
tică națională, corespunzătoare atît 
intereselor poporului român, cît și 
păoid ș! securității Internationale. 
Toate popoarele lumii sînt Interesate 
să colaboreze între ele, atît pe plan 
economic cît și politic, pentru a a- 
sigura pacea. (Aplauze).

Fiind ccmștienți că pentru a ne 
putea concentra eforturile în opera 
de construcție socialistă în România 
este nevoie de pace, de colaborare 
șl cooperare între popoare, guver
nul patriei noastre, înfăptuind poli
tica partidului, va acționa cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea secu
rității europene, care să asigure re
lații de deplină egalitate în drepturi 
între toate popoarele, excluderea fo
losirii forței în rezolvarea diferi
telor probleme litigioase, respectul 
Independentei și suveranității na
ționale a tuturor statelor. In aceas
tă direcție noi trebuie să facem efor
turi șl mai mari, considerînd că da
toria comuniștilor este de a continua 
acțiunea pentru destindere, pentru 
securitate în Europa, de a nu ac
cepta, de a nu permite ca anumite 
cercuri reacționare să împungă via
ta internațională înapoi, la perioada 
războiului rece. Putem să vă spu
nem și dv., așa cum spunem între
gului popor, că în relațiile pe care 
le-am avut și le avem cu mulți oa
meni politici și conducători de sta
te din Europa șl din întreaga lume 
am putut constata că aceste năzuin
țe găsesc sprijin, că ele pot trium
fa dacă vom acționa cu fermitate, 
cu chibzuință, cu răspundere față 
de cauza socialismului și păcii. (Vil 
aplauze).

Mișcarea muncitorească din Româ
nia, Partidul Comunist Român au 
vechi tradiții de solidaritate Inter
națională cu frații de clasă, cu parti
dele muncitorești șl comuniste de 
pretutindeni. Ca un fir roșu străbate 
Întreaga Istorie a mișcării noastre 
muncitorești, partidului nostru mani
festarea activă a solidarității Inter
nationale a Internaționalismului pro
letar, în lupta hotărîtă împotriva 
dușmanului! comun, pentru pa
ce, și dreptate socială. (A- 
plauze și urale furtunoase). Ur- 
mînd neabătut aceste glorioase tra
diții, noi dezvoltăm continuu legă
turile cu partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele care luptă pen
tru eliberare națională din întreaga 
lume, cu forțele anliimperialiste, 
considerînd că aceasta este una din 

în-dătofrixlle Internaționaliste ale 
partidului nostru. Privim cu îngri
jorare faptul că în mișcarea comu
nistă și muncitorească există diver
gențe care aduc daune luptei co
mune; considerăm că trebuie făcut 
totul pentru a înlătura cît mai grab
nic aceste neînțelegeri pentru, a lă
sa la o parte ceea ce azi nu poate 
fi înțeles sau nu are același înțeles 
pentru toti, pornind de la ceea ce 
ne unește șl este fundamental. Fie
care partid, fiecare mișcare revolu
ționară trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea pe baza dreptului de a-șl 
hotărî de sine stătător lima politică. 
Realizînd pe baze nod unitatea miș
cării comuniste și muncitorești, ea 
va fi, fără îndoială, mult mal pu
ternică, asigurînd întărirea și dez
voltarea fiecărui partid comunist, 
cît și a mișcării comuniste șl mun
citorești Internationale. (Aplauze și 
urale puternice).

Noi privim internaționalismul pro
letar în mod unitar — atît sub as
pectul răspunderii fiecărui partid în 
îndeplinirea sarcinilor naționale, a 
răspunderii sale fată de poporul din 
sînul căruia face parte șl pe care 
trebuie să-l călăuzească pe calea so
cialismului, cît și sub aspectul obli
gațiilor de solidaritate internațio
nală pe baza aplicării consecvente 
a principiilor marxist-leniniste, a e- 
galiitătii depline în drepturi, între 
partide, între națiuni, a respectului 
suveranității și Independentei, a ne
amestecului în treburile Interne, a 
unității și întrajutorării în munca 
și lupta comună pentru socialism șl 
pace. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

Vă asigurăm, tovarăși, conducerea 
partidului și statului nostru va face 
totul pentru a-și îndeplini obligațiile 
sale naționale și internaționale, pen
tru a asigura mersul tot maii hotă
rît înainte al României pe calea so
cialismului, pentru a ne aduce con
tribuția la cauza unității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste, a 
forțelor antiimperial,iste, la cauza 
păcii în întreaga lume. (Vii aplau
ze). In realizarea acesled politici 
partidul nostru, guvernul patriei 
noastre sînt urmați cu încredere de 
întregul popor pentru că această 
politică corespunde pe deplin inte
reselor vitale ale tuturor celor ce 
muncesc în patria noastră. Devota
mentul maselor ne dă și mai mare 
încredere și ne face să milităm cu 
și mai multă hotărîre atît în con
ducerea construcției socialiste, cît și 
în activitatea internațională. (Aplau
ze, urale). Datoria fiecăruia dintre 
noi, a fiecărui cetățean al României 
socialiste este ca, la locul său de 
muncă, să acționeze, să muncească 
cu toate forțele, cu toată pricepe
rea pentru înfăptuirea politicii parti
dului. Fiecare, acolo unde lucrează, 
indiferent de munca și de postul pe 
care îl ocupă, este o verigă, o ro
tită în acest angrenaj uriaș al so
cietății noastre socialiste. Numai 
functionarea perfectă a tuturor ve
rigilor acestui angrenaj va asigura 
triumful deplin al cauzei socialis
mului în patria noastră, progresul 
multilateral al României. (Aplauze 
și urate puternice).

Vă rog să-mi dați voie să vă mul
țumesc încă o dată pentru manifes
tările călduroase adresate nouă, 
conducerii partidului. In ele noi ve
dem angajamentul dumneavoastră de 
a urma și înfăptui neabătut politica 
partidului. Sîntem încredințați că 
nu veți precupeți nici un efort pen
tru a vă aduce contribuția Ia cau
za dreaptă a partidului nostru. (A- 
plauze însuflețite, urale).

Vă rog să nu-mi fie luat în nume 
de rău de bărbați, dar doresc să 
adresez cele mai vii mulțumiri mii; 
lor și zecilor de mii de femei, care 
și-au manifestat aci, ca pe întregul 
cuprins al patriei noastre, adeziunea 
și încrederea nestrămutată în poli
tica partidului nostru. Mulțumesc 
femeilor din Awd pentru primirea 
călduroasă și le urez multă, multă 
fericire în viață, împlinirea tuturor 
dorințelor lor. (Aplauze și urale vi
brante, îndelungate).

De asemenea, vă rog să-mi dați 
voie să adresez dim toată Inima un 
cuvînt de mulțumire elevilor, tine
retului din Arad, ca de altfel între
gului tineret al patriei noastre, care, 
de asemenea, ne-au făcut o primire 
atît de călduroasă. In aceasta ve
dem dragostea, sinceritatea, bucuria 
lor pentru viața fericită pe care o 
trăiesc, pentru viitorul luminos pe 
care ÎI înfăptuim în patria noastră. 
(Aplauze și urale entuziaste).

Vă asigurăm, dragi tovarăși, că 
nu vom precupeți nimic pentru ca 
programul de desăvîrșire a con
strucției socialiste și de creare a 
condițiilor pentru trecerea treptată 
spre comunism în România, să fie 
înfăptuit cu deplin succes pentru a 
ne aduce contribuția la cauza uni
tății țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste. Considerăm că totul tre
buie să închinăm și vom închina 
poporului, cauzei socialismului în 
România și în întreaga lume. (A, 
plauze și urale).

Vă urez tuturor multe succese în 
activitatea dumneavoastră multă 
sănătate și multă fericire. (Aplauze 
furtunoase, urale care nu contenesc 
minute în șir).

Fabrica de fire artificiale „Vlscoza" Lupeni. Dintre muncitorii de 
aici, lăcătușul-mecanic Macavei Ion (în clișeu) se remarcă printr-o bună 
calificare profesională și calitatea lucrărilor efectuate.

Un spectacol tonic
Regizorul Vlad Mugur scria 

cîndva că „anii de vechime ai 
unui teatru sin! singura măr
turie a unei conduite, singura 
certitudine spre o perspectivă. 
Cind sînt bine Îngrijiți, ei 
prind gustul și culoarea vinu
lui cel vechi".

In timp ce teatrele cu ve
chime luptă in prezent să-și 
păstreze acea prospețime nece
sară succesului, să calce în 
pas cu timpurile de azi, să În
țeleagă aspirațiile vremii an- 
corindu-se puternic în con
temporaneitate, noile colective 
teatrale sint, oarecum... avan
tajate. Au prospețime, sini 
creații ale timpului și nu pol 
li In dezacord cu el!

Vizionind spectacolul ,,A- 
DAM ȘI EVA LA... REVISTĂ", 
prezentat de tinărul teatru de 
estradă bucureștean „Ion Va- 
silescu", n-am băut, intr-ade
văr, dinlr-un pahar cu vin 
vechi, de viată lungă, dar am 
gustat totuși un spectacol to
nic, reconfortant, recreativ.

Neîndoios că preocuparea 
pentru realizarea unui specta
col de tinută s-a văzut, in 
special in concepția de an

Pentru aprovizionarea co mate
riale a brigăzilor dm subteran

In cadrul acțiunilor întreprinse de 
colectivul de ingineri și tehnicieni 
ai minei Uricani pentru continua 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție, a fost executată săparea unui 
plan înclinai pentru aeraj și trans
port, între orizonturile 700 și 580. 
Cu toate condițiile grele de lucru 
(viituri de apă între 50—70 litri/mi- 
nut favorizînd formarea ceții la lo
cul de muncă, viteza aerului de pes
te 7,6 metri/secundă — față de o 
viteză obișnuită de 2—3 m/sec. — 
înclinarea planului 45°) lucrarea a 
fost terminată înainte de data plani
ficată. Prin săparea planului încli
nat se asigură în mai bune condiții 
aprovizionarea cu materiale a bri
găzilor, traseul în subteran fiind 
scurtat cu cca. un kilometru.

P0$TA
REDACȚIEI

BOLOGA IOAN, Petroșani. Sesi
zarea trimisă ziarului nostru, referi
toare la lipsa manualelor de istorie 
și limba rusă din ibrăriile din Lu
peni a fost justă. Intre timp Cen
trul de librării Deva a luat măsuri 
pentru aprovizionarea librăriilor cu 
manualele școlare apărute. Credem 
că ați reușit să le procurați. Vă do
rim mult succes la învățătură.

SZIGETI PETRU, Lupeni. In scri
soarea adresată redacției ridicați mai 
multe probleme privind activitatea 
de producție a sectorului de trans
port al E. M. Lupeni, anumite ati
tudini nejuste față de procesul de 
producție, modul în care ati fost 
pensionat și altele. Dat fiind că u- 
nele chestiuni ridicate de dv. ne 
par insuficient documentate, vă ru
găm a trece, ocazional, pe la sec
ția de corespondenți a ziarului, pen
tru a ne da lămuriri suplimentare.

SBUCHEA NICU, Hațeg. In mate
rialul dv. intitulat „Nu lăsați copiii 
să se joace cu focul” nu indicați 
localitatea unde s-au petrecut cele 
relatate, motiv pentru care nu a 
putut fi dat publicității.

LUPENEANU T„ Lupeni. Condu
cerea Oficiului de poștă și teleco
municații Lupeni ne comunică, cu 
privire la cele relatate de dv., că 
a luat măsuri de deratizare și exe
cutare a lucrărilor de reparații ne
cesare clădirii oficiului. 

samblu originală după care a 
fost montată revista bucureș- 
teană (realizatorii Ăngel Gri- 
goriu, Romeo Iorgțilescu și 
Cornel Constaniinescu).

Ca și-n alte spectacole ale 
acestui atît de îndrăgit gen 
revuistic, am aplaudat, in pri
mul rind, gama de nuanțe sa- 
tirico-umoristice imprimate cu
pletelor și scenetelor (admira
bili, în rolurile lui Adam și 
Eva, ION DUȚU și MICA BA- 
LABAN), prezenta emoționant 
de fascinantă a DORINEI DRA- 
GIIICl, vocea lui .NICOLAE 
NIȚESCU (revelatoare in spe
cial in parodia muzicală „Imi
tatorul") și talentul (minus 
șarfarea lui Tom Jones), tînă- 
rulul interpret ION ULMEANU.

Am asistat la un spectacol 
cură/at în mare parte (nume
rele de balet, mai pufin suda
te, ne-au lacul să ne gindim 
la... tlnerefea teatrului) de 
acele eschibifii arllslico-muzi- 
cale, un spectacol tonic, in 
care umorul s-a împletii ar
monios cu gravitatea, iar mă
iestria cu emoția spontană.

V. T.

J

Lucrarea a fost executată de bri
gada condusă de minerul Lăcătuș 
Francisc, din rîndurile căreia s-au 
evidențiat, alături de șeful de briga
dă, minerii Orășel Sima. Lăcătuș 
loan, Aramă Vasile, Moldovan 
Gheorghe și alții.

de calificare
Școala de calificare din cadrul 

E. M. Petrila și-a inaugurat, la sfir 
șitul săplăminii ce s-a încheiat ci
clul de prelegeri pentru meseria de 
mecanic de mină care să deserveas
că instalațiile de pompe, compre- 
soare și ventilatoare.

Inginerii Rădut Marin, Popescu 
Dorin, Nicoară Eugen și maistrul 
Bredan Iosif se vor strădui nu nu
mai ca cei 46 muncitori-elevi să-și 
însușească temeinic meseria aleasă, 
ci să prindă și dragoste pentru ea

Instruirea practică se va efectua 
după programul de lucru obișnuit 
la instalațiile respective de la su
prafața minei unde elevii vor parti
cipa nemijlocit la diverse lucrări 
de întreținere, reparații și exploa
tare.

MIHĂILEANU ELIODOR 
responsabil cu probleme 

de învăfămînt — E. M. Petrila

Realizară 
frumoase

Colectivul de meseriași de la 
I.P.I.P. Llvezeni aduce o contribu
ție însemnată la succesele construc
torilor, prin efectuarea la timp a 
transporturilor de materiale, asigu
rarea bunel funcționări a utilajelor. 
Astfel, pe 8 lunii trecute, acest co
lectiv a depășit planul producție: 
planificate cu 1 620 000 lei, realiizînd 
în același timp economii la prețul 
de cost în sumă de 285 000 lei, cu o 
sută mii lei ma.1 mult decît se pre
văzuse pentru perioada respectivă

O contribuție însemnată la obți
nerea acestor realizări frumoase au 
adus tovarășii Pomană Ilie, Eisler 
Rudolf, Cismas Amrozie, Ion M 
Constantin, Butu Alexandru, Niță 
loan, Stoian Radu, Pomană Con
stantin, Popescu Ioan și alti mese
riași, tehnicieni și șoferi din cadrul 
I.P.f.P. Livezeni care sînt hotărîti 
ca în luna septembrie să adauge noi 
succese la acest buchet de realizări.
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STEAGUL RO$U

Ca In flecare an, între 22 
șl 28 septembrie, în întreaga 
țară se desfășoară Săptămîna 
Crucii Roșii. In aceste zile, de 
trecere în revistă a succese
lor cadrelor medicale în direc
ția continuei îmbunătățiri a a- 
sistenței medico-sanitare acor
date populației, în Valea Jiu
lui vor avea Too acțiuni va
riate, interesante — dovezi ale 
intensificării muncii preventive 
puse în slujba ocrotirii sănă
tății publice. t

In municipiul Petroșani, populația 
a fost antrenată 
tiunl ale Crucii 
scopul asigurării 
lor de Igienă, a 
filaxle, pentru i 
Infecto-contagloase. Astfel, s-au or-

în numeroase ac- 
Roșil, Inițiate în 
respectării reguli- 

i măsurilor de pro- 
combaterea bolilor

în caz de accidente sau 
acute etc.
cu personalul medico-

mulul ajutor
Îmbolnăviri

Cooperînd 
sanitar, activiștii comisiilor de Cru
ce Rpșle de pe lingă circumscrip
ții au creat un curent de opinie fa
vorabil în rîndtirile populației, în

Săplăm îna Cruciilloșii

Pînă Ia 23 August 1944, activita
tea Crucii Roșii s-a rezumat Ia aju
torul acordat trupelor în războaie, 
fn anii puteri! populare, Crucea 
Roșie Română înscrie pentru prima 
dată, ca sarcină de bază a actlvîtă- 
țil sale, creșterea nivelului de cu
noștințe educativ-sanltare șl de Igie
nă al maselor, acordarea primului 
ajutor în caz de accidente, precum 
și antrenarea populației Ia opera de 
ocrotire a sănătății. S-an creat mii 
de cursuri sanitare de masă, s-au 
alcătuit grupe sanitare Colective de 
prim-ajutor, rare și-au adus fruc
tuoasa contribuție Ia controalele 
medicale periodice, Ia vaccinări, la 
acțiunile de înfrumusețare a oTașe- 
Ibr si satelor noastre. S-a creat o 
vastă rețea de colective care re
crutează și îndrumă donatorii de 
singe către stațiile de recoltare șl 
conservare a sîngelui.

PERMANENT
SLUJB

ÎN

ganlzat comisii de Cruce Roșie pe 
lingă fiecare circumscripție sanitară, 
grupe sanitare care sprijină activi
tatea medicală în acțiunile de recol
tare a sîngelui, Ia vaccinări șl de
pistări micro-radiofotografice a afec
țiunilor pulmonare, în acordarea prl-

acțliinild întreprinse pentru efectua
rea a circa 30 000 microrădiofotogra- 
fii, a circa 5 000 l.D.R.-uri, a circa 
20 000 vaccinări, prin mobilizarea șl 
îndrumarea populației din municipiul 
nostru.

Membrii ai comisiei de Cruce Ro
șie ca Fierarii Rea-Silvia, Hînceănu

Paula, Dalea Ilona, Blro Ana, Das- 
călu Ioana, Sașii Viorica, Bogdan 
Constantin, au depus o activitate 
tensă în acțiunile de mobilizare 
populației la vaccinări, acțiuni 
salubritate, mobilizări la M.R.F. 
la Instruirea grupelor sanitare.

Numărul activiștilor care depun 
multe eforturi în această direcție 
este mult mai mare șl ne folosim 
de acest prilej pentru a le mulțumi 
pentru sprijinul pe care-1 acordă 
zi de zl cadrelor medlco-sanltare.

In zilele Săptămînil Crucii Roșit 
se vor trece în revistă realizările 
de pînă acum, precum șl acțiunile 
de Intensificare a muncii preventive 
puȘe în slujba ocrotirii sănătății. 
Astfel, în școli șl diferite întreprin
deri, se vor organiza un număr de 
R conferințe pe teme medicale, 6 
concursuri „Sanitarii priceputi" cu 
tema „Cum prevenim accidentele la 
copii", un simpozion (în 26 septem
brie, ora 18, la Casa de cultură) cu 
tema: „Urgentele medico-chirurgi- 
căle", iar Ia stațiile de radioficare 
se vor tine zece conferințe pe teme 
medicale. Echipa de educație sani
tară a Spitalului unificat Petroșani 
vă organiza 12 proiectil de filme cu 
caracter educativ-sanitar în școli, in 
instituții șl în aer liber.

Săptămîna Crucii Roșii va consti
tui un prilej de întărire a muncii 
educativ-sanitare în municipiul Pe
troșani.

in- 
a 

de 
șl

Radio
Luni 23 septembrie

5,00 Buletin de 
Program muzical 
Buletin de știri ț 
6,00—3,25 Muzl- 

Buletin de

PROGRAMUL I: 
știri r 5,05 —• 6,00 
de dimiineațăi 5,30
5.50 Jurnal agrar;
că șl actualiităti; 6,00 
știri; 6,30 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rutier ; 8,00 
Sumarul presei; 8,25 Moment poe
tic ; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Revista literară radio (reluare); 
10,00 Dansuri din operete, 10,10 Ca
dran cultural; 10,25 Doime și jo
curi populare; 11,15 Mai mîndră 
tara noastră crește — cfnlece; 11,00 
Soliști de operetă; 11,45 Sfatul me
dicului ; 12,00 Melodii lansate Ia 
festivailele de muzică ușoară de la 
Mamaia șl San Remo; 12,30 Initîl- 
nire cu melodia populară șl Inter
pretul 
Sport. 
Soliști 
șoară
14.50 
rile 
știri.

Baza de desfacere
a produselor petroliere
timișoara

DEPOZITUL PETROȘANI
angajează

— UN MECANIC AUTO
— UN LĂCĂTUȘ VERIFICATOR ARAGAZ 

LA DOMICILIU

— UN PAZNIC LA DEPOZIT

16,45

iiaW reserarc și aiăpeslirc!

NOTA

fac intense 
deschiderea 
articole e-

18,21
18,36

Cabana Valea Popii, din bazinul forestier Aușelu. Aici găsesc adăpost 60 
minei lori din parchetele bazinului.

' ni» —mcar;—i1 m ■ m■ >■»■ hm

La Pelrila se 
pregăliri pentru 
unui magazin de 
lectro-tehnice. încăpere spa
țioasă, aflată pe strada prin
cipală a orașului; vad co
mercial dintre cele mai fa
vorabile. Cîleva săptămîni, 
localul a fost ocupat de me
seriașii I.L.L.-ului. Au lucrai 
Ia renovare. Să vezi ce mai 
renovare I Pentru că acope
rișul a fost reparat de mîn- 
tuială și ploaia a făcut ce-a 
vrut; de jur împrejur tava
nul e împestrițat de pete dis
tonante și dizgrațioase. Apoi, 
podeaua. Lucrătură de cir-

păci, fiind în multe locuri 
denivelată. Cile tocuri de 
pantofi nu vor fi sacrificați 
pe altarul acestei neglijențe...

In ziua vizitei noastre la 
magazin gestionarul unității

era grozav de mîhnit. Nu 
numai pentru modul cum au 
înțeles să se achite de sar
cini meseriașii ileliști, ci și 
pentru alt motiv.

Sub nișle șoproane șubre
de sînt depozitate mărfuri 
de valoare ridicată și foarte

căutate — frigidere, aragaze, 
motorete, biciclete, mașini de 
gătit. Se uită înciudat și ne
putincios, gestionarul, tov. 
Maximciuc Remus — comer
ciant de peste 30 de ani — 
la obiectele acestea aspectu
oase altă dată, acum amenin
țate de rugină. A întocmit o- 
mul în ultima vreme trei re
ferate și le-a expediat pe 
adresa conducerii O.C.L. Pro
duse industriale. Arăta acolo 
că nici securitatea acestor 
mărfuri nu-i asigurată. Abia 
în ultimul timp i s-a promis 
că se vor lua măsuri.

F. CRISTIAN

Dr. Valeriu ILIEȘ

Televiziune
DUMINICĂ 22 SEPTEMBRIE

Ora exactă. Cum va fi vremea ?
Pentru copii șl școlari.
Ora satului.
Tv. pentru specialiștii din agricultură.
De strajă patriei.
Baschet : Repriza a Ii-a a întîlnirii Steaua 
— Dinamo București (finala „Cupei Ro
mâniei).
Telejurnalul de prînz. 
închiderea emisiunii de dimineață.
Zig-Zag. Telemagazin duminical.
Fotbal : Dinamo București — Politehnica 
Iași. Transmisiune de la Stadionul 23 
August.
In pauza meciului : „Amintirile stadio
nului".

17,00 Fotbal: Repriza a doua Dinamo București 
Politehnica lași.

17,45 Olimpiada veselă.
18,00 Zig-Zag „Melody".
18,10 „Autografe". Convorbire duminicală cu Ște

fan CiubotăraȘu.
„Fantastic club".
„Adolescență" — film producție a studiou
lui de televiziune.
Rubrica de teatru scurt; „Căruța cu 
paiațe".
Muzică ușoară cu formația „Metronom".19,18

19,30 Telejurnalul de seară,
19.45 Telesport.
20,00 Rapsodia română. „Vîrsta întoarcerii".
20.15 Ritm și melodie.
20.45 Film artistic: „Cu inima tînără".
22.15 Parada vedetelor.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Toate forțele pentru recupe
rarea raminern în urmă și reaA o Q

MICA 
publicitate

VÎND casă, trei camere, bu
cătărie, baie, grădină — str. 
Vilelor, 17 Petroșani, preț 
convenabil. Informații in str. 
Republicii 72.

lizarea planului pe septembrie!
(Urmare din pag. IJj

obiective" ' care să justifice această 
importantă răminere în unmă. Nu
mărul ridicat de absente Demotiva
te. învoiri și scutiri medicale acor
date fără discernămînt In condițiile 
unei reale lipse de efective, consti
tuie una din principalele cauze ale 
nerealizării planului. Insuficiența li
niei de front la minele Petrila și 
Paroșeni, nefolosirea din plin a tim
pului programului de îucru, plasa
rea sub posibilități a unor fronturi, 
lipsa de operativitate în luarea de 
măsuri de către personalul tehnlco- 
ingineresc pentru înlăturarea cauze
lor care frînează desfășurarea pro
cesului de producție, indisciplina șl

alte deficiențe au cauzat pierderea 
unor importante cantități de cărbune.

Esențial la ora actuală este fap
tul că există încă posibilități și re
surse pentru recuperarea, în aceas
tă ultimă decadă, a celor peste 
23 000 tone de cărbune și realiza
rea integrală a prevederilor planu
lui de producție pe luna septembrie 
Nu este ușor, iar forțe 
ședința comitetului de 
C.C.V.J. s-au stabilit, în 
sarcini precise pentru
ploatare minieră. Măsurile preconi
zate pentru recuperarea rămînerii 
în urmă și realizarea planului, com
pletate cu noi măsuri luate la ni
velul exploatărilor, sectoarelor, a- 
batajelor, în scopul folosirii tuturor

există. In 
direcție al 
acest sens, 

fiecare ex-

Lai’gi posibilități pentru
completarea studiilor

procura 
legitimația

In conformitate cu instruc
țiunile Ministerului Invățămîn- 
tului și ale Inspectoratului 
școlar județean, în anul șco
lar 1968—1969, vor funcționa 
secții fără frecvență (clasele 
V—VIII) Ia următoarele școli 
din Valea Jiului: Liceul Uri- 
cani. Liceul 
generală nr. 1 
Liceul Vulcan, 
nr. 4 Vulcan,
Aninoasa, Liceul Petroșani, Li
ceul Petrila și Școala generală 
nr. 5 Petrila.

Toți oamenii muncii, care 
nu au terminată școala gene-

posibilitatea 
studiile. In

ia secretaria-

Lupeni, Școala 
și nr. 3 Lupeni, 
Școala generală 
Școala generală

rală, au astfel 
să-și completeze 
scrierile se fac 
tele școlilor respective pe ba
za următoarelor acte: o cere
re de înscriere, actul de ab
solvire al ultimei clase (în o- 
riginal) și o copie legalizată 
după certificatul de nașlere.

Pentru pregătirea elevilor se 
vor organiza consultații săp- 
tămînaie Ia
Ie din care 
xamene.

înscrierile
școlar se pot 
data de 1 octombrie

resurselor de sporire a productivi
tății muncii și utilizării cu maximă 
eficientă a liniei de front, trebuie 
îndeplinite cu hotărîre. îmbunătăți
rea asistenței tehnice la toate lo
curile de munca, în toate schimbu
rile, folosirea din plin a timpului de 
lucru, prevenirea întreruperilor în 
funcționarea instalațiilor electrome
canice și organizarea unor echipe 
de intervenție pentru remedierea în 
timp scurt a defecțiunilor, preluarea 
integrală de călre preparații a pro
ducției de cărbune extrase vor con
tribui la redresarea realizării pia
nului. La toate exploatările miniere 
trebuie să existe programe de lu
cru, cu măsuri tehnico-organizatori- 
ce menite să asigure mobilizarea tu
turor forțelor în vederea 
rii rămînerii în urmă.

Organizațiilor de partid 
drul exploatărilor miniere 
răspunderea de a organiza și con
duce lupta pentru îndeplinirea în 
întregime a planului. Atrăgînd în a- 
ceastă acțiune sindicatele, organiza
țiile de tineret, ele sînt chemate să 
desfășoare o muncă susținută de la 
nm la om. La locurile de muncă, 
fiecare comunist să constituie un 
organizator șt un mobilizator al ce
lor cu care lucrează împreună pentru 
o muncă conștientă, disciplinară. Așa 
cum s-a subliniat cu prilejul instrui
rii aparatului Comitetului municipal 
de
de partid din cadrul exploatărilor 
miniere trebuie să intervină opera
tiv și să asigure mobilizarea tutu
ror forțelor pentru realizarea inte
grală a pianului producției de căr
bune pe luna septembrie și încheie
rea trimestrului III cu un bilanț po
zitiv.

PIERDUT 
05866/1968 și 
încasator principal transport 
valori nr. 0933/1968 eliberate 
de B.N. a R.S.R. sucursala ju
dețeană Hunedoara — Deva, 
pentru colectarea numeraru
lui, pe numele Siioi Martin. 
Se declară nule.

nr. 
de

PIERDUT legitimația de con
ducător auto transport valori 
eliberată de B.N. a R.S.R. su
cursala județeană Hunedoara- 
Deva, pentru colectarea nu
merarului, pe numele Oliveriu 
Iuliu. Se declară nulă.

recuperă-

partid, organele și organizațiile

obiectele principa- 
se vor susține e-

pentru
face

noul 
pîna 
1968.

an
la

Condițiile de angajare și salarizare slnt cele prevăzute 
în nomenclatoarele legislative In vigoare.

Informații suplimentare se pot lua zilnic Intre orele 
7—15 de la șeful depozitului din Petroșani — telefon 1242.

preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 
șl orchestre de muzică 

14,00
Zece

Kessler;
Buletin

13,20 
u- 

Melodii populare; 
mitaiute cu suro- 

15,00 Buletin de
meteo-rutier; 15,05 

Sonatina pentru flaut șl pian de
Mircea Popa; 15,15 Radiioracheta 
pionierilor; 15,40 Cîntece patriotice; 
16,00 Radiojurnal. Sport, 
meteorologic; 16,20 Jocuri 
lene i 
lă; 1 
Din creația compozitorului 
Șerban ; 18,00 Buletin de știri; 18.02 
Orizont științific; 18,20 Muzică 
populaTă interpretată de Elena Bo- 
loga, Constantin Chisăr șl Ion Ra
du ; 18,45 Muzică din opere; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O me
lodiile pe adresa dumneavoastră; 
2.0,00 Buletin de știri ; 20,05 
inima șl versul; 20,40 Cîntă 
Moțica; 20,55 Noaipte bună, 
21,00 Muzică; 21,05 Teatru 
Premieră 
naniiu
21.35 
22,00 
logic.
de Bolling; 22,30 Moment poetic;
22.35 Simfoniia coregrafică de Dumi
tru Bughicl; 23,00 Intîlniire cu jaz- 
zul; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 7,00 Muzică
populară; 7,10 Tot Înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,45 Cîn
tă fanfara; 8,00 Muzică populară; 
8,30 Buletin de știri; 9,00 Caleidos
cop muzical; 9,30 Octetul opus 20 
fn Ml bemol major de Felix Men- 
delssphn Barfholdy; 10,00 Buletin
de știri; 10,05 Melodii de Paul 
Urmuzescu și Viorel Doboș; 10,45 
Duete din operete; 11,00 Concert 
distractiv ; 11,35 Banatule mîndră 
floare — melodii populare; 12,00
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic; 12,15 Varietăți muzicale; 13,00 
De toate pentru toți; 13,55 Muzică; 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Concert de prtnz; 

Cupidon și muzica ușoară ; 
Cîrrtăreți ai plaiurilor noas- 

15,45 Orchestra Mantovani; 
Suită de balet de Mircea
16,15 Glume muzicale;

1

Buletiin 
musce- 

i 16,30 Corespondentă specifi- 
17,15 Antena tineretului; 17,45 

Radu

Țării, 
Ilona 

copii; 
scurt.

„Evadarea albastră". Sce- 
radiofonic de Val Munteanu; 
O vizită fn discoteca noastră; 
Radiojurnal. Buletin meteoro- 
Sport; 22,20 Orchestra Clau-

15,00
15.30 
tre ;
16,00 
niac;
Sfatul medicului ; 16,25 Melodii 
nlc tinere — muzică ușoară; 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
17,15 Arta clavecinistă de-a lungul 
secolelor; 13,00 Miniaturi instru
mentale; 18,15 Din repertoriul an
samblului „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova, dirijat de Alexandru Ra- 
cu ; 18,30 Amfiteatru literar; 18,05 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Album folcloric; 19,30 Rampat 10,45 
Lucrări de Mihail Jora; 20,30 Ora 
specialistului. Știința conducerii în
treprinderii; 20,50 Cîntă Hugues. 
Aufray; 21,00 Buletin de știri; 21,05 
Muzică ușoară; 21,40 Permanențe șl 
înnoiri tn muzica românească (XII);
22.30 Serenade cu și fără cuvinte; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Sonate pen
tru flaut și clavecin de Jean Marie 
Leclai.r; 23,40 Concert din opere ; 
0,10 Jazz; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

@ —

Chi- 
16,20 
veș- 

17,00

8 FILME
fi LUNI 23 SEPTEMBRIE
U PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
A Piramida Zeului Soare; Repu- 
X blica: Viva Maria!; PETRILA: 
X Escroc fără voie; LONEA — 
V Minerul : Dosarul XII; ANI- 
u NOASA: Răzbunarea haiducl- 

lor; VULCAN: Sărmanii flă- 
X căi; PAROȘENI: Ciocirlia ;

LUPENI — Cultural: Freddy, 
iv lovește iu întîi; Muncitoresc:

Orașul meșterilor ; URICANI: 
încercuirea.

ÎNTREPRINDEREA
DE INDUSTRIE LOCALĂ

PETROȘANI

angajează:
tineri (băieți) între 16—20 ani, pen
tru a se califica Ea locui de muncă 

în

MESERIA TIMPLAR
Informații suplimentare Ia sediul întreprinderii serviciul 

organizarea muncii, telefon 1323.

a ® g a g e a z a
® MERCEOLOG VOIAJOR, SALARIZAREA 1 300 LEI.

<0
©

ȘEF DEPOZIT AMBALAJE, SALARIZAREA 1 175 LEI. 
ZIDAR, SALARIZAREA CONFORM CALIFICĂRII.

ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE AUTORIZAT, SALARIZA
REA CONFORM CALIFICĂRII.

CALCULATOR I, SALARIZAREA 935 LEI.

MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU SORTĂRI, SALA
RIZAREA 700 LEI LUNAR.
Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 

întreprinderii, telefon nr. 1555.

BRUPUL ȘCOLAR MINIER
PETROȘANI

ANUNȚA
Intre 25—30 septembrie 1968 se 

admitere la cursurile 
sonai tehnic), secția

Examenul se va

postliceale (fost 
electromecanică.

va ține examenul de 
Școala 
mașini

tehnică de per
și utilaje.

da Ia :

— MATEMATICĂ — SCRIS ȘI ORAL.

— FIZICĂ — ORAL.

'Z

I. J. E. H. DEVA

F E I It ® Ș A W I

ghișeele

va mai 
pînă ce

Petroșani, nu 
da in folosință

Informații suplimentare, la secretariatul 
publicii nr. 7, telefon 1574 — 1575.

caro nu au contratt de 
se prezenta Ia

școlii, sir. Re-

Secția de distribuție 
a energiei electrice

Aduce la cunoștința consumatorilor dc energie electrică următoarele:
1) Toți consumatorii de energie electrică (paușaliști și conloriști) 

furnizare a energiei electrice și nu au achitat garanția, sint obligați a 
de încasare pentru rezolvarea acestor probleme.

2) Incepînd cu data de 25 septembrie 1968 I.J.E.H. Deva, secția 
branșa și nu va mai furniza energie electrică la blocurile ce se vor 
locatarii nu îndeplinesc următoarele obligații:

a) Au încheiat contract de furnizare a energiei electrice ;
b) Au achitat garanția pentru consumul pe 90 zile anticipat;
c) Au montat la apartament contor proprietate personală care se găsește in comerț. 
Instalarea contorului se va face dc electricienii I.J.E.H. la cerere fără plată.

1
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Răspunsul guvernului român 
la scrisoarea secretarului general
al O.N.U.

NEW YORK 21 (Agerpres).
La sediul Organizației Na

țiunilor Unite a fost publicat 
ca document oficial răspunsul 
guvernului român la scrisoa
rea Secretarului general al 
O.N.U în legătură cu aplica
rea Declarației cu privire Ia 
acordarea independentei țări

Vizita delegației
P.C.R. în Italia

ROMA 21 — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., continuă 
vizita pe care o face în Ita
lia la invitația . Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian. Sîmbătă dimineața, la 
mormînlul lui Palmiro Togli
atti de la cimitirul Verano, 
a fost depusă o coroană de 
flori pe a cărei panglică scria: 
„Din partea delegației Parti
dului Comunist Român". în
treaga delegație a păstrat un 
moment de reculegere în me
moria cunoscutului conducă
tor al Partidului Comunist I- 
talian.

lan Smith este de 
acord cu reluarea 
dialogului 
angîo-rhodesian

LONDRA 21 (Agerpres). —
Televiziunea comercială din 

Londra a tr nsmis vineri sea
ra un interviu acordat de 
premierul guvernului rasist din 
Rhodesia, Ian Smith, în care 
el se pronunță pentru reluarea 
tratativelor cu Marea Brita- 
nie, dar împotriva principiu
lui conducerii majorității. Se 
știe că Marca Britanie a con
diționat piuă în prezent un a- 
cord cu guvernul de la Salis
bury de acceptare a principiu
lui unei evoluții constituționa
le care să permită în cele din 
urină accesul africanilor, care 
compun imensa majoritate a 
populației Rhodesiei, la con
ducerea statului. Smith a afir
mat că o asemenea evoluție 
nu va avea loc în timpul vie
ții sale.

Este semnificativ că inter
viul a fost transmis la numai 
cîteva orc după anunțarea ple
cării la Salisbury a adjunctu
lui subsecretarului de stat la 
Ministerul britanic al Common- 
wealthului James Bottmoley.

Unul din aspectele obișnuite ale atmosferei campaniei electorale din S.U.A. : Puternice de
monstrații împotriva războiului. IN FOTOGRAFIE: Violentă ciocnire între demonstranți și poli
ție in orașul american, Chicago.

Echipe de chirurgi din Spa
nia și Venezuela au realizat, 
săptămina aceasta, două „pre
miere" pentru țările respecti
ve în domeniul transplantări
lor de inimă. Pacienții nu au 
supraviețuit decît cîteva ore. 
Specialiștii sînt însă unanimi 
în a aprecia că transplantatul 
cardiac, rod al unei chirur
gii de avangardă, are în ciu
da actualelor dificultăți, mari 
șanse pentru viitorul apropiat. 
O mărturie o constituie faptul 
că din cei 47 de bolnavi su
puși unei operații de grefă a 
inimii, la ora actuală se află 
22 de supraviețuitori.

După prima grefă a unei i- 
nimi efectuată asupra unei 
ființe umane de profesorul 
Christian Barnard, la 3 decem
brie 1967, la spitalul Grootte 
Schur din Capetown (Africa 
de sud) se poate considera că 
transplantatul cardiac a de
venit deja o chirurgie de se
rie. Echipa profesorului ame
rican Michael Debakey a a- 
juns de acum la a 12-a opera
ție. Savanții se preocupă de 
posibilitatea „conservării" ini
milor pentru a fi folosite în 
caz de nevoie. Există planuri 
de înființare a unei „Bănci de 
inimi". Au fost realizate o- 
perații simultane de trans
plantări a inimii, plămînilor și 
rinichilor luate de Ia aceeași 

lor și popoarelor coloniale.
In răspuns se arată că Re

publica Socialistă România își 
exprimă solidaritatea deplină 
cu toate popoarele care luptă 
împotriva dominației coloniale, 
pentru cucerirea independen
ței naționale, pentru apărarea 
și consolidarea ei. Militînd 
pentru respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și alege drumul dezvoltării 
și forma de organizare socială

Erau de față soția lui Togli
atti, Nildc Jotti, membră a Di
recțiunii P.C.I., Renzo Trivelli, 
secretarul Federației din Ro
ma a P.C.I., membru al C.C. 
al P.C.I., Anelito Barontini, 
membru al C.C. al P.C.I. A 
fost prezent, de asemenea, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Roma, Cornel 
Burtică.

Delegația P.C.R. a vizitat 
apoi centrul istoric al Romei 
— Columna lui Traian, Forul 
roman, Via dei fori imperiali, 
Coloseum, Piața de la Capi- 
toliu — unele cartiere ale ca
pitalei Italiei, precum și al
te obiective de interes cultu
ral-artistic.

După-amiază, delegația PCR, 
însoțită de senatorul I. Piva, 
membru al C.C. al P.C.I., a 
plecat la Napoli.

încheierea Conferinței
Internationale
privind drepturile omului

PARIS 21 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite : la Palatul 
U.N.E.S.C.O. din Paris s-au 
încheiat lucrările Conferin
ței internaționale a organiza
țiilor neguvernamentale asu
pra drepturilor omului. Re
prezentanții acestor organi
zații întruniți la conferință 
au luat cunoștință de un 
raport și de numeroase re
comandări ale celor 6 gru
puri de lucru ale conferin
ței pe care ei s-au angajat 
să le comunice organizațiilor 
lor respective, urmînd ca a- 
cestea să le examineze și 
să adopte hotărîri corespun
zătoare. Raportul a propus, 
printre altele, crearea unui 
Tribunal universal al drep
turilor omului, investit cu 
dreptul de a se pronunța 
asupra cazurilor de violare 
a drepturilor omului și de a 
primi apelurile tribunalelor 
naționale și regionale. Ra

persoană decedată și trans
ferate mai multor bolnavi 
cronici.

Desigur, specialiștii refuză 
să manifeste, deocamdată, un 
optimism excesiv în ce prive
ște cei 22 de supraviețuitori, 
dintre care 18 au fost operați 
după 1 iunie a.c. Ei conside

Bilanțul unei chirurgii 
de avangardă

ră că este încă prematur să 
se pronunțe asupra duratei 
vieții lor ținînd seama de tim
pul încă scurt care a trecut 
de la intervenția chirurgicală. 
Dar tehnica operatorie se 
perfecționează neîncetat, sim
pozioanele și conferințele in
ternaționale concacrate aces
tei probleme se înmulțesc, noi 
„premiere" sînt încercate în 
diferite țări.

Cel mai vechi dintre operați 
este dr. Philip Blaiberg, în 

corespunzător aspirațiilor și 
voinței sale, guvernul român 
s-a pronunțat și se pronunță 
constant în favoarea respec
tării întocmai a rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite, 
referitoare la lichidarea colo
nialismului și a discriminărilor 
rasiale, precum și în favoarea 
aplicării neîntîrziate a preve
derilor Declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale.

Oaspeți români 
în Franța

PARIS 21 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : . Tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, însoțit de 
un grup de specialiști, care 
se află în Franța pentru a vi
zita sisteme de irigații exe
cutate de organizațiile specia
lizate cu care colaborează ta
ra noastră în acest domeniu, 
a sosit la Nîmes. După ce au 
făcut o vizită prefectului de
partamentului G.A.R.D., oas
peții românii, însoțiți de pre
ședintele Comisiei naționale 
franceze pentru, amenajarea 
teritoriului, Philippe Lamour, 
au vizitat marele centru de 
colectare și stațiile de triere 
a legumelor și fructelor de la 
Nîmes, precum și un sector 
de restructurări funciare.

portul mai recomandă insti
tuirea unui „Registru de cri
me contra umanității" în ve
derea unor eventuale acți
uni judiciare.

Recomandările elaborate 
de cele 6 grupuri de lucru 
ale conferinței privesc nu
meroase aspecte ale dreptu
rilor omului. El vizează, în
tre altele, crearea unui me
canism permanent al O.N.U. 
pentru instituirea de anchete 
asupra sclavajului, crearea 
unui comisariat pentru drep
turile’omului în cadrul ONU, 
noi eforturi în vederea rati
ficării pactelor internaționa
le referitoare la drepturile 
omului, grăbirea ratificării 
convenției internaționale pri
vind lichidarea tuturor for
melor de discriminare.

După cum se știe, aceas
tă conferință a marcat cea 
de-a 20-a aniversare a pro
clamării Declarației univer
sale a drepturilor omului.

vîrstă de 58 de ani. El a in
trat în a 9-a lună de supra
viețuire în ciuda unei grave 
afecțiuni datorate unei reci
dive a manifestărilor de res
pingere a grefei pe care me
dicii au reușit pînă la urmă 
să o anihileze. El este într-o 
stare satisfăcătoare, deși nu 

și-a putut încă relua activită
țile normale. Oricum, este un 
caz considerat ca fiind vinde
cat din punct de vedere clinic.

Al doilea supraviețuitor în 
cronologia inimilor grefate es
te muncitorul american Everett 
Thomas, în vîrstă de 47 de 
ani, operat la Houston, la 3 
mai. Medicii l-au avertizat sa
și reia lucrul într-un sector 
lipsit de eforturi fizice prea 
mari. Un al treilea supravie
țuitor este reverendul Jean

Forțele patrioților 
mozambicani se 
afla în continuă 
creștere

ALGER 12 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe 

de presă organizată la Alger, 
Eduardo Mondlane, președinte
le Frontului de eliberare din 
Mozambic (Freliino), a declarat 
că forțele patrioților mozam
bicani se află în continuă creș
tere. Dacă în septembrie 1964 
luptă participă peste 15 000 de 
nialiștilor portughezi era du- 
armate, în prezent la această 
să doar de cîteva grupuri în- 
luptă particită peste 15 000 de 
ostași ai Frelimo. Detașamen
te bine înarmate atacă garni
zoane portugheze mari, dînd 
lovituri inamicului și captu- 
rînd arme și muniții.

EVOLUȚIA 
CONFLICTULUI 
DINTRE FILIPINE 
Șl MALAYEZ1A

MANILA 21 (Agerpres). —
Președintele filipinez, Fer

dinand Marcos, a declarat că 
tara sa nu are intenții ostile 
față de Malayezia sau terito
riul Sabah. El a anunțat to
tuși că forțele armate filipine- 
ze au fost puse în stare de 
alarmă, ca urmare a „agitați
ei malayeziene".

MOMENT CRITIC
Stadiul relațiilor anglo-iran- 

ceze poate fi apreciat după 
următorul incident : ministrul 
afacerilor externe al Angliei, 
Michael Slewart, a solicitat 
însărcinatului cu afaceri fran
cez explicații în legătură cu 
declarațiile făcute de ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Midiei Debre, la Asociația 
presei diplomatice. Nemulțumi
rea engleză s-a referit la pa
sajul cuprins în cuvintarea 
ministrului francez, in care se 
arăta că legăturile strînse 
ale Marii Britanii cu Statele 
Unite in domeniul tehnologic

Notâ 
externă

„constituie un obstacol al in
dependenței tehnologice euro
pene". Solicitarea explicațiilor 
a intervenit după ce s-a anun
țat încheierea contractului din
tre Urma de aviație franceză 
„Marcel Dassault" și societa
tea americană „LTV Aero 
Space Corporation". După pă
rerea britanicilor, repetatele 
critici venite de la Paris pen
tru a bloca intrarea Angliei 
în Piața comună, pe motiv că 
această țară ar fi „prea lega
tă" de S.U.A., nu ar avea te
mei, de vreme ce actualii 
membri ai Pieței comune, in
clusiv Franța, colaborează in
tens în domeniul economiei 
cu Statele Unite. Ofertele bri
tanice în cadrul politicii de 
apropiere de Europa au în 
vedere tocmai un anumit avans 
al Angliei în domeniul tehno
logiei, de care ar putea pfo- 
fita și „cei șase" ; acest punct 
de vedere este sprijinit de mai 
multi membri ai Pieței comu
ne, în primul rind de Olanda 
și R.F.G., dar este respins de 
Franța. Declarațiile făcute în 
această problemă de președin
tele de Gaulle, la recenta sa 
conferință de presă, nu au a- 
dus nici o modificare a pozi
ției franceze, iar ulterior, de
clarațiile ministrului Debre au

-Marie Boulogne de 56 de ani, 
operat la 12 mai la spitalul 
Broussais din Paris. Convales
cența lui nu a cunoscut nici 
o complicație, bolnavul dove
dind o poftă de mîncare deo
sebită, o vitalitate surprinză
toare, și și-a reluat activități
le intelectuale normale.

Asupra unui punct toți sa
vanții sînt unanimi : tehnica 
operatorie a grefelor cardiace 
este perfect elaborată. Acest 
lucru este demonstrat de fap
tul că majoritatea deceselor 
nu sînt imputabile consecințe
lor operatorii ci apariției fe
nomenului de respingere a or
ganelor noi sau a infecțiilor 
provocate de dozele masive 
de medicamente administrate 
pentru a se împiedica feno
menele biologice de intoleran

. . R.' CEHOSLOVACĂ. — Instalația de acetilenă a Uzinelor chimice Sala din vestul Slova
ciei, intrată recent în faza finală a lucrărilor de construcție.

SPORIREA NUMĂRU
LUI ELEVILOR ÎN 
MONGOLIA

Peste 193 000 de copii au 
început în Mongolia noul an 
de învățămînt în 471 de școli 
de cultură generală, re
latează agenția Monțame. A- 
nul acesta numărul elevilor 
a crescut cu 16 000 față de 
1967.

„TU-154“

In U.R.S.S. a început expe
rimentarea noului turboreac-

provocat, după cum se vede, 
nemulțumire la Londra. Reți
nerea franceză față de adezi
unea britanică se barează du
pă părerea presei britanice 
pe temerea că acordarea sta
tutului de membru cu drepturi 
depline în Piața comună ar 
conferi Angliei o poziție pri
vilegiată.

La dejunul olerit cu prile
jul plecării definitive a amba
sadorului britanic la Paris, 
președintele de Gaulle a sub
liniat zilele trecute că rela
țiile dintre cele două țări n-au 
lost niciodată mai apropiate 
ca acum. Intre aceste decla
rații nu există, potrivit comen
tariilor apărute în presa fran
ceză, nici o contradicție: 
Franța este dispusă să cola
boreze cu Anglia în cele mai 
diferite domenii, iar construc
ția avionului de pasageri 
„Concorde" constituie cel mai 
elocvent exemplu în privința 
colaborării tocmai în aviație. 
Dar, în același timp, guvernul 
francez vrea in momentul de 
fală să păstreze cadrul bilate
ral pentru această colaborare 
și să nu o extindă la Piața 
comună.

Cit privește remarcile făcu
te în presa britanică asupra 
„trădării" franceze pentru ac
ceptarea colaborării în dome
niul aviației, presa franceză a 
relevat pe un ton de satisfac
ție că într-un domeniu în ca
re Statele Unite sînt atît de 
avansate, ele sînt gata să 
conlucreze de la egal la egal 
cu industria franceză.

Pe de altă parte, penetrația 
capitalului american atit în 
industria țărilor din Piața 
comună, cit și a Angliei este 
o realitate de necontestat ; 
dar, în disputa legată de in
trarea Angliei in Piața comu
nă fiecare aspect al legături
lor cu Statele Unite este inter
pretat în funcție de imperative
le acesteia. In actualul moment 
al relațiilor franco-britanice, 
contractul Iranc.o-american — 
indiferent dacă va rămine sau 
nu un gest izolat— constituie 
un nou jalon în desfășurarea 
vechii dispute.

Z. FLOREA

tă. Pentru a combate apariția 
anticorpilor care au misiunea 
de a lichida țesutul străin in
trodus în corp, medicii au de 
ales între trei metode: iradi- 
ația, serul antilimfocitar (SAL) 
și medicamentele imuno-supre- 
soare cum sînt .,Imuran" și 
„Azatioprina" toate au sco
pul de a stopa fabricarea an
ticorpilor. Dar folosirea lor, 
deschide calea multiplelor a- 
fecțiuni microbiene. Cel mai 
bun s-a dovedit a fi serul anti
limfocitar. preparat de un grup 
de chimiști din Lyon care a 
avut rezultate promițătoare 
în grefele de rinichi și a 
permis succesul transplantării 
efectuate asupra reverendu
lui Boulogne. Același ser a 
vindecat pe dr. Blaiberg. du
pă infecția suferită în luna 
mai.

Dacă bătălia chirurgicală 
poate fi considerată ca fiind 
cîștigată, lupta principală se 
dă de acum pe frontul imuno- 
logic, pentru învingerea feno
menelor do respingere a noi-, 
lor organe. Există mari spe
ranțe că și în acest domeniu, 
victoria nu este prea îndepăr
tată.

I. R.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

lor „T.U.-154". Aparatul 
poate zbura cu o viteză de 
900-950 kni'oră. La înălțimi 
de 11-12 mii de metri el 
poale să înfrunte cu succes 
orice furtuni frontale. Avio
nul poate transporta 160-220 
pasageri și datele sale de 
decolare și aterizare permit 
ca el să fie exploatat și pe 
aeroporturi mici.

CURIER •
Generalul de Gaulle va 

efectua o vizită oficială la 27 
și 28 septembrie la Bonn, 
unde va avea convorbiri cu 
cancelarul R.F. a Germani
ei, Kurt Georg Kiesinger. 
Această vizită. potrivit a- 
cordului de cooperare fran- 
co-vest-german, trebuia să 
aibă loc în cursul lunii iu
lie. dar anul acesta, în mod 
excepțional, a fost amînată 
pentru luna septembrie. Ge
neralul de Gaulle va fi însoțit 
de mai multi membri ai gu
vernului francez.

♦ 04

Numeroase persoane au 
fost arestate vineri la Ciu
dad de Mexico, ca urmare a 
demonstrațiilor de protest 
organizate îmr otriva ocupă
rii Universității de către ar
mată, printre care se află 
mai multi profesori univer
sitari. Ministrul mexican al 
afacerilor interne. Luis Eche
verria, a declarat că trupele 
vor părăsi universitatea ime
diat ce autoritățile academi
ce vor solicita acest lucru.

♦ ©♦

Stephen Smith și Theodo
re Sorensen, doi din consi
lierii apropiați ai familiei 
Kennedy, au anunțat că spri
jină alegerea lui Hubert Hum
phrey ca președinte al SUA. 
Cei doi au jucat un rol im
portant în campania electo
rală desfășurată de defunc
tul senator Robert Kennedy.

❖ ©♦

Președintele Republicii Da
homey, Emile Derlin Zinsou, 
care se află într-o vizită ofi
cială Ia Paris, a avut o în
trevedere cu președintele de 
Gaulle. La sfîrșitul întîlnirii, 
președintele Zinsou a decla
rat ziariștilor că discuțiile 
pe care le-a purtat cu pre
ședintele de Gaulle s-au re
ferit în mod deosebit la răz
boiul din Nigeria, precum și 
la rezultatele reuniunii la ni
vel înalt de la Alger a Or
ganizației Unității Africane.

♦ ©♦

In ultimele zile bateriile 
antiaeriene ale Armatei popu
lare Vietnameze au doborît 
încă șase avioane americano 
în timpul raidurilor între
prinse asupra provinciilor 
Quang Binh, Nghe An, Ha 
Tinh și în zona Vinh Linh. 
Agenția precizează că pînă 
în prezent în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam au fost do- 
borîte 3 171 avioane agre
soare.

♦ ©♦

30 de persoane și-au pier
dut viața, iar alte 150 au fost 
rănite, ca urmare a ciocni
rii a două trenuri la Depok, 
în apropiere de Djakarta (In
donezia). Dintre persoanele 
rănite, transportate de ur
gență la spital, 48 se află 
într-o stare foarte gravă.

CURIER • CURIER . CURIER

RECOLTA BOGATA DE 
OREZ ÎN R.P.D. CORE
EANA

In unele regiuni din R.P.D. 
Coreeană a început recolta
tul orezului timpuriu, în ce
lelalte regiuni pregătirile 
pentru culesul recoltei au 
fost încheiate.

CURIER • CURIER
♦©♦

O secetă fără precedent a 
bintuit anul acesta Coreea de 
sud provocînd mari daune 
agriculturii. Potrivit informa
țiilor oficiale provenite din 
Seul, a fost corni: let compro
misa recolta de pe o supra
față de 430 000 hectare. A- 
celeași surse informează că 
pesle 4 milioane de țărani 
au fost afectați de urmările 
secetei, dintre care 2 600 000 
au nevoie' urgentă de ajutot 
material.

♦ ©♦

Cu prilejul unei parade 
aeriene care a avut loc vi
neri în localitatea britanică 
Farnborough, un avion fran
cez de recunoaștere marină, 
care zbura cu unul din cele 
două motoare ale sale pen
tru a-și demonstra manevra
bilitatea, s-a prăbușit pe o 
clădire a aeroportului și a 
explodat. Au fost ucise șa
se persoane. între care cel 
cinci membri ai echipajului. 
Echipele de salvare și de 
pompieri au lucrat pînă tîr- 
ziu în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă. Autoritățile au 
deschis o anchetă pentru a 
stabili împrejurările în care 
s-a produs accidentul.

♦ ©♦

Cinci naviqatori solitari, 
trei englezi și doi francezi, 
întreprind în momentul de 
față un ocol in jurul lumii 
la bordul unor ambarcațiuni 
cu pînze. Această călătorie, 
cu totul deosebită, a fost or
ganizată de ziarul ,.Sunday 
Times". Regulamentul pre
vede că participanții sînt o- 
bligati să-și desfășoare cursa 
fără nici o escală și fără nici 
un ajutor. Plecînd din An
glia. navigatorii vor ocoli 
Capul Bunei Speranțe. Capul 
Horn si Capul Leewyn (A- 
ustralia). Călătoria urmează 
să ia sflrșit Ia 31 octombrie.

♦ ©♦

Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. a decernat 
vineri premiul anual „Enrico 
Fermi" (25 000 dolari) profe
sorului american John Whe
eler, de la Universitatea din 
Princeton (New Jersey). Pro
fesorul Wheeler este unul 
din pionierii dezvoltării e- 
nergiei atomice și a colabo
rat cu celebrul fizician Niels 
Bohr la elaborarea lucrării 
„Tratat asupra mecanismului 
fisiunii nucleare", care ră- 
mîne o operă științifică de 
referință de primă impor
tantă.

♦ ©♦

Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a organizat la 
Paris o masă rotundă asu
pra naturii și rolului învăță- 
mîntuluî superior In societa
tea contemporană. Dezbate

Potrivit previziunilor, re
colta de orez în anul a- 
cesta este bogată în R.P.D. 
Coreeană, în ciuda faptului 
că în primăvară aproape do
uă luni a fost secetă pu
ternică. Obținerea unei re
colte bune se datorează exis
tentei unei rețele largi de 
irigații, precum și unei bune 
îngrijiri a culturilor.

MAȘINĂ ELECTRONICA 
POLONEZA PENTRU 
EXAMENE MEDICALE

In Polonia a fost pusă la 
punct mașina electronică A- 
nops folosită Ia examene me
dicale. Primele trei exem
plare funcționează la clinica 
de neurologie șl Ia clinica 
de psihiatrie a Academiei de 
Medicină din Varșovia, pre
cum și la Institutul de bio
logie experimentală. Cu a- 
ceste mașini s-a descoperit 
că impulsurile electrice ale 
creierului, care sîntj un răs
puns Ia lumina de felurite 
culori, diferă între ele. A- 
nops -permite să se procede
ze la examinarea tensiunilor 
electrice ale creierului, pre
cum și Ia examinarea func
ționării sale care se mani
festă prin zgomote, cit și a 
capacității de reacție a cre
ierului. Cu această mașină 
se poate, de asemenea, ob
serva și măsura pulsul fetu
sului înainte de naștere.

rea s-a încadrat în problema
tica elaborată Ia Conferința 
de la Viena a miniștrilor în- 
vățămîntului ai țărilor euro
pene membre ale UNESCO.

Participanții la masa ro
tundă au adoptat un raport 
final cuprinzînd o serie de 
propuneri printre care crea
rea sub auspiciile UNESCO 
a unui comitet consultativ 
internațional pentru proble
mele învățămîntului.

♦ ©♦

Astăzi, duminică are loc; In 
Franța reînnoirea parțială a 
Senatului, cea de-a doua ca
meră a Parlamentului fran
cez. Această înnoire este ul
tima înaintea reformei Sena
tului. Intr-adevăr, referendu
mul din primăvara viitoare 
va pune problema unei a- 
dînci transformări a acestui 
organism, care va duce la 
dispariția actualei înfățișări a 
Senatului.

♦ ©♦

Cosmonautul american 
Walter Shirra a declarat că in
tenționează să se retragă din 
cercetările spațiale după 
zborul navei cosmice „A- 
pollo-7" programat să în
ceapă la 11 octombrie și ca
re va avea o durată de 11 
zile. Shirra a spus că echi
pajul navei ,. Apollo-7" este 
..aproape gata" pentru prima 
misiune cosmică cu echipaj 
uman din cadrul programului 
„Apollo" îndreptat spre de
barcarea unor cosmonaut! în 
Lună. El a adăugat că „mai 
există unele dificultăți mi
nore" de remediat la cabina 
„Anollo-7" care însă vor fi 
depășite pînă la data prevă
zută a zborului.

♦ ©♦

Alte trei cutremure de pă- 
mint au fost înregistrate 
sîmbătă dimineața în insula 
japoneză Honshu. Zguduirile 
seismice au fost resimțite 
mai ales în localitățile din 
prefecturile Nagano și Niiga
ta.

Potrivit afirmațiilor specia
liștilor, epicentrul cutremu
relor, a căror intensitate a 
atins gradul patru pe scara 
japoneză, s-a aflat în par
tea de' nord a prefecturii Na
gano. Cutremurele nu au 
fost resimțite în capitala ja
poneză.

♦ ©♦

Pentru a doua oară în ul
timele 12 ore, în partea ră
săriteană a Venezuelei a fost 
înregistrat un nou cutremur 
de pămînt. Observatorul seis
mologie din Cajigal a anun
țat că intensitatea noii mi
șcări seismice a fost de gra
dul patru pe scara Richter. 
Primul cutremur a avut loc 
în cursul noții de joi spre 
vineri și s-a soldat cu răni
rea a peste 40 de persoane 
si distrugerea a numeroase 
case. In urma cutremurului, 
localitățile Guiria și Caru- 
pano au fost declarate zone 
sinistrate.
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