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ECONOMISIREA MATERIILOR PRIME
Șl A ENERGIEI, SURSĂ IMPORTANTĂ
A CREȘTERII EFICIENTEI ECONOMICE

| Concurs pe teme 
de circulație 

rutieră
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In prima zi (lupa 
reducerea preturilor

Vâslea reducerii prețurilor 
cu plnă la 50 la sută la di
ferite articole de confecții, țe
sături, tricotaje, marochlnărie 
șt încălțăminte s-a răspîndll 
repede în întreaga Vale a Jiu
lui. încă din prima zl după 
reducerea prețurilor magazi
nele textile au fost asaltate

do cumpărători. Elocvente sint 
fn acest sens cifrele. Tntr-o 
singură zl au fost vindiile pro
duse textile in valoare de 
750 000 lei, cu 200 000 lei pes
te prevederile planului. Vin- 
zărlle din zilele de 1 șl 2 oc
tombrie depă’eso cu mult cifra 
de un milion lei.

șani. Noul atelier urmează a 
fi plasai în clădirea complexu
lui comercial din cartierul Ll- 
vezenl, alături efe farmacie.

atelier de reparat televizoare 
șl aparate de radio, în Petro

I 
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neereînd să prindă Intre 
aripi, să urnească și să 
tragă după dînsele văz

duhul albastru, toamna, migra
toarele pleacă. Plin de semin
țe, nestrămutat In ere finii 
din totdeauna in slișierea ne
uitată și dulce a coifului alb, 
pămîntul rămine cu noi. Sfn- 
tem legali de el mai mult Pe
cii credem. Prin lăunlrul tru
pului ne crește partea de sus 
a unei tulpini de singe. Partea 
cealaltă e in Jărîna și stratu
rile de dedesubt.

Fetele sprintene de-fi vine 
să crezi c-au răsucit locuri

Roadele unor largi acțiuni

Gaudeamiis 
igitur

f*jn gleznele subțiri, cu părul 
■mg atingind albul sinilor, cu

leg strugurii viilor, cei gu 
boabe mari, înveliți de-o bru
mă alburie... Boabele de coar
nă — lunguiețele — ce poa- 
nesc între dinii, carnea lămi- 
ioasei, aromată, cine să le mai 
știe pe toate ?

Sini tineri prin vîrstă și sînt 
tineri prin năzuințe. Sint con
știent) că trebuie să întoarcă, 
intr-un iei, cite ceva din ceea 
ce Ie-a dai fara.

Cetatea luminii, de sus, cu 
irontoanele semefindu-se pes
te viriurile brazilor, e a lor. 
.'i serpentina care duce spre 
. 7, pe care suie, in rînduri 
compacte, dimineață de dimi
neață. Si parcurile — modeste
— și împrejurimile de-un far
mec și pitoresc inegalabil — 
sint ale lor.

Ei dau năvală la „Sportul", 
să rumege de-a fir a păr ce-au 
tăcut „băieții' trio-ului Irimie^
— Ceacu — Barabaș sau jiu- 
lișlii teribili ai lui Ozon, dar 
tot ei sint aceia ce iau cu a- 
salt librăriile să poată apuca 
un Iorga, un Blaga, un Camus, 
un O’Neill. Pot ii văzuti, se
rile, o oră-două și Ia bar, la 
un filtru. sau un gin, ca-ntre 
prieteni, dar tot ei umplu bi
bliotecile, proiunzi, gravi, co
pleșiți de răspunderi...

Amfiteatrele sint cele mai 
perfecte rezonatoare acustice 
din cile pot exista. Aici îm
puternicite de marile Hotărirl,

Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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Plenara Consiliului municipal al 
sindicalelor din Petroșani a dezbă
tut cu răspundere și competentă 
multitudinea problemelor pe care le 
ridică economisirea materiilor pri
me și energiei pentru creșterea con
tinuă a eficientei economice în uni
tățile industriale ale Văii Jiului.

îndrumat de Comitetul municipal 
Petroșani al P.C.R., Biroul executiv 
al Consiliului municipal al sindica
telor — a relevat plenara — a , a- 
cordat o atenție deosebită creșterii 
preocupării comitetelor sindicatelor 
fată de gospodărirea materialelor șt 
reducerea continuă a consumurilor 
specifice de materii prime, materia
le și energie. După cum a reieșit 
din Informarea prezentată problema 
economisirii de materialo a fost dez
bătută pe larg cu prilejul ședințelor 
de instruire ale activului sindical, 
în adunările generale ale salariali- 
Ior și cu alte prilejuri. De aseme
nea, în trimestrul II a fost întocmit 
un studiu privind găsirea de noi

soluții în vederea economisirii ma
terialului lemnos în Tamura minie
ră. Concluziile desprinse cu acest 
prilej au demonstrat că în această 
direcție există multe rezerve inter
ne încă nevalorificate.

La indicația biroului executiv, co
mitetele sindicatelor de la minele 
Lonea, Petrila, Lupeni și preparațid' 
Petrila, au format colective care, pe 
baza unor tematici, au studiat poSî-* 
bilități existente pentru reducerea 
consumârildr specifice de materiale 
și energie. Concluziile acestor stu
dii au fost 'prelucrate cu activul 
comitetelor sindicatelor, Iar princi
palele propuneri și soluții preconi
zate au fost discutate cu conducerile 
lehnico-administrati’ve pentru a fi ’ 
luate ’ce|e mai eficiente măsuri.

Comitetul sindicatului de la 
U.R.U.M.P. a organizat o consfătuire 
la care au participat personalul teh- 
nico-administraliv și șefii , de echipe

de la secțiile turnătorie șl con
strucții metalice, consfătuire la care 
au fost dezbătute pe larg metodele 
și posibilitățile reduceri! consumului 
de metal. De asemenea, în contrac
tele colective încheiate la începu
tul anului, au fost cuprinse, potri
vit specificului fiecărei unități, sar
cini precise cu privire la creșterea 
răspunderii fiecărui salariat fată de 
reducerea consumurilor specifice, de 
buna gospodărire a materialelor. In 
acest sehs, au fost prevăzute și in- 

'treprinse acțiuni do propagandă 
tehnică, organizarea unor schimburi 
de. experiență, consfătuiri cu inova
torii- și altele. In același timp în ca
drul lectoratelor tehnice de la E.M. 
Vulcan, F.F.A. „Viscoza* Lupeni, 
U.R.U.M. Petroșani, au fost tinute 

, expuneri . privind sarcinile fiecărui 
salariat pOntru reducerea consumu
rilor de materiale. Aceeași temă a 
făcut' și obiectul unor consfătuiri 
pe secții și sectoare la E.M. Lonea, 
E. M. Aninoasa, preparatia Lupeni și 
depoul C.F.R.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Inspectoratul miliției județu
lui Hunedoara organizează, în 
ziua de 6 octombrie, orele 9, 
în sala mare , a Casei de cul
tură, un interesant concurs cu 
premii pe teme do circulație 
rutieră.

Vor concura conducători 
auto do la I.C.O. Petroșani șl 
I.P.I.P. Livezenf. Concursul va 
fi urmat de un film tot pe a- 
ceastă temă.

Concert spectacol
Duminică, 6 octombrie, or

chestra de muzică populară a 
Casei de cultură din Petro
șani și soliștii vocali Pica Mo
rarii, Viorica Brîndușan, Adela 
Rcvilea, Constanta Tunase șt 
Nicolae Siminic vor prezenta.

sub conducerea prof. Gh. Pooa 
șl prof. Fr. Tămășan concerl- 
spectacolul „Drag mf-e In Va
lea Jiului'. In completarea 
concertului, formația de dan
suri va susține un program de 
jocuri populare specifice locu
lui.

Noi unități 
cooperatiste

In orașul Petrila (str. Repu
blicii. în apropierea magazinu
lui Electrometal) Cooperativa 
„Jiul' din Petroșani deschide 
mîine o unitate pentru tăiat 
geamuri și încadrat rame.

De asemenea, se fac pregă
tiri pentru deschiderea unul

Ședința 
cercului literar 

din Lupeni
Sîmbătă, 5 octombrie, ora 

17, la clubul sindicatelor din 
Lupeni, va avea loc o nouă 
ședință de lucru a membrilor 
cercului literar din localitate. 
Vor citi, cu această ocazie, 
Durnea Victor, Paul’Șomăces- 
cu, Gîf-Deac loan (versuri) șl 
Gheorghe Prata (proză).

Membrii cercului literar din 
Lupeni sint invitați, duminică, 
la ședința cenaclului literar 
„Meșterul Manole" din Petro
șani, care se va tine la se
diul redacției ziarului „Stea
gul roșu' (ora 10).
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Cinematografele, ca locuri 
principale de intilnire a pu
blicului cu filmul, constituie 
și punctele cele mai impor
tante de publicitate, 
cinematografelor se 
trează marea parte a 
iiimelor. Unul din

In lata 
concen- 
reclamei 
rolurile

responsabilului cinematografu
lui este și acela 
cele mai efi
ciente, mai a- 
decvate mijloa
ce de reclamă 
alil pentru in
terior cit și, în 
special, pentru 
exteriorul loca
lului. Peisajul reclamei cine
matografice se rezuma, pînă 
nu de mult, în Valea Jiului 
la afișele filmelor primite din 
partea Întreprinderilor cinema
tografice inlerjudetene de la 
Deva și la amplasarea, alături 
de afișe, a citorva secvenfe 
fotografice.

La cinemalograiul „1 Noiem
brie' din Petroșani, insă, și-a 
lăcut loc (vizibil 1) o inițiati
vă bună : a apărut, in plus, 
un panou-anunf, at it de ut it 
șt alil de lăspîndit in toate 
orașele mari.

începutul promițător șl lău
dabil ar putea ii insă dezvol-

de a găsi

î

lat. Chiar dacă conducerea ci
nematografului nu are la In
denting, deocamdată, un graii- 
cian care să realizeze și pa
nouri picturale, cu pufină 
insistenfă, poate găsi.

Inițiativa, credem, poate ii 
extinsă și la celelalte cinema
tografe din Valea Jiului. Pen
tru' că, orice s-ar spune, un 

panou mare, lu
crat cu mull

B R l,un 9ust' in cu‘ '
țțjp 'ori atrăgăloa- *)

c re, poate acor
da un spor de 
iarmec indubi
tabil peisajului 

citadin. De aceea, consideram 
că reclamei cinematografice în 
Valea Jiului ar putea să i se 
acorde o mal mare parte din 
fondurile de investiții ale l.C.l. 
Deva.

Si, o părere: n-ar fi moi ni
merit să se iacă, prin panouri 
mari, reclamă cinematografică 
doar acelor filme care nu au 
prea vădit și cunoscut carac
ter atractiv? Pentru că, la 
„Pentru un pumn de dolari' 
— să-i zicem — publicul vine 
și fără a vedea... materializa
rea unor investiții bănești in 
plus I

V. T.

Harnică șl bine 
calificată, Macavel 
Ana, bobinatoare 
la secția a IlI-a a 
Fabricii de fire ar
tificiale „Viscoza* 
din Lupeni, își de
pășește lună de 
lună sarcinile de 
plan.

îfl ZIARUL DE AZh

SPORT
• Rugbi, divizia B 
®**tainptonatul ju

dețean de hand
bal

• Campionatul mu
nicipal de fotbal

• Programul te
leviziunii pen
tru săptămîna 
viitoare

CARNET ECONOMIC

Și trimestrul IV a început 
sub semnul neritmicității

După mari eforturi și frămîntări, 
trimestrul 111 a fost încheiat cu bi
ne de către unitățile C.C.V.J. — 
cu un plus de 8 526 tone de cărbu
ne. Acest lucru întărea convingerea 
că măcar de acum înainte, ritmici
tatea își va ocupa locul cuvenit In 
activitatea de fiecare zi a minelor 
din Valea Jiului. Dar realizările din 
primele două zile ale trimestrului 
IV n-au confirmat: combinatul a în
registrat un minus de 4 337 tone. 
Singură, E. M. Dîlja a îndeplinit și 
depășit planul. Exploatările Aninoa
sa, Lonea, Vulcan, Petrila, Paroșenl 
și Uricani au contribuit la restanta 
combinatului cu 1 131 tone, 958 tone, 
882 tone, 319 tone, 434 tone și, res
pectiv, 620 tone. Mina Lupeni are 
un minus neînsemnat fată de pro
ducția zilnică — 48 tone — dar se 
știe prea bine ce greu este să faci 
mîine ceea ce n^ai făcut astăzi.

Justificările, căutate cu minuțiozi
tate, vor încerca din nou să acope
re lipsurile. Se va spune iarăși că 
din unele abataje s-a scos tot ce

s-a putut șl pînă să fie rambleiate 
sau surpate, producția este mai mi
că. Din nou ies la iveală neajunsuri 
ca suprapunerea concediilor, „dilua
rea" asistentei tehnice din cauză că 
„ne aflăm în perioada calculului", 
cind personalul tehnic e angrenat 
la lucrări de birou. Se reclamă iar 
necesitatea efectuării unor lucrări de 
întreținere neglijate în ultima parte 
a lunii precedente, cînd toate for
țele au fost concentrate pentru rea
lizarea planului. Se caută vină și 
C.F.R.-ului, care nu aduce vagoane, 
cum s-a întîmplat de altfel la Paro- 
șeni. în ziua de 1 octombrie. Și în 
sfîrșil, se afirmă cu certitudine că 
luna-i abia la început și că planul 
se va îndeplini cu siguranță.

Curios Insă apare faptul că nouă 
luni de experiență din acest an, au 
folosit prea puțin pentru întrona
rea ritmicității realizării planului. 
Consecințele muncii în salturi sînt

(Conlinuare fn pag. a 3-a)

20 de ani de existență a Institutului de mine (111)

Comisiile de împăciuire 

în sprijinul menținerii relațiilor 
de conviețuire civilizată 

intre cetățeni
Comisiile de împăciuire sint or

gane obștești de influențare chema
te să soluționeze conflictele ivite 
intre cetățeni — ca urmare a săvâr
șirii unor infracțiuni de un mai re
dus pericol social cum sint: inju
riile, lovirile, vătămarea integrității 
corporale, abuzul de încredere, de
gradări de bunuri și alte cîteva fap
te penale de aceeași gravitate.

Cu bune rezultate în munca de 
împăcare a cetățenilor, activează și 
cele două comisii de împăciuire de 
pe lingă Consiliul popular munici
pal Petroșani.

An de an, prin fata comisiilor de 
împăciuire se perindă zeci de ce
tățeni, bărbați, femei, unii mai 
virstnici, alții mai tineri, învrăjbiți 
pentru moment din diferite motive, 
unele mai grave altele mai ușoare. 
Citeodală în fata comisiilor de 
împăciuire apar și copii, însoțiți de 
părinți, pentru a da socoteală ce 
faptele lor.

Președintele și membrii comisiei 
ascultă cu răbdare expunerea lup
telor făcute de împricinați, cSutlnd 
să descifreze din cele două versiuni 
— de obicei complet diferite — a-

devărul. Sarcină nu prea ușoară, da
că ținem seamă de resentimentele 
cu care se înfruntă părțile ajunse 
în conflict. Se schimbă cuvinte taxi, 
•replici îndîrjite, amenințări — în- 
tr-un cuvînl „cazul" pare de neîm
păcat. Și totuși, în fiecare an, mal 
mult de jumătate din numărul celor 
care se adresează comisiilor de îm
păciuire, pleacă de la comisie îru- 
păcați.

Pentru îndeplinirea procedurii de 
împăciuire, legea prevede obligati
vitatea prezentării părților fn fata 
comisiei de împăciuire — la cel pu
țin două termene. îmbucurător e 
faptul că de multe ori, părțile se 
împacă de prima dată. Un frumos 
exemplu oferă în acest sens cetățe
nii Cîrllg Nlcolae și Feneș Mihai, 
vecini de apartament din Petroșani, 
strada 23 August nr. 5 care, ajunși 
in fala comisiei de împăciuire In 
urma unei mici neînțelegeri, s-au 
împăcat la primul termen. Asemănă
tor e și cazul petrecut între cetă- 
lencle Anastasoaie Emilia și Chiriac 
Slratica din Petroșani, str. Funicula- 
rului nr. 44 care la fel, după ce au 
trăit în bună vecinătate ani dc-a

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Moment de mare importantă și 

pentru dezvoltarea vieții științifice 
din tara noastră, Congresul al IX- 
lea al P.C.R. a definit cu deosebită 
pregnanță locul ce revine științei 
în construcția socialistă. Ca rezul
tat al atenției de care se bucură în 
tara noastră cercetarea științifică și 
în scopul dezvoltării ei continue a 
luat ființă Consiliul National al 
Cercetării Științifice — ca organ de

rîndul, au ajuns la comisia de îm
păciuire pentru injurii reciproce, 
provocate de o ceartă între copii. 
Președintele comisiei le-a îndemnat 
stăruitor să se împace, arătîndu-le 
cît de dăunătoare pot fi relațiile 
proaste între vecini. Ele au recunos
cut că au pornit pe un drum greșit, 
s-au împăcat încă de la primul ter
men, angajîndu-se ca în viitor să nu 
se mal jignească și să se într-aju- 
toreze în educarea copiilor.

Șl într-un caz și în altul, împă
carea și reluarea legăturilor noîmale 
au fost posibile datorită Înțelegerii 
de care au dat dovadă părțile a- 
junse In conflict — receptivității a- 
cestorh la îndemnurile date de pre
ședintele comisiei. Exemple ca cele 
de mai sus sînt multe, din fericire 
mai multe decît acelea în car? păr
țile și In special reclamantul, re
fuză cu Incăpătînare împăcarea. Nu 
ne referim desigur la cazurile deo
sebit de grave cum ar fi vătămările 
aduse integrității corporale, cazuri 
în care victima pe lingă suferința 
fizică cauzală prin fapta penală, mai 
poate suferi și pagube materiale «a: 
zile nelucrate și deci neplătite, hai
ne sau obiecte ruple, costul medica
mentelor etc. In aceste cazuri, re
fuzul victimei de a se împăca .-.pare 
pe deplin justificat. Astfel de cazuri 
au fost cele dintre Ienulescu Vidrei 
si Flețan Traian, Borca Vasile șl 
Ușurelu Lăpădat, Buta Petru și Bula 
Vasile.

Cit de frumos ar fi fost, în schimb, 
gestul lui Vișan Marin, de a primi

Florin INDREA
jurist la Consiliul popular municipal 

Petroșani

(Conlinuare în pag. a 3-a)

stat, coordonator al întregii activi
tăți de cercetare.

Pentru înlîia oară a fost elaborat 
un program unitar de perspectivă 
al cercetării, creîndu-se astfel pre
misele unei mai eficiente cercetări, 
spre direcții de care depinde înain
tarea rapidă a economiei și înflo
rirea continuă a culturii naționale. 
Consiliul Național al Cercetării Ști
ințifice oferă cadrul favorabil unei 
cooperări tot mai largi a oameni
lor de știință cu întreprinderile, des
chide căi noi și directe de contact 
între cercetătorii și specialiștii din 
producție.

In institutul nostru cadrele didac
tice au fost antrenate spre o mun
că susținută de cercetare științifică, 
astfel îneît fiecare catedră să de
vină un nucleu specializat într-unul 
din principalele domenii ale științei 
miniere.

Colectivele de cercetare științifică 
care funcționează pe lingă fiecare 
catedră, sînt îndrumate de cadre 
didactice cu o bogată experiența. 
Condițiile create pentru dezvolta
rea cercetării științifice au dat po
sibilitatea unei creșteri valorice, an 
de an, a activității științifice a in
stitutului.

Prima sesiune științifică a cadre
lor didactice din institut a avut loc 
în anul 1965. Deși la început, fără 
a moșteni vreo tradiție în munca 
științifică minieră, s-a pornit cu cu-

N. TODERICIU 
lector universitar

A. SUCIU 
lector universitar

(Continuare fn pag. a 2-a)

La Institutul de mine vor învăța alături de studenții noș
tri. 18 tineri fii ai eroicului popor vietnamez. Pentru 12 din
tre ei primul an va fi de pregătire, urmind să învețe mai 
intii limba romană iar apoi, pe lingă lamiliarizarea cu tai
nele acesteia, își vor însuși cunoștințe de matematică, fizică, 
chimie. După aceea vor urma cursurile normale ale institu
tului. Un număr de 5 tineri, cu anul pregătitor deja efectuat, 
vor fi înmatriculați direct in anul I. Printre ei se află și un 
doctorand care, după absolvirea unui institut de mine din 
China, a fost trimis să-și pregătească dlzertația in România.

Cu toții au fost profund impresionați de calda și afectuoa
sa primire, de manifestările sincere de simpatie cu care sini 
înconjurați la fiecare pas.

Conduși de tinerii asistenți, au vizitat Muzeul mineritului 
și împrejurimile atit de frumoase ale orașului.

Cadrele didactice ale catedrei de limbi străine se vor stră
dui in acest an universitar, cile 4 ore zilnic, să le mijloceas
că studiul corect al limbii române, intr-un mod agreabil, fo
losind înregistrări pe benzi de magnetofon, filme, diapozitive 
șl altele.

Asist Benedict MORONG
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Economisirea materiilor prime și a energiei, 
sursă importantă 

a creșterii eficienței economice

NOTE

fUrmare din pag. 1)

0 sursă sigură 
de economii

O cale sigură de reducere a con
sumurilor specifice și de creștere o 
eficientei economice la exploatările 
miniere o constituie recuperarea. 
Tcconciitinnarea șl refnlosirea ele
mentelor metalice tip T.H., pentru 
susținerea qaleriiloT. Ca urmare a 
acțiunii întreprinse în acest scop, 
de la începutul anului la unele mine 
ale C.C.V.J., gradul de recuperare 
a aiuns la peste 49 la sută. In a- 
ceastă acțiune o contribuție de sea
mă au adus-o sl comitetele sindica
lelor do la minele Icnea, Lupenl, 
Aninoasa sl altele. La mina Lonea. 
de exemolu, a fost studiată în a- 

mt posibilitatea Tefolosîrii r 
măturilor T-H. si în urma propune
rilor făcute conducerii minei sl a 
măsurilor luate au fost recondiționate 
peste I 200 armături.

La U.R.U.M.P., prin aplicarea în 
procesul de producție a măsurilor 
stabilite cu privire la revizuirea u- 
nor documentații tehnice de execu
ție. au fost aplicate ifbl tehnologii de 
fabricație care au condus la reali
zarea pe opt luni a unei economii 
de metal de peste 42 tone.

De asemenea, pe baza studiilor e- 
fectuale în cadrul C.C.V.J. sl la 
exploatările minere, s-a trecut la 
generalizarea susținerii metalice cu 
stllpi hidraulici șl grinzi articulate 
In abatajele frontale, fapt ce a 
condus la depășirea Indicatorului 
producție extrasă cu susținere me
talică, cu peste 140 000 tone pe pri
mele opt luni ale anului, Iar econo
mia la lemnul de mină înregistrată 
în această perioadă depășește 5 400 
mc.

Propunerile făcute în acest sens 
dovedesc preocupare fală de redu
cerea consumului de lemn, fată de 
recuperarea armăturilor metalice și, 
refolosirea lor după roconditionarc. 
Astfel, tov. Giurgiu Gheorghe, a 
propus în cadrul plenarei înființa
rea In toate sectoarele a unor echi
pe care să se ocupe exclusiv de 
recuperarea materialului lemnos. 
Trebuie să tindem ca fiecare aba
taj să aibă monografie proprie de 
'•rmare, a spus în cuvîntul său tov. 
Knrmorzki Ion, inginer șef al 
C.C.V.J. Recuperarea armăturilor 
trebuie să constituie o preocupare 
de fiecare zi, cunoscut fiind faptul 
că prețul unei armături metalice 
trece de 1 000 lei.

Din lucrările plenarei s-a desprins 
faptul că mișcarea inovatorilor, în
drumată de comitetele sindicatelor 
a adus o contribuție însemnată la 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie. Astfel, mașina 
de haldat pusă în funcție la EM. 
Petrila precum și tericonul de ste
ril de la mina Paroșeni se numără 
printre inovațiile prețioase care au 
contribuit electiv la reducerea con
sumului de lemn prin eliminarea 
vechiului sistem de haldare care 
necesita cantități însemnate de ma
terial lemnos.

Susținerea metalică a spitulul de 
la acoperiș și a intersecției prea- 
batajelor de la coperiș și culcuș cu 
abatajele frontale, care se experi
mentează cu bune rezultate la mina 
Lupenl, constituie, de asemenea, o 
inovație valoroasă care sporește e- 
conomiile de material lemnos.

In planurile tematice do inovații 
au fost fixate teme a cfiroT rezol
vam. contribute la reducerea consu
mului lemnului. Așa sînt temele: 
.Material înlocuitor al cherestelei, 
folosit In abatajele cameră sau la 
bandajarco galeriilor’, „Metoda de. 
susținere la atararo din suitoî a noi
lor felii de abataj* etc.

La I.E.C. Paroșeni, comitetul sin
dicalului a mobilizat Inovatorii pen
tru a găsi soluții optime de redu
cere a combustibilului conventional 
pe kWh. Ca urmare au fost elabo
rat© șl aplicate două valoroase Ino
vații și anume: .îmbunătățirea sis
temelor de ardere la cazanole 4 șl 
5* șl .Prevenirea aprinderii cărbu
nelui la sistemul de mori*. Activi
tatea creatoare a Inovatorilor la 
Grupul 2 construcții Valea Jiului, a 
(ost orienlolă spre găsirea de solu
ții în scopul reducerii consumurilor 
de materiale de construcții.

Rezultatele obținute dovedesc 
preocupare. Totuși, rezervele Inter
ne din acest domeniu de activitate 
sînt încă prea puțin explorate, au 
remarcat în cuvîntul lor tov. Belu 
Ion, președintele comitetului sindi
calului de la mina Lonea, Giurgiu 
Gheorghe președintele comitetul i! 
sindicalului de la E.M. Pelr’la și 
alții. Rămîne ca In perioada c? ut- 
niează activitatea inovatorilor să fie 
și mal mult orientală spre găsirea 
de soluții pentru reducerea conti
nuă a consumului de materiale.

Obiectiv major 
a! întrecerii 

socialiste
Ca urmare a muncii politice des

fășurate do comitetele sindicalelor, 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie a devenit un 
obiect concret al întrecerii s icia- 
liste. Astfel la E.M. Aninoasa, Vis- 
coza Lupeni, E.M. Petrila, I.E.C. Pa
roșeni și în alte unități formațiile 
de lucru și-au luat angajamente 
precise cu privire la economisirea 
materialelor, energiei ele.

Așa spre exemplu la E.M. Lonea, 
brigada condusă de Cosma Gheor
ghe s-a angajat să realizeze o eco
nomie de material lemnos de 4 
mc/| 000 tone, iar la E.M. Aninoasa 
pe baza angajamentelor brigăzilor, 
sectoarele I și IV și-au stabilit în
tre altele să reducă consumul spe
cific de lemn cu 1 mc/1000 tone etc.

La E.M. Lupeni, E.M. Vulcan, pre
parata Lupeni, Petrila și la alte 
unităli, în adunările grupelor s ndl- 
cale s-a analizat modul cum sînt în
deplinite angajamentele luate în în
trecerea socialistă, precum și căile 
care duc la economisirea materia
lelor.

In activitatea lor, unele comitete 
ale sindicatelor au acordat o aten
ție sporită popularizării rezultate
lor obținute în întrecerea socialis
tă de către colectivele de muncă în 
lupta pentru economisirea materia
lelor. In acest sens rezultate bune 
au fost obținute la E.M. Lupeni, pre- 
parațiile Lupeni, Petrila și E.M. Ani
noasa, unde s-a reușit ca în mod 
sistematic să fie popularizați prin 
diferite mijloace și forme muncito
rii fruntași în această acțiune.

Măsurile luale de către conduce
rile lehnico-administiative, activita
tea desfășurată dc către organele și 

organizațiile sindicate în sprijinirea 
acțiunii de economisire a materlite- 
ioî au determinat obținerea în 
majoritatea unităților a unor rezul
tate economice însemnate.

In perioada analizată, pe ansam
blul unităților economice din Valea 
Jiului, s-au obținui peste 13 mllioa- 
no tel economii suplimentare la 
prețul de cosi. La depoul C.PR. Pc- 
Iroșanl prin economisirea combusti
bilului s-au realizat economii Oa 
prețul de cosi în valoare de 1 200 00G 
tel, la Grupul 2 conslruclii prin re
ducerea consumurilor specifice 
300 000 tel, Iar la I.E.C. Paroșeni c- 
conomiUe realizate la consumurile 
specifice sînt do peste 500 000 tel.

Pentru mobilizarea colectivelor la 
acțiunea de economisire a materia
lelor au fost acordate $1 stimulente 
materiale. Astfel, la E.M. Lonea s-au 
acoîdat prime în valoare de 5 000 
tel, la T.C.M.M. 7 000 tel, laT te de
poul C F.R. s-au acordat Drlme în 
valoare de peste 247 000 tel.

Ectrws’rea 
materiatehr — 

sarcină a fiecărui 
salariat

Cu toate rezultatele obținute pî- 
nă în prezent, în gospodărirea ma
terialelor, în acțiunea dc reducere 
a consumurilor specifice lucrările 
plenarei au subliniat că activitatea 
desfășurată în acest domeniu de că
tre biroul executiv și comitetele 
sindicatelor nu s-a ridicat întotdea
una la nivelul cerințelor.

Astfel, la C.C.V.J. și în unele u- 
nitătl ale acestuia, deși s-au obți
nui economii la prețul de cosi, la 
o analiză mai amănunțită rezultă că 
la unele capitole cilin sînt: mate
riale, energie și cheltuieli generate 
ale întreprinderii costurile au fost 
depășite. Unităli care nu s-au în
cadrat în prețul de cost și consu
murile specifice dc materiale plani
ficate, stnl și T.C.M.M., I.L.H.S. Lu
peni și altele. Consumul specific de 
lemn de mină pe cele opt luni a 
fost depășit la E. M. Lupeni cu 0.34 
mc/1 000 tone, iar la cherestea ră- 
șinoasă, exploatările miniere Lo
nea șl Vulcan nu s-au încadrat în 
consumul planificat. E. M. Lonea a 
depășit și consumul specific de e- 
nergie electrică cu 1,9 kWh/tonă Iar 
la energia pneumatică cu 24 mc/tonă. 
Aproape la toate exploatările mi
niere s-au consumat cantități mari 
de exploziv, cel mai mare consum 
fiind înregistrat la E. M. Dîlja unde 
a ajuns la 16.8 kg/1 000 tone. La 
U.R.U.M. Petroșani se menține încă 
ridicat procentul de rebuturi. Ast
fel, de la Începutul anului pierde
rile prin rebuturi depășesc 390 000 
lei. La E. M. Vulcan, Paroșeni și-n 
alto unităli, consumul de material 
lemnos este încă mare iar recon- 
ditionarea armăturilor metalice T.H. 
se face sub posibilitățile existente.

Gospodărirea șl depozitarea ma
terialelor la unele unităli uu este 
tăcută cu simt de răspundero. Pe 
șantierele Grupului 11 conslruclii se 
află risipite mari cantități de cl- 

ntenl, var, mozaic șl alte materiale. 
Aceste dollctenlc îsl AU o •‘xpllca- 
|te în faptul că nu peste toi Tedu- 
cerea consumurilor speclllco de ma
teriale a devenit o acțiune șl preo
cupară <te masă. Mai sini muljl sa- 
lartetl rare nu acordă atenție eco
nomisirii materialelor si energiei. 
La minele Lonea, Dîlja șl alte uni
tăți, Instalațiile de transport din a- 
bala|c funcționează neproductiv mrr- 
gind ore întregi în gol, din care 
cauză s-au înregistrat depășiri la 
consumul do energic electrică. La 
mina Aninoasa și alte exploatări, din 
cauza conductelor defecte se pierd 
mari cahtităti de aer comprimat.

Deficientele semnalate se daloresc 
șl faptului că uneori, comitetele sin
dicatelor s-au preocupat Insuficient 
de educarea salarlaților în spiritul 
răspunderii fată de economisirea șl 
gospodărirea materialelor. La E. M 
Aninoasa, T.E.C. Paroșeni, E. M. Uri- 
canl șl alte unităti s-au organizat 
puțin© adunări unde să se pună în 
discuție salariatil car© donradează 
șl risipesc materialele. Lectoratele 
tehnice nu au dezbătut suficient pro
blema căiloT de Teduceîe a consu
murilor specific©, Iar o serie de te
me prevăzute au fost expuse în fata 
unui auditoriu redus ca număr. Sta
țiile de Tadio-amplificare au con
tribuit Insuficient la mobilizarea 
colectivelor la economisirea mate 
rtelelor șl energiei.

Negativ este șl faptul că unele 
obiective cuprinse In contractele co
lective nu au fost realizate. Astfel, la 
minele Vulcan, Dîlja, I.E.C. Paroșeni 
șt alte unităti, în acest an n-a fost 
organlzot nici un schimb de expe
riență în legătură cu generalizarea 
metodelor valoroase de economisirea 
materialelor.

Agitația vizuală și munca politică 
desfășurată de unele sindicate ca 
cele din construcții. E. M. Paro- 
șeni, I.I.L., I.G.L., întreprinderea fo
restieră este slabă, nu tino pasul 
cu cerințele zilei.

Comitetele sindicatelor șl condu
cerile tchnico-adminislratlve nu s-au 
preocupat îndeajuns pentru tinerea 
unei evidente precise cu salariatil 
care au contribuit la reducerea con
sumurilor specifice, iar la m'nele 
Petrila, Lupeni, Uricani avem mul
te brigăzi și chiar sectoare care nu 
și-au luat nici un angajament în e- 
cest domeniu. Unele birouri ale gru
pelor sindicale de la E. M. Lonea, 
E. M. Lupeni, șantierele de construc
ții și alte unități nu tin cont la sta
bilirea evidentiatilor în întrecerea 
socialistă și de aportul adus de co
lectivul respectiv la reducerea con
sumului de material lemnos.

Lipsa de preocupare a unor sa
lariat! fată de economisirea mate
rialelor, se datorește și faptului că 
pînă în prezent conducerile tehnico- 
administrative și organele sindicale 
n-au manifestat suficientă preocupa
re pentru stimularea celor care rea
lizează economii de materialo.

In scopul valorificării șl gospodă
ririi judicioase a materiei prime, ma
terialelor, combustibilului și ener
giei comitetele sindicalelor împreună 
cu conducerile tehnico-administrati- 
ve vor trebui să inițieze acțiuni va
riate și eficiente pentru generali
zarea experienței unităților econo
mice, în reducerea continuă a con
sumurilor specifice de materiale șl 
energie, pentru creșterea eficientei 
economice.

Boală... veche
Ponoasele blocului 86 din 

cartierul Brain Lupenl au 
începui mai acum cinci ani, o 
dată cu Terepționărea lui. Tot 
de alunei durează sl ponoa
sele locatarilor de aici. Fiind 
llmp frumos. r|nrJ s a făcui re
cepția blocului respectiv, nu 
: observat ‘că burlanele șl
scocuri!*' nu fost puse de mln- 
luiala. Dei I. constructorii nu 
ram fușeril, Inr comisia de tc- 
ccplio n lost ram... superfi
cială, crcindu-sc in acest fel 
ploii condiții ș.i se infiltreze 
pa pereți, și a făcut-o fără 
menajamente tidlnd în exte
rior pereții de la etajul patru 
și pînă la parter. Ca un mu
safir nepoftit, ce este ploaia, 
a Intrat șl în unele aparta
mente. Fiind în termenul rte 
garanție, reparațiile trebuiau 
executate do constructori. Des
curcăreți, dar în delrinienltil 
locatarilor, constructorii au tă
răgănat reparațiile pînă ce blo
cul a Ieșit din termenul de 
garanție. Și cu aceasta au Ie
șit, zic ei, cu fala curată. Re. 
parațiile au trecut deci în sar
cina sectorului l.G.I. Lupeni

Reparăm tovarăși, reparăm, 
ou promis coi de la T.G.L.. încă 
de acum trei ani. Și de n- 
lunci promit mereu. Do repa
rat însă nu Tepară. Probabil 
că dacă o să repare nu mal 
au cc promite și dinșii sînt 
cam obișnuiti cu... promisiu
nile. Mai slab stau cu respec
tarea lor. Dar aceasta c boală 
veche la I.G.L. Orice boală 
însă își are leacul...

E necesară 
o revizie a... 

liftierului
E foarte binevenit liftul. 

Intri in cabina lui frumoasă, 
apeși pe un bulon și cit al 
zice... lift ai și ajuns la etajul 
7, 8 — unde vrei. Locatarii 
din blocul D 12, scara a 2-a 
din Vulcan, intră și ei în lift, 
apasă pe bulon, mai apasă o 
dală, apoi încă o dată și pină 
la urmă ies din acest mijloc 
rapid de transport pc verticală 
și o pornesc gîfiind pe scări 
adresînd în gînd cuvinte nu 
tocmai de laudă la adresa ce
lor caro se ocupă dc întreți
nerea lifturilor. Și acest „urcă- 
coboară" durează cu mici, cu 
foarte mici intermitente, do 
circa un an și jumătate. A- 
ceastă „Golgolă zilnică" a lo
catarilor șl a celor care lac 
Imprudenta să-i viziteze se 
datorează meșterilor care se 
ocupă cu atîl de „maro" simt 
de „răspundere" do Întreține
rea și revizuirea lifturilor.

Pe motiv că vor fi repara
te, piesele sînt luate șl duse 
în altă parte. Evident, că vă
duvit de piese, liftul stă. Așa 
s-a înllmplat și cu Instalații 
de Iluminat din cabina liftu
lui care a fost pur și simplu 
smulsă cu întrerupător cu tot. 
Aceeași soartă au avut și be
curile de la butoanele de sem
nalizare. întrebat de ce des
completează piesele do la lift, 
mecanicul Motocea Mircea a- 
firma cum că te face revizie. 
Reviziile lui Motocea se lac 
Insă cam des la bufet. Nu la 
face de unul singur cj Împre
ună cu maistrul Săman. Cu 
asemenea revizii nu-l de M- 
rare că lifturile merg... stlnd.

I). C.

inlr-o sală dc clasă a Școlii generale nr. 1 Petroșani, cel mai 
mici elevi lac prima cunoștință cu abecedarul.

ENERGIE
Munca fn subteran este do necon- 

cepul Iară aer comprimai. Plămlnil 
dc nici, dc la suprafața nunei Lu
pan/, pompează zl și noapte lără is- 
Iov, spre adtncurl, energia pneuma
tică Indispensabilă muncii In abată jc. 
galerii și suitori. Acrul comprimat 
pune In mișcare, la dlslan[ă de ki
lometri dc locul unde este produs, 
sule dc perforatoare și ciocane de 
abataj Energia lui. măsurată In al- 
moșiere, descătușează din slrlnsna- 
rea rocilor subpâmlntcnc cărbunele.

Spre a avea presiunea necesară 
funcționării fn candifiuni optime a 
perforatoarelor și ciocanelor dc a- 
balgj, comprcsoarcle trebuie să func
ționeze ireproșabil. O cit de mică 
defeefiune a lor aduce repercusiuni 
muncii din subteran. Cele cinci corn- 
prcsoarc instalate la uzina electrică 
a minei funcționează. insă. cu o pre
cizie de cronometru. Zumzetul uni
form al celor (rci comprcsoarc. cu 
o capacilalc do 45 mc pc minut fie
care, fabricate la Reșița, este se
condat dc duduitul fratelui lor mai

Cercetarea științifici
' (Urmare din pag. 1)

raj la publicarea primelor lucrări. 
Dc atunci si pină azi au apărut pa
tru volume cuprinzind o parte din 
lucrările științifice iar al cincilea 
cuprinzind lucrările științifice pre
zentate la ultima sesiune științifică 
din institut se află sub tipar.

In toată perioada care urmează 
primei sesiuni științifice, cadrele di
dactice au desfășurat o intensă ac
tivitate de cercetare științifică, par- 
tlclplnd șl la alte manifestații din 
tară și străinătate.

O privire de ansamblu asupra te
melor cuprinse In planul dc cerce
tare pe anul 1967—1968 ne permite 
să desprindem următoarele conclu
zii : catedrele de specialitate tind 
să-și creeze o linie de cercetare ca
ro sa le permită să studieze în vi
ilor probleme din domeniul con
strucțiilor de mașini miniere, al 
transportului minier, alegerea meto
delor de exploatare pentru zăcă
mintele de minereuri și cărbuni, 
consolidarea laluzelor în cadrul ex
ploatării zăcămintelor prin cariere, 
susținerea lucrărilor miniere, deter
minarea de proprietăți flzico-meca- 
nice ale Tocilor, verificări de ca
bluri de extracție, electrificarea mi
nelor și automatizarea anumitor o- 
perațtuni din subteran șl do la su
prafață/ prepararea substanțelor mi
nerale utile prin metode gravime
trice și flolație.

Tot mai multe întreprinderi mi
niere, centre de cercetare din tară 
solicită institutul în rezolvarea u- 
nor probleme legate de procesul de 

marc, dc (l<> mc șl dc unul do 32 
mc. Buna funcționare a acestor mu
șini puternice este asigurată do 
mecanicul Katay luliu. Experiența a- 
cumulată de-a lungul anilor o fă
cut cu veșnic linărul Katay baci să 
cunoască după auz cum lunclioncază 
fiecare compresor In parte.

— Compresoarela sini ca vioara 
obișnuiește să spună mecanicul 

C’lnd nu sînt bine acordate, clnlă 
iafs. Atunci presiunea energiei pneu
matice scade. Iar perforatoarele șl 
ciocanele de ahalal lucrează cu ran
dament scăzut. Katay baci are Insă 
grijă ca e ne roia pneumatică să nu 
scadă. Buna funcționare a compre- 
soarclor este doar contribuția lut 
Katay luliu și a ortacilor săi la 
cele 4G 000 tone dc cdrbuno aocsi- 
licabil extrase fu acest an peslc sar
cinile dc plan dc minorii din Lu
peni. E o muncă auxiliară, c drept. 
dar fără de care energia calorică 
din adincuri n-ar puica li descătu
șată.

D. C.

producție. Aceasta demonstrează 
prestigiul ascendent al cadrelor di
dactice și încrederea cc li so acordă 
în rezolvarea pe calo științifică a 
problemelor pe care le ridică pro
ducția.

Este cunoscut faptul că activitatea 
de cercetare științifică a studenților 
constituie unul din factorii de pri
mă însemnătate In aprofundarea șl 
consolidarea cunoștințelor predate 
la cursuri, în legarea teorteî <te 
practică, In lărgirea orizontului lor 
științific.

Apreciindu-se în mod deosebit V 
tivjtatea depusă în cadrul cer uri
lor științifice studențești în proce
sul de formare a viitorilor ingineri, 
în institut a existai și există o pre
ocupare permanentă pentru organi
zarea șt desfășurarea în bune condî- 
tiuni a muncii de cercetare științi
fică a studenților. Ca urmare a 
preocupării decanatelor și a cadrelor 
în această direcție, fn institut sînt 
14 cercuri științifice studențești.

Activitatea desfășurată în cadrul 
acestor cercuri s-a îmbogățit an de 
an. A crescut an dc an numărul 
studenților atrași Ia cercetarea ști
ințifică, a fost îmbogății conținutul 
tematicii de cercetare; ș-au găsit 
noi forme de manifestare In func
ție de gradul de pregătire și de 
preocupările studenților ca: referate 
de inițiere și referate de informare 
lehnico-șliintifică, abordarea unor 
teme majore de mare Importantă 
practică ale industriei extractive șl 
rezolvarea lor la un nivel științific 
ridicat.

DUMINICA 6 OCTOMBRIE

8.30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8.40 Pentru copii șl școlari. 
Film serial: „Wilhelm 
Teii*. La șase pași ac o 
excursie. Emisiune-con- 
curs. Participă echipe re
prezentative ale școlilor 
din județele Alba și 
Arad.

10,00 Ora satului. Ziua recol
tei.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Telejurnalul dc prlnz.
12,45 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
15,00 Zig-zag — 'elemagazin 

duminical. Din cuprins: 
Muzică ușoară cu t;rma- 
lia „Sincron* — Tantas-, 
lic-club; „Monștri sub
marini" Moment co
regrafic pe film - Ca
reul magic — prezentat 
do Paul Ochialbl — Zig- 
Zag Melody — Ol’mpte- 
da veselă — concurs de 
anecdote — curiozități 
pe peliculă — Autogra
fe: Convorbire dumini
cală cu Eman Ml Petrul 
— Căruța cu pate.țe — 
teatru scurt — Monolo
gul „Cum m-am descur
cat cu wisky-ul de L- 
Heysmith — „Cum le 
face Gogu* sreuetă de 
1. Peltz.
Fotbal (ora 15,30): 
Steaua — Crișul Ora- 
dt-a. Transnrslune de la 
Stadionul „23 August* 
„Cupa Televiz unii" la

ciclism cu antrenament- 
mecanic. Transmisiune 
de la velodromul D na- 
mo.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Telesport.
20.20 Rapsodia română „Oa

menii mării*.
20,40 Program susținut de An

samblul folcloric „Hora" 
al județului Suceava.

21,10 Teatru în studia i 
„Omul cu mirtoaga* de 
Gb. Ciprian.

22,45 Tele-varietăti.
23.15 Telejurnalul de noape.
23.30 închiderea emisiunii.

LUNI 7 OCTOMBRIE

17.30 Pentru noi femeile!
18,00 Actualitatea industrială
18.30 Curs de limba franceză. 
19,00 Dimineața maturității —

omisiune pentru adoles
cenți. Cărți pentru anii 
tinereții.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Varietăți folclorice.
20.15 Tele-universitatea. Is

toria civilizațiilor.
Cetăli grecești din Pon
tul sting.

21.15 Film artistic: „Depăși
rea* — o producție a 
studiourilor italiene

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 Închiderea emisipnil.

MARȚI 8 OCTOMBRIE

17,30 Consultații la matema
tică (clasa a Xil-a). Te
ma : Noțiunea dc grup

18,00 TV pentru specialiștii

din industrie. Ciclul «Ci
bernetică*. Informatica 
și decizie.

18.30 Curs de limba engleză. 
19,00 Pentru tineret. Coltgli

noștri doctoranzi.
10.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Film serial: „Vikingii".
20.30 Muzică ușoară roma

nească.
20.45 Seară de teatru. „Nunta 

însîngerală", tragedie de 
Federico Garcia Lorca.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Inchidorea emisiunii.

MIERCURI 9 OCTOMBRIE

11,00 Curs de limba franceză 
(reluarea lecție! de Iun!)

11.30 Curs dc limba engleză 
(reluarea lecției de 
marii).

12.00 TV penlru specialiștii 
din industrie. Ciclul „Ci
bernetică*. Informatică 
șl decizie (reluare).

12.30 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Consultații la limba ro
mână (clasa a XH-a). 
Temn: Contribuția Iu'
Cteniil Petrescu te dez
voltarea romanului ro
mânesc de analiză.

18,00 Telecronică economică. 
O profesiune utilă pro
ducției : sublnglnerii.

18.30 Curs dc limba german., 
19,00 Club XX — emisiune

pentru tinerei. Printre 
cuvinte — film realiza! 
de redacția de tineret a 
Studioului de Tolevizi 1
ne.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Studioul de poezie.
20.10 Transfocator.
21,00 Muzică pentru micul 

ecran. Melodii romanești 
1n primă audiție.

21.20 Avanpremieră,
21,35 Telecinematecd : Depu

tatul de Baltica. O pro
ducție a studiourilor so
vietice cu Nikolai Cer- 
kasov în rolul principal.

23.10 Telejurnalul dc noapte.
23.20 închiderea emisiunii,

JOI 10 OCTOMBRIE

11,00 Curs de limba germană 
(reluarea lecției de mier
curi).

11.30 Telecronică economica. 
O profesiune utilă pro
ducției : subingincrii (re
luare).

12,00 Închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Consultații la fizică 
(clasa a XlI-a). Tema : 
Tuburi electronice șl se
miconductor!.

18.00 TV pentru specialiști. 
Ciclul „Medicina". Diag
nosticul afecțiunilor reu
matice.

18.30 Curs dc limba rusă.
19,00 Studioul pionierilor. Săr

bătoarea micilor nalura- 
lișll timișoreni.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Film serial : Lagardcre

(ultima serie).
20.50 Ecran literar — revistă 

literara TV.
21.20 Itinerar european — c-

misiune de Dan Hâulică. 
Veneție — aventuri și 
certitudini.

21,35 Documentar artistic: A- 
lexandru cel Mare.

22,25 Meridianele umorului. 
Scurte ecranizări din li
teratura universală.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,05 Închiderea emisiunii.

VINERI 11 OCTOMBR1B

11,00 Curs do limba rusă (re
luarea loctiei de joi).

11.30 Curs de limba spaniolă. 
12,00 TV. pentru specialiști.

Ciclul „Medicină". Urgen
tele chirurgicale și orto
pedice la copii (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineața.

17,3(1 Consultații la geografie. 
Tema: Munții vulcanici 
din România.

18,00 Drumuri șl popasuri — 
emisiune turistică — Va
lea Sohodolului.

18.30 Curs do limba spaniola 
(reluarea lectici de dimi
neață).

19,00 La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret.

19.30 Telejurnalul dc seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Versuri tn lectura auto

rilor.
20,io Actualitatea în agricul

tură. Căi noi înlr-o lume 
străveche.

20.30 Festivalul Internațional 
„Toamna muzicală clu
jeană", Selecflunl din o- 
pera „Boema de Pucci
ni. Transmisiune de la 
Opera Română din Cluj.

21,10 Reflector.
21,25 Film artistic: „O dramă 

nostimă*.
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,15 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 12 OCTOMBRIE

15.30 Fotbal: Progresul — 
U.T.A.
Transmisiune de la Sta
dionul Republicii.

17.30 Pentru copii. Ecranul cu 
păpuși: Căutalî... balo
nul !* — de Gheorghe 
Mehcș.

Interpretează colectivul 
■teatrului dc păpuși din 
Galați.

18,00 Mult e dulce șl frumoa
să... — emisiune de lim
bă romană.

18.30 Telejurnalul dc seară.
18,50 Buletinul meteorologic.
19,00 Festivitatea de deschide

re a jocurilor olimpice 
dc vară — Mexic 1968. 
Transmisiune directă de 
la Ciudad de Mexico.

21.30 Dom. Furdui — matineu 
șt soara — Ișl dau con
cursul : Ștefan Clubotă- 
rașu, Colea Răulu, Ma
rina Crilovici, Margareta 
Pîslaru, Mihaela Islrate, 
Aurelian Andreoscu, ‘ •- 
glu Ștcfanskl, un grup 
dc balerini de la Opera 
Română.

22.15 Film serial: .Răzbună
torii*.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea omisiunii.



STEAGUL ROȘU
VINE»! < nCTOMBRIE 10»» 3

unde e
misterul ?

De la Deva la Hunedoara, este 
distantă pe care orice mașină

o 
o 

poale parcurge, In numai 20—25 dc 
minute, în condlliile Tcspectărll vi
tezei legale.

Și lotuși, ziarul Steagul roșu Pe
troșani. rare pe o anumită perioadă 
■c tipărește la Deva, ?e difuzează 
’a chioșcurile din municipiul Hune- 
doare. cu o zl în urmă) Pe bună 
dreptate, hiinedorenll se întreabă, 
undi .stau* aceste ziare 24 de ora ? 
Tenlru că, chiar sl cu o căruță dacă 

tovarășii de la rll- 
I tot ar ajunqe 

cititori în aceeași

le-ar transporta I 
furarea presei șl 
fie distribuite la 
zl de apariție.

La chioșcurile
Steagul roșu poate fi cumpărat în 
nceea zl de apariție (ceea re este 
un lucru bun) dar la Hunedova, 
numai după 2-1 de ore fșl asta nu 
mai e bine). Islă un mister greu de 
înțeles penliu cititori. Este cumva, 
mai departe Hunedoara de Deva, 
derlt Călannl ? Sau poale ziarele 
st'.: la oficiul din Hunedoara?

In speranța ră factorii răspunză
tori de buna activitate a difuzării 
preset vor lămuri acest mister, le 
mal dăm un amănunt: difuzarea 
r arului Sleaqul roșu, cu o zl întîr- 
rlerc nu este un caz singular. Re
vista Fotbal, care după cum s'T 
orice iubitor al sportului, apare jo;a. 
la Hunedoara se poate cumpăra 
•bia vineri seara sau sîmhătă d;ml- 

noala. 
resslă 
de se 
rum ea. 
rw»ntrt> 
Deva î

Sperăm că făclnd 
mai moderne, tovarășii 
zi rea presei — evident în special 
cei de la oficiul județean — vor 
afla .misterul* mersului de melc, cu 
care se face In prezent difuzarea 
presei în unele localități ale jude- 

lot atît de importante!

din Călan, ziarul

Vine cumva cu întârziere a- 
r-'visiă ? Atunci în Deva cum 
distribuie 
într-un lot 
chioșcurile

jola ? Se aduce, 
.special' 
din

numai
municipiul

uz do mijloace 
de Ia difu-

sprijinul menținerii relațiilor
de conviețuire civilizată

intre cetățeni
fUrmere din pap. 1)

că-ml.na întinsă spre împăcare de 
tre tovarășul său do muncă, CrMclu- 
nolu Ion. care, într-un moment de 
mînie l-a dat o lovitură în fată, fără 
urmări dc altfel. Crăclunolu Ion, re- 
greltnd mult cele înlîmplalo si-a 
cerut tertaîe în mod repetat de îa 
ortacul său. Președintele comisia' « 
Insistat șl cl pentru împăcare. Za
darnice au fost Insă toate Insisten
tele, Visan Marin a refuzat catego
ric împăcarea, el vrea «ă continue 
judecata pînă la capăt.

De aceeași atitudine neînduplecată 
an dat dovadă solii Popa Nlcolae 
șl Marina din str. Dărănesll nr. 9 
în reclamalia făcută împotriva ve
cinilor. soții Zqlrdea Constantin șl 
Rozalia, pentru înlurle sl amen’nta- 
re, precum șl Mălăeștean Fironda 
în reclamalia făcută împotriva Iul 
Bejit Ion, pentru lovire, sl Kfolse 
TeodoT în Teclamalia făcută împo
triva locuitorilor Bula Petru, Bula 
Anlca șl alții. pentru degradarea bu
nului și Injurii.

Cm ce se aleg cel 
păcarea la comisiile 
Este posibil ca pînă
mă el să obțină do la Instanțele Iu- 
dccăloreșli. mult dorita condamnare 
a celui care t-a Inspllat, lovit s-au 
amenințai. Dar cît tițnp pierdut, cili 
bani cheltuit!, zbucium, enervări, 
pentru a o obține. La 
cesulul Iși vor aminti 
chea zicală bătrlnească 
care slrîmbă face cit 
dreaptă*.

Incercînd să împace părțile ajunse 
în conflict, comisiile dc împăciuire 
desfășoară șl o muncă cu un pro
nunțat caracter educativ, dovadă ră, 
în mod obișnuit, cel care au trecut 
o dată pe la comisie rar se întîm- 
plă să apară a doua oară in fala e!. 
Această afirmație nu se referă la

care refuză Im- 
de împăciuire? 
în rele din ur

enervări, 
sflrsilul pro- 
probabil ve- 
că o Jmpă- 

o judecată

Marin NEACȘU

Gaudeamus igiiiir
(Urmare din pag. IJ 

visurile și aspirai iile — ireap- 
fâ cu treaptă — urcă zborul 
sote piscul de lingă soare.

Să ne bucurăm, deci, de via
ta care ne e data, de Veșnica 
și adinca vibrare a ei, pătrun
să adine sub Învelișul de sub

tălpi și dorită cu sete de bol
țile (nalte și limpezi do dea
supra.

Să ne bucurăm, deci, de În
crederea pe care ne-a acor- 
dal-o patria, dc șansa unică 
de a-i clădi, demni, viitorul.

Gaudeamus igilur.
luvenes dum sumus...

„oblșnuilil* comisiilor de împăciuire. 
Astfel, cetățenii Popescu Constantin 
din Petroșani. strada Barbu Dela- 
vrancca nr. 13. Calolă Grlgom ?i 
solia, Calotă Gheorqtilta, din sir. 
Independentei nr. 4 ap. 19, Aplpin 
Ghlzela din sir. Independentei, blo
cul nr. 14, ap. 04. Băllaru Dumitru, 
fost cu domiciliul în Str. Funlcula- 
rulul nr. 44 au (ost reclamați de 
cite 2—3 și chiar 4 ori la comisiile 
de împăciulro pentru ln|’iril, loviri, 
infracțiuni locative, împotriva ectă- 
tenel Aplpin Ghiz.ola. locatarii 8 n 
bloc au adresat șl o cerere de eva
cuare, bazată pe comportarea neco- 
resnunz.Mtoare n acesteia.

Dar recordul 11 deliu In mod In
contestabil soții Keiser Gheorghe sl 
Ioana din Petroșani, 
nilul nr. 44, care în 
fru ani au apărut în 
do împăciuire de îl 
rlamanti dar mai ales ca .reclamați. 
Rtnd pe Tind, dînsil s-au judecai pen
tru Injurii, loviri, amenințări, Infracți
uni locative cu Băltaru Dumitru sl 
soția. Slan Nicolac șl soția, Anastă- 
soale Nicolac. Lorincz Ileana, Lăban 
Ion și soția, Gyurlca Sâni și Slănia 
Radu — toti vecini. Pe bună drep
tate se poale pune întrebarea cu re 
bun s-au ales soții Keiser din alî- 
Ica procese, reclamatii. certuri, scan
daluri avute cu vecinii? Timp pier
dui, bani irosiți, sănătate zdrunci
nată. neglijarea îndatoririlor părin
tești fală do copii — iată singurele 
rezultate la care au putut ajunge în 
urma attlor procese și reclamatii. 
Starea în care au ajuns In urma 
comportării lor, ostilitatea vecinilor 
— ar trebui să le dea de, qîndit so
ților Keiser și tuturor celor care îșl 
fac o adevărată ocupație din aceste 
procese si Teclamații.

Rezultatele bune obținute In mun
ca comisiilor de împăciuire, crește
rea necontenită a rolului opinie! pu
blice în combaterea manifestărilor 
antisociale — au determinat lărqirea 
rolului acestora. Noul cod penal vc- 
tat de Marea Adunare Națională la 
21 Iunie 1968 extinde numărul fap
telor penale pentru care pol fi apli
cate măsuri dc Influențare obștească 
în locul pedepsei penale. Aceste mă
suri vor fi aplicate dc către însuși 
organul de influențare obștească.

Sîntem convinși că și în viitor, 
membrii comisiilor de Împăciuire, 
pătrunși de semnificația socială a 
muncii lor, vor munci cu aceeași 
rîvnă și abnegație, pentru realizarea 
și menținerea unor relații dc con
viețuire normale între cetălen', pen
tru educarea lor în spiritul normelor 
dc conviețuire civilizată.

str. Funlcula- 
Becurs de na
tala comisiilor 
ori. (le ca rc-

RUGBI, DIVIZIA B

prima victorie
b3-

avans

învins la Hafeg
cile 3 pentru Utilajul Petro-

a

după 
de 10

octombrle.
Locul acestei formalii In cainplo-

Primul meci,
s-a 
de 
în

lovan
șanl. In absenta arbitrului delegat, 
meciul a fost bine condus de pro
fesorul Ion Slanclu, din Hațeg.do 

ca 
a-

meci frumos, 
învins cu scorul de 
ce Ia pauză aveau un 
goluri: 16—6.

După cum se știe, echipa de 
Icți a Școlii sportive Petroșani 
relras din campionatul județean 
handbal, ea urmînd să 
campionatul republican
sportive, al cărui start se va da pes
te o săptămînă, respectiv duminică 
6

activeze
al școlilor

Minerul Lupeni - 
U. M. Timișoara 3-0

Dară Imprecizia loviturilor execu
tate de Precup șl Bnlasz adăugate 
la drobgolul nereușit al 1ul Sz.il- 
vesz.ler nu le-ar fi purtat ghinion In 
prima repriză, minerii ar H pulul 
obține o victorie la scor. In această 
parle a meciului, deși caracterizată 
prinlr-un plus de voință a gazdelor 
cel caro dau arini jocului sînt to
tuși timișorenii, dar scorul rămlne 
alb plnă la pauza, mai precis plnă-n 
minutul 78 al partidei. In plină do
minare teritorială a gazdelor, oaspe
ții au o ușoară revenire si se a- 
pronio de nenumărate ori do butu
rile minerilor. Remarcăm acțiunea 
din mlniiltil 49 dnd obțin o grămadă 
In apropierea terenului do țintă, dar 
Atanasiu, atent, respinge a 
Gazdele îșl revin după o suil 
ratări și nu le-a trebuit mu 
grămezile din minutele 52 $1 
cordate la aproape 5 metri dc 
nul do tintă. să se soldeze cu 
tc. Dar intervenția dc ultim 
meni a timișorenilor Ursu. Boldesru 
?i Kilinger le spulberă speranțele. 
In minulul 70 minerii ob|in o lo
vitură do pedeapsă dintr-un unghi 
dificil, do la 30 metri. Execută cu 
precizie Prcciip și stabilește la 3—0 
scorul partidei.

Arbitrul Cocor Constantin (Bucu
rești) a arb Tal foarte bine.

Eugen POPA
Lupenl

FOTBAL

A treia

TELEVIZIUNE
VJNFRI 1 OCTOMBRIE

Pe urmele materialelor publicate
închis pentru.. 

frigider4’
In articolul cu titlul de mal sus 

din ziarul nostru nr. 5 837 se arăta 
cq in Iscroni măcelăria stă închisă 
dc trei luni. Motivul? Lipsa unui 
frigider.

In răspunsul irimis redacției cu 
privire la unitatea respectivă, con
ducerea O.C.L. Alimentara ne aduce 
la cunoștință următoarele ; îndată ce 
i s-a repartizat spațiul pentru măce
lărie, conducerea O.C.L. Alimentara 
a luat măsuri pentru repararea și 
dotarea iui cu un dulap frigider. 
Pentru punerea In funcțiune a frigi-

derului s-au lansat mai multe co
menzi către sectorul l.J.E.H. Petro
șani, cerindu-se, totodată, și spriji
nul Consiliului popular municipal 
pentru impulsionarea executării lu
crărilor de montare a liniei de for
ță. In încheiere se arată că linia de 
tortă a 
insistă 
pentru

Deci,
măcelăria stătea închisă de trei luni. 
De atunci au mai trecut altele două. 
Populația din Iscroni continuă să 
aștepte ca secția A.R.U.C. Petroșani 
să termine, Jn sfîrșit, executarea lu
crărilor de punere în funcțiune fl 
instalației frigorifice, ca după alita 
timp măcelăria să poată fi deschisă.

foși trasă la măcelărie și se 
zilnic la A.R.U.C. Petroșani 
branșarea liniei.
la data apariției articolului

Sarcini de răspundere
în fata sectoarelor LG.L

în condițiile 
toți Indica-

îndeplinirea ritmică, 
de calitate impuse la 
lorii a sarcinilor de plan reprezin
ți o obligație elementară a tuturor 
salarjatilor, din orice domeniu de 
activitate.

De la începutul acestui an, colec
tivul sectorului l.G.L. din Petroșani 
o obținut Tezultale însemnate în ac- 
i vitale» sa. Planul de producție pe 
sector a fost realizat In proporție de 
106 la sulă. In perioada care s-a 
scurs de la începutul anului s-au e- 

. idențial în muncă brigăzile de zi
dari conduse de Paravan Ioan, Ba
les Constantin, Butucea Ilie și Rum
pel Anton, echipele de dulgheri con
duse de Alișer loan $1 Barteș Petru, 
echipele de zugravi conduse de 
Nyulas Coloman, Deak Pavel, Ma- 
tius Carol. Cazan loan și Popa M. 
care s-au străduit să execute toate 
lucrările ce le-au fost Încredințate, 
la timp șl de bună calitate.

Rezultatele pe care le-a oblinut 
sectorul de la începutul anului sînt 
însă umbrite de numeroasele acte 
de indisciplină din partea unor sa- 
1 riali care au nesocotit obligațiile 
personale ce le revin. Muncitori ca 
D jmbrăveanu Victor, cu nouă 
sente nemotivate, Hosu Ștefan

Iată una din cau- 
productivitatea pla- 

fost realizată

In articolul „Laptele, copilul vi
treg al comerțului și al fabricii dc 
lapte", publicai în ziarul nostru nr. 
5 347 din 14 septembrie a. c. s-au 
criticat deficientele ce persistă In 
aprovizionarea cu lapte,a populației.

In răspunsul conducerii O.C.L. A- 
hinentara se arată următoarele: 
..Faptul că uneje unități ale noas
tre au manifestat rețineri în apro
vizionarea cu lapte solicitînd canti
tăți insuficiente fală de posibilitățile 
reale de desfacere a fost sesizat și 
de noi și problema a fost discutată 
în cadrul unei ședințe de lucru cu 
șefii de unltăti. Pentru îm
bunătățirea aprovizionării am dis
pus ca magazinele să depună 
comenzi pentru lapte și produse lac
tate în cantități care să satisfacă 
cererea de consum în lot timpul o- 
rarului de funcționare și paralel cu 
aceasta am organizat’ la magazinul 
nr. 7 Petroșani vînzarca laptelui 
fiert cu consum pe loc’.

c.

Campionatul județean 
de handbal

natul județean a l.<st cedat echipei 
Minerul Lupenl. In primul său meci 
In această postură, hondbaliștil de 
la Minerul Lupenl au jucat dumini
ca acasă cu Constructorul Hunedoa
ra. La capătul unul 
gazdele au 
24—18

Consultații la biologie. 
Tema: Unitatea șl diver
sitatea lumii vil.
Curs dc limba rusă (re
luarea lecției dc joi). 
Curs de limba spaniolă. 
Tv. pentru specialiști. Ci
clul .Medicină".
Im lildf-ro.t emisiunii dc 
dimineață.
Penlrn copil șl școlari : 
Taina dczlegală ! ? „Ga
laxii*.
Drumuri 
emisiune 
Biilcilnul 
Here, 
Curs de 
(reluarea 
nea|ă). 
Albatros
rară pentru tineret. 
Trleirirnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Actualitatea 
tură.
Shidloul muzical. 
Reflector.
.Torurile Olimpice '68 la 
Televiziune.
Film artistic: „Zazle în 
metrou’.
Telejurnalul dp noapte, 
închiderea emisiunii.

șl popasuri - 
Turistică.

circulației ru

lltnba spaniolă 
lecției de diml-

revistă llte-

In agrlciil-

In cadrul aceluiași campionat, U- 
tilajul Petroșani a Jucat duminică 
la I-lateg cu echipa Sănătatea Pă- 
clișa.

Corespondentul nostru, NICU 
SBUCHEA, ne-a informat că întlJnl- 
rea a fost de o bună factură tehni
că șl s-a încheiat 
lor cu
cat că la pauză, 
duceau 
doua el au cedat 
cil au reușit egalarea, apoi, în fi
nal, și-au asigurat victoria.

Cele mai multe goluri le-au înscris 
Zagret 6 și Biscăreanu 5 pentru Să
nătatea Paclișa, Ster 6, Beszky șl

scorul de

ab- 
$1 

Aradi loan cu cltc- trei absente ne
motivate, Nemeti Gavrilă și Sigis
mund Arpad cu cile două absente 
nemotivate și multi alții, continuă 
să săvîrșească asemenea abateri. 
Aceasta și pentru motivul că no 
s-au luat măsuri exemplare împotri
va lor conform regulamentului dc 
ordine interioară al întreprinderii.

La sectorul 1G.L Petroșani s-au 
Înregistrat cele mai mulle absente 
-emolivafe pe Întreprindere: 163

zile om absente, 
zele pentru care 
nificală pe sector a 
doar în proporție de 92 la sută.
In nenumărate rinduri, multi mun
citori sînt înlilniți între orele 7—10 
în curtea sectorului unde „așteaptă’ 
să se aprovizioneze cu materiale. 
Alteori, echipe întregi lucrează pes
te orele de program pentru a reme
dia deficientele de calitate ce nu 
intîrzie să apară la lucrările exe
cutate superficial.

Colectivul sectorului l.G.L. Petro
șani precum și tuturor sectoarelor 
l.G.L. din Valea Jiului le revin in 
prezent sarcini mari pentru a face 
fată cerințelor populației și ale be
neficiarilor noștri. Printre măsurile 
ce se cer aplicate In această peri
oadă — a pregătirilor de iarnă — 
pentru îmbunătățirea activității sec
toarelor l.G.L., cele mai imperioase 
slnt următoarele:

<1 concentrarea tuturor torțelor 
pentru executarea reparațiilor la clă
diri și la centralele termice;
• repartizarea raționala a mun

citorilor pe locuri de muncă și 
mărirea îndeaproape a calității 
arărilor precum și a termenelor 
execuție a acestora;

Q îmbunătățirea aprovizionării
materiale a locurilor de muncă, ast
fel incit să nu se creeze goluri 
limp, din lipsă de materiale;

> întronarea unei discipline 
guroasc prin folosirea din plin 
celor opt ore de muncă.

ii r- 
lil- 
de

cu

de

ri-
a

Ing. Gbeorglie GALAN 
șeful serviciului tehnic al l.G.L. 

Petroșani tur

Și trimestrul
sub semnul

IV a început 
neritmicității

cu victoria gazde- 
17—15. De remar- 
petroșănenil con

dor in repriza a 
Inițiativa, localnl-

cu 9—8,
(Urmare din pag. 1)

victorie a lonenilor

cunoscute. Calitatea cărbunelui șl 
a lucrărilor, respectarea normelor 
de protecția muncii, nu se bucură 
de atentia cuvenită în asemenea îm
prejurări, Ba mai mult, efortul depus 
în ultima decadă se răsfrînge asupra 
rezultatelor de la începutul lunii 
următoare. Faptele de pînă acum 
susțin pe deplin aceste afirmații. Șl 
atunci ? Nu ne îndoim o clipă că

harnlcul colectiv al minei Lupenl 
va recupera înlr-o zl sau două 
minusul. In această privință avem 
deplină certitudine. Produc însă în
grijorare celelalte exploatări dfa 
cauza cărora la un moment d3t, în 

minusul a trecut 
trebuie făcut ca 
nu se

C.C.V.J., condu- 
sectoarelor au

.r ■ ’

luna septembrie, 
de 20 000 tone. Ce 
această situație să 
pete ? Conducerea 
cerile minelor, ale 
cuvîntul.

mal re-

In etapa a 5-a, Paringul Lonea a 
jucat pe terenul propriu cu echipa 
minorilor din Uricanl. La capătul 
unul joc de o factură tehnică me
diocră, gazdelo au oblinut victoria 
cu scorul de 2—0. Este un rezultat 
meritat, înregistrat In fata unei e-

In ediția din acest qn a campiona
tului municipal de fotbal au fost an
grenate opt echipe. Pînă în prezent 
s-au consumat patru etape, după ca
re in clasament conduce Energia 
Paroșenl cu șase puncte, urmata de 
Știința II Petroșani cu patru puncte, 
dar cu două meciuri mai puțin.

In ultima etapă s-au înregistrat ur- 
măloarele rezultate: Constructorul 
minier Petroșani — Preparatorul Lu
peni 2—4; Știința II Petroșani 
Energia Paroșeni 4—I; Utilajul Pe
troșani — l.G.L, Petroșani -1—0; me
ciul dintre l.C.O. și C.F.R., ambele 
din Petroșani, a fost aminat.

chipe tinere, dornice de afirmare. 
Această victorie a sporit la șase nu
mărul de puncte al 
nea, la egalitate cu 
șl Minerul Aninoasa 
laveraj inferior.

Parîngulul Lo- 
Dacia Orăștle 

dar cu un go-

I. D.

întreprinderea

PETROȘANI

Paleologul (C.F.R.), Gigea 
; (Utilajul), Manea (Șliin-

I.ucrarlle so vor executa pe bază de. comenzi ierrne 
toate localllă|llc din municipiul Petroșani.

întreprinderea noaslra dispune de soluție Igniiugă 
bună calitate precum și de muncilori specializați pentru 
xecularea lucrărilor solicitate.

Campionatul municipal

vinde prin

Licitația va avea loc in incinta e.X'

ploalărn, simbâlâ 5 octombrie 1968.

orele 12.

SÎMBÂTA 5 OCTOMBRIE

doi cai

Următoarea etapă opune eșhlpeje : 
C.F.R. — Constructorul minier; E- 
nergla — l.C.O.i Preparatorul — U- 
lilajtil; l.G.L. — Știința.

De remarcat eficacitatea unor îna
intași. numărul mare de goluri în
scrise în cele patru etape. Un cla
sament al golgeterjlor ar arăta ast
fel : 6 goluri : Gabor loan (Energia 
Paroșeni); 5 goluri : Vesa Viorel 
(C.F.R.) și Mâ’ran Petru (Preparato
rul); 3 goluri: Șirianu și Lupaș (E- 
nergia), I 
șl Halasz

C L A S A w J3 N T U L
1. Energia 4 3 0 1 18— 6 6
2. Știința 11 2 2 0 0> 6-r 1 4
3. C.F.R. 3 2 0 1 9— 7 4
4. Constructorul minier 3 2 0 1 5— 5 4
5. Utilajul 1 2 0 2 11—12 4
6. Preparatorul 4 2 0 2 10—12 4
7. l.C.O. 2 0 0 2 5—7 0
8. l.G.L. 4 0 0 4 1—15 0

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ha- 
tari — seria 1—II; Republica: Di
rijabilul furat; LONEA — 7 Noiem
brie: Printre vulturi; Minerul:

Freddy, lovește tu înliiVULCAN: 
Prin Kurdistanul sălbatic; LUPEN1 

Cultural; Duelul lung; Muncito
resc: Un idiot la Paris.

prlmc-.le prin sectoarele- sale comenzi pentru lucrări de 
jgnilugare a magaziilor din lomn și a podurilor pentru pre
venirea incendiilor.

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I SlMBAlA 5 OCTOMBRIE

9,00
Unda

5,05—=3,00 Program muzical 
de dimineață ; 5,30 Buletin de 
știri; 6,00—8,25 Muzică și ac
tualități; 7,00 Radiojurnal; 
0,00 Sumarul presei; 13,25 Mo
ment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 
Buletin de știri; 9,30
vesela; 10,00 „La pădure’ — 
povestire muzicală pentru cei 
mici | 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Inșir-le mărgărite; 11.34 
Arii din opere; 12,00 Muzică 
ușoară; 12,30 Irilîlnire cu me
lodia populara și interpretul 
proferat -, 13,00 Radiojurnal.
Sport; 14,00 Muzica din opere 
— ciulă Nicolac Herlca ; 14,15 
Călătorie in istoria civiliza
ției | 14,40 La microfon, Tila 
Barbulescu și lovi Dionisie ,• 
15,00 Buletin de știri; 15,17 
Muzica popularat 15,30 Auto
mobil Club; 16,00 Radiojur
nal. Sport; 16,20 Program de 
cintece; 16.30 MEXIC-1968;
17,15 Memoria pămintulul ro
mânesc (reluare); 17,35 Din 
folclorul maramureșan; 18.00
Buletin de știri; 18,02 Știință,

tehnică, fantezie; 18,20 ©>-
cheslra Jean Iouescu; 18,35
Pagini celebre din operei 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30
O melodie pe adresa dumnea
voastră; ■ 20,00 Buletin de
știri i 20,05 Țării, inima și 
versul. Montaj de poezie con
temporană românească; 20,12 
Muzică populară; 20,30 Cin
tece do dragoste de Nicolae 
Kirculescu și Vaslle 
lovski; 20,55 Noapte 
copii; 21,00 Album de roman
țe; 21,25 Muzică ușoară rfe 
pretutindeni; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. 
Sport | 22,30 Moment poelic; 
23,05 Carnavalul melodiilor ,• 
23,40 Cintece populare de dra
goste ; 24,00 Buletin do știri ; 
0,05—6,00 Estrada nocturn.'.

PROGRAMUL II

Vese- 
bună,

7.00 Cintece populare j ’.IO 
Tot înainte (emisiune pen'ru 
pionieri); 7,30 Buletin de
7,45 Ciută fanfara; 8,00 Me-

MLWM l

opera «Ne-
Windsor* 

10,00 Bule- 
Melodii do 
Mălineanu,- 

10,55

lodii populare; 8,30 Buletin
de șllri; 8,35 Piese simfonicei 
9,00 Fragmente din 
vestele vesele din 
do Otto Nicolai; 
lin de știri; 10,05 
Radu Șerban și I-I.
10,30 Tezaur muzical;
Voioșie pe portativ; 11,30 Din 
folclorul muzical al popoare
lor; 12,00 Buletin do știri: 
12,15 Recilal 
\’olcu ; 13,00 
divertisment 
Radiojurnal ,- 
nai; 17,15 Cintă Gigl Marga 
sl Tom Jones; 18,00 Suită din 
baletul 
Itinerar
18,50 Două melodii cu 
cel Diinitriu ; 18,55 Buletin dc 
știri; 19,00 Transmisiunea 
concertelor de deschidere ale 
stagiunilor simfonice ale Filar
monicilor de stat din Cluj.

Mu-
Radiojur- 
uiagazin ; 

ritmic ;
știri. Bu-

Buletin
1 de vioară
) De la 1 la 

muzical i
17,00 Radiojur-

.Priculiciul"; 18,30 
turistic românesc;

Noro-

Iași și Timișoara; 22,30 
zică do dans; 23,00
nat |
24.00
0,55
letin

23,07 Melodii
Caleidoscop 

1,00 Buletin de 
meteo-rulier.

di “Bî iuhiiBlîfl j:TIlîlsIîRi® »IUUHUUiuHlH :L‘ -
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ISESII VE A A DU O RII
i TOKIO

GENERALE A O. OI.

Continuă
dezbaterile generale

Deschiderea 
tîrgului 
internațional 

de mașini-unelte

NEW YORK. — Trimisul 
special Aqerpres Nicolae Io- 
nescu transmite; Miercuri du* 
pă-amieză au continuat, la 
Palatul Națiunilor Unite din 
New York, dezbaterile gene
rale din cadrul celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Au luat cuvlntul In această 
ședință reprezentanții Libiei, 
Republicii Dominicane și Bir- 
maniei.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu faptul că „tensiu
nea a sporit în diferite regiuni 
ale lumii", ministrul de ex
terne al Libiei, Shamsuddin A- 
rabi, a subliniat în intervenția 
sa că „națiunile mici au in
vestit în Organizația Națiuni
lor Unite speranțele lor de 
pace și securitate, de Indepen
dentă națională și integritate, 
de cooperare internaționala".

Condamnînd politica de a- 
partheid și de exploatare co
lonială, vorbitorul și-a expri
mat încrederea că „popoarele 
din Mozambic, Angola, din 
așa-numita Guinee portugheză, 
din Namibia, Africa de Sud 
și Rhodesia vor obține în cele 
din urmă victoria în lupta pen
tru drepturile lor legitime" și 
a cerut încetarea sprijinului 
pe care „interesele economice 
străine* îl acordă regimurilor 
rasiste și reacționare.

Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Republicii 
Dominicane, Fernando Amia- 
ma-Tio, referindu-se la sursele 
de încordare care rețin în pre
zent atenția Organizației Na
țiunilor Unite, a arătat, printre 
altele, că „guvernul domini
can sprijină eforturile îndrep
tate spre conciliere în Orien
tul Apropiat, pe care le depune 
ambasadorul Jarrinq, reprezen
tantul special a! secretarului 
general al O.N.U.".

In intervenția sa. ministrul 
de externe al Birmaniei, U Thi 
Han, s-a referit pe larg la 
necesitatea „reafirmării și con
solidării principiului coexisten
tei pașnice între toate statele, 
mari și mici". El a vorbit des
pre necesitatea respectării prin
cipiului universalității O.N.U., 
pronuntîndu-se în acest sens 
pentru restabilirea drepturilor 
Republicii Populare Chineze în 
această organizație.

NEW YORK 3 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae lo- 
nescu, transmite : Luînd cuvîn- 
tul în ședința de joi diminea
ță a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, a subliniat că „actuala 
sesiune — a 23-a — a Adună
rii Generale își începe lucrări
le într-o atmosferă complexă, 
în care contrastele în politica 
statelor se manifestă mai acut".

Subliniind că „una din cele 
mai importante probleme căro
ra omenirea trebuie să le fa
că fată este aceea a încetării 
cursei înarmărilor, a dezarmă
rii', șeful delegației sovietice 
s-a referit pe larg la „memo
randumul guvernului U.R.S.S. 
privind unele măsuri urgente 
în vederea încetării cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării", înscris pe ordinea 
de zi a celei de-a 23-a sesiuni 
a Adunării Generale. El a a- 
rătat că Uniunea Sovietică 
propune începerea de tratati
ve pentru „încheierea unei

Convenții internaționale privi
toare ia interzicerea folosirii 
armelor nucleare", pentru „în
cetarea producției de arme nu
cleare", „limitarea și reduce
rea mijloacelor de transport la 
tintă a armelor nucleare ', „în
cetarea imediată a tuturor ex
periențelor nucleare", „elimi
narea bazelor militare de pe 
teritoriile străine" etc. A. Gro- 
mîko a subliniat, totodată, că 
„guvernul sovietic se pronun
ță în continuare în favoarea 
unor măsuri privind dezarma
rea roqională și crearea de zo
ne denuclearizate" și pentru 
adoptarea unor măsuri „privind 
dezarmarea si reducerea înar
mărilor în diferite regiuni ale 
lumii, inclusiv Orientul Apro
piat".

Șeful delegației sovietice s-a 
referit apoi la unele probleme 
europene, arătind că în Ger
mania occidentală acționează 
forțe revanșarde. „Uniu
nea Sovietică — a decla
rat A. Gromîko — nu este îm
potriva unor bune relații cu 
R.F.G. Sîntem gala să coope
răm cu această țară în diferite 
domenii. Sîntem qata să conti
nuăm schimbul de vederi cu 
R.F.G. în legătură cu ne- 
recurqerca la forță, dacă gu
vernul R.F.G. va da dovadă de 
o abordare constructivă a a- 
cestei probleme. Ne pronun
țăm, de asemenea, pentru ca 
R.F.G. să joace un rol cores
punzător posibilităților sale, si 
în special posibilităților sale 
economice, în problemele in
ternaționale, bazîndu-și politi
ca pe realitățile stabilite în 
urma războiului și a evoluției 
postbelice, adueîndu-și contri
buția la cauza consolidării 
păcii. După părerea guvernu
lui sovietic a sosit de mult 
timp momentul ca cele două 
state germane — Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federala a Germaniei — 
să devină membre cu drepturi 
depline ale O.N.U.".

Reprezentantul sovietic a 
propus convocarea unei confe
rințe a tuturor statelor euro
pene pentru examinarea pro
blemelor urgente ale consoli
dării păcii pe acest continent. 
„Viitorul Europei nu depinde 
numai de existenta blocurilor 
militare, a spus A. Gromîko. 
Nu pe calea pregătirilor mili
tare în Europa trebuie căuta
te soluțiile problemelor euro
pene. Punctul nostru de vede
re în legătură cu această pro
blemă este expus în Declarația 
de la București și în alte do
cumente ale țărilor socialiste 
și nu mai este nevoie să-1 re
petăm".

Referindu-se la situația din 
Vietnam, vorbitorul a arătat 
că „Uniunea Sovietică stă ferm 
de partea eroicului popor viet
namez și a cauzei sale drep
te". El a subliniat că primul 
pas care trebuie întreprins în 
prezent este „încetarea totală 
și necondiționată de către 
Statele Unite a bombardamen
telor și a celorlalte acte de 
război împotriva R.D. Viet
nam".

Totodată el s-a pronunțat 
pentru universalitatea O.N.U. 
si restabilirea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze în aceas
tă organizație.

Tot în ședința de joi dimi
neața au mai luat cuvintul re
prezentanții statelor Haiti si 
Jamaica.

t

TOKIO 3. — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, trans
mite : In Harumi Pier din To
kio, locul tradițional al tir- 
gurilor și marilor expoziții e- 
conomice japoneze, s-a des
chis miercuri cea de-a patra 
ediție a tîrgului internațio
nal specializat de mașini- 
unelte. Pe o suprafață de a- 
proximativ 150.000 mp, 650 
de întreprinderi din Austria, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Italia, Japonia, Marea 
Britanie, Olanda, Polonia, 
România, S.U.A., Suedia, U- 
niunea Sovietică, prezintă ul
timele realizări tehnice in do
meniul mașinilor-unelte și a- 
paratelor de măsură și con
trol.

In standul rezervat țării 
noastre, întreprinderea „Ma- 
șinexport" prezintă strungul 
universal „SN-400", produs al 
Uzinei de mașini-unelte Arad 
și mașina de frezat roți din
țate „FD-320", fabricată de 
Uzinele metalurgice din Cu- 
gir. Această mașină, care a 
fost exportată de țara noas
tră unor firme japoneze, a 
trezit un viu interes in rindul 
specialiștilor și oamenilor de 
afaceri de aici.

Delegația M.A.N. 
și-a încheiat 
vizita în Finlanda

GUINEEA
S-au împlinit de curînd zece 

ani de cînd la Conakry a fost 
înălțat steagul independentei 
naționale a noului stat afri
can — Guineea. Această tară

este situată în partea occi
dentală a continentului ne
gru si are ca vecini Sene
galul, Mali, Coasta de Fil
deș, Liberia și Sierra Leone.

LOVITURA
DE STAT ÎN PERU
LIMA 3 (Agerpres). — In 

dimineața zilei de joi, tancuri 
și care de luptă ale arma
tei peruviene au înconjurat 
Palatul prezidențial, clădi
rea Congresului național, 
postîndu-se totodată în ju
rul stațiilor de radio și unor 
puncte strategice ale capi
talei, Lima. Președintele Be- 
launde Terry a fost obligat 
să părăsească palatul prezi
dențial. Puterea a fost pre
luată de reprezentanți ai 
forțelor armate care au con
stituit o „juntă revoluțio
nară*.

Vizita ministrului
comerțului exterior 
al României în Belgia

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
Continuîndu-și călătoria în 

Belgia, ministrul comerțului ex
terior al României, Gheorghe 
Cioară, a făcut miercuri o vizi
tă la uzinele A.C.E.C. din 
Charleroi, unde a fost primit de 
Blareau, administrator delegat, 
și alti membri ai consiliului de 
conducere. Oaspetele român s-a 
oprit în secțiile de producere 
a motoarelor electrice, transfor
matorilor, generatorilor și echi
pamentului pentru centrale e- 
ieclrice. Intre ministrul român 
și conducerea uzinelor A.C.E.C, 
a avut loc un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea în 
continuare a volumului de afa
ceri dintre A.C.E.C. și între
prinderile românești de comerț 
exterior, precum și asupra po
sibilităților de cooperare în do-

meniul producerii și desfacerii 
unor mașini și utilaje.

In după-amiaza aceleiași zile, 
la oficiul belgian de comerț 
exterior a avut loc, sub preșe
dinția ministrului comerțului 
exterior al Belgiei, H. Fayat, o 
întilnire cu reprezentanți ai 
cercurilor industriale, economi
ce și financiare belgiene, unde 
ministrul Gheorghe Cioară a 
vorbit despre dezvoltarea eco
nomică a României și posibili
tățile de extindere a schimbu
rilor comerciale și cooperării 
economice, tehnice și industria
le dintre cele două țări.

INDONEZIA

Respingerea unor 
cereri de grațiere

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
Cererile de grațiere înaintate 
în numele a nouă persoane 
condamnate la moarte sau la 
închisoare pe viață în legătură 
cu evenimentele din septembrie 
1965, printre care Njono și Su- 
disman, conducători ai Parti
dului comunist, au fost respinse 
de președintele Indoneziei, Su
harto. Șeful statului indonezian 
urmează, după cum afirmă 
A.F.P., să se pronunțe, de ase
menea, asupra condamnării la 
moarte a altor 17 persoane. în
tre care Subandrio, fost minis
tru al afacerilor externe și ma
reșalul Omar Dhan, fost coman
dant al aviației.

O bună parte a teritoriului 
său este scăldat de apele O- 
ceanului Atlantic. Guineea 
are o suprafață de aproape 
300.000 kmp și o populație 
de peste 3.500.000 locuitori.

In cei zece ani care au tre
cut de la ciștiqarea indepen
dentei naționale, Guineea a 
dobindit, datorită marilor bo
gății ale solului și subsolu
lui, hărniciei poporului, în
semnate realizări in toate 
domeniile de activitate. O 
mare atenție se acordă în a- 
ceastă tară pregătirii de ca
dre proprii de specialiști ne
cesari economiei. Asliel, pină 
In 1971 vor fi pregătiți 1255 
de specialiști cu studii supe
rioare șl 7360 cadre medii cu 
studii de specialitate.

Republica Guineea promo
vează pe plan extern o poli
tică de colaborare și pace cu 
toate popoarele. In acest sens 
ea desfășoară o vie activi
tate atit în cadrul Organi
zației Unității Africane, cil șl 
la Organizația Națiunilor U- 
nite.

Intre Guineea și România 
există relații de prietenie si 
colaborare, relații care cu
nosc o continuă dezvoltare. 
Pe linia bunelor relații, a a- 
dincirli șl dezvoltării colabo
rării in diverse domenii de 
activitate, se Înscriu șl 
schimburile reciproce de vi
zite ale unor delegații ale ce
lor două tărl.

se

IN FOTOGRAFIE: Vedere 
din capitala tării — Cona
kry.

Detașamentele F.N.E. au atacat 
aeroportul militar de la Dalat

SAIGON 3 (Agerpres). — 
Continuîndu-și atacurile asu
pra obiectivelor militare ame- 
ricano-saigoneze de pe între
gul teritoriu sud-vietnamez, 
transmite din Saigon corespon
dentul agenției Reuter, An
thony Baker, forțele patriotice 
au lansat în cursul nopții de 
miercuri spre joi un puternic 
atac cu mortiere asupra aero
portului militar de la ~ 
Baza americană de la 
constituie un important punct 
strategic al trupelor interven- 
ționiste în regiunea de mun
te a Vietnamului de sud, nu 
deț arte de capitala sud-vietna- 
meză. Un purtător de cuvînt 
al comandamentului trupelor 
saigoneze a declarat că în ur
ma acestui atac au fost răniți 
mal multi soldați din unități
le de pază și au fost provoca
te însemnate paqube instalații
lor din perimetrul bazei. Un 
alt atac a fost înregistrat joi 
la aproximativ 25 km de Sai
gon.

Dalat. 
Dalat

In această regiune — semna
lează agențiile de presă — au 
loc importante acțiuni încunu
nate de succes ale unităților 
FNE, în mod deosebit împotri
va taberei militare de la Thu- 
ong Duc care a intrat în cea 
de-a șasea zi do asediu. Me
reu supusă tirului do mortiere, 
qarnizoana de la Thuong Duc 
nu a putut efectua nici o ie
șire pentru a se degaja — a- 
nunță comunicatele militare. 
Pista de aterizare a fost ava-

A. Bettencourt despre 
călătoria sa în România

de 
sale

PARIS 3. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: In ședința Consi
liului de Miniștri francez, mi
nistrul industriei, Andre Bet
tencourt, a făcut o dare 
seamă asupra călătoriei
la București cu prilejul „Săp- 
tăminii tehnice franceze".

După ședință, secretarul de 
stat pentru problemele infor
mațiilor. Le Theule, a in
format presa că Bettencourt a 
vorbit despre „Săj tămîna teh
nică franceză", organizată 
București, 
convorbirilor pe 
vut

la 
si a făcut bilanțul 

care le-a a- 
cu prilejul acestei călăto-

cerii în România, convorbiri 
s-au desfășurat în principal a- 
supra problemelor economi
ce. Bettencourt și-a exprimat 
satisfacția pentru creșterea 
comerțului dintre România și 
Franța care a sporit, de altfel, 
in proporție considerabilă. 
Dar aceste schimburi — a 
subliniat el. rămin foarte de
zechilibrate și aceasta impune 
necesitatea ca Franța să cum
pere mai mult din România. 
Pe de altă parte, Bettencourt 
a evocat convorbirile politice 
pe care le-a avut cu tovarășii

IonNicolae Ceaușescu și 
Gheorghe Maurer.

0 dclctafic a C.C. al
dm CcMovaâa 
a plecai la Moscova

PRAGA 3 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite : Pe ba- 

înțelegerii dintre Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. și 
Prezidiul C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, joi dimineață a ple
cat spre Moscova o delegație 
a Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte mem
bri ai Prezidiului C.C. al P.C.C. 
— Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., Oldrich 
Cernik, președintele quvernu- 
lui cehoslovac, șl Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia.

Pe aeroportul Ruzynske dele
gația C.C. al P.C.C. a fost con
dusa de Ludvik Svoboda, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, și 
Josef Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale, membri ai

za

Forțele federale 
au ocupat orașul

LAGOS 3 (Agerpres). — Du
pă lupte îndirjite cu trupele 
lui Odumegwu Ojukwu, for
țele federale nigeriene au cap
turat orașul Okigvvi, important 
nod rutier din Biafra, continu- 
Indu-și înaintarea spre Uinua- 
hia — ultima mare fortăreața 
pe cam o mai dețin biafrezil 
după 15 luni de război. Truff
le federale sînt dispuse în 
forma unui arc la vest și sud 
de Umuahia, de la Oguta pînă 
la Ikot Ekpene — scrie cores
pondentul agenției Associated 
Press. Probabil că nu va tre
ce mult timp — consideră ob-

aprovizionarearială, astfel că
se face ț.e calea parașutărilor, 
în timp ce numeroși răniți aș
teaptă în zadar să fie evacuați. 
Intr-un cuvînt este vorba de o 
repetare a situației de la Khe 
San, cu toate implicațiile sale 
negative pentru sistemul de a- 
părare a marii baze de la Da 
Nang.

HELSINKI 3 — Trimisul
special Aqerpres. N. Vamvu, 
transmite: Delegația parla
mentară româfiă condusă de 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
și-a încheiat vizita oficială de 
șapte zile în Finlanda, întreprin
să la Invitația Parlamentului 
finlandez.

Joi dimineața, membrii dele
gației au vizitat rafinăria „Nes- 
le Oy", unitate industrială cu 
o însemnată pondere în viata 
economică finlandeză. Oaspeții 
români au vizitat mal multe 
secții ale rafinăriei între care 
și Institutul de cercetări al ra
finăriei. In momentul de față, 
se întreprind diverse studii 
pentru crearea în Finlanda a 
unei noi Industrii : petrochi
mia. Firma „Neste Oy" între
ține relații comerciale cu ta
ra noastră în domeniul produ
selor petrolifere, colaborare pe 
care qazdele b apreciază în 
termeni pozitivi.

In după-amiaza aceleiași zi
le, membrii deleqației româno 
s-au întîlnit, în cadrul unei 
conferințe de presă, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale 
finlandeze.
Conducătorul delegației, Gheor

ghe Necula, și membri ai de
legației au arătat că pretutin

deni unde au poposit, în ora
șele Helsinki, Raahe, Oulu, au 
fost înllmplnati cu simpatie și 
ospitalitate, manifestări în ca
re și-a găsit o qrăitoarc ex
presie prietenia trainică ce lea
gă astăzi popoarele român și 
finlandez.

Membrii delegației române 
au relevat însemnătatea discu
țiilor pe care le-au avut cu 
personalități de frunte ale 
vieții politice, economice și 
cultural-știinliflce. desfășurate 
într-o atmosferă de cordiali
tate șl prietenie, mentionînd 
că aceste contacte au confir
mat dorința comună de a con
tinua eforturile în vederea 
dezvoltării bunelor relații de 
colaborare româno-finlandeze 
pe baza respectului Indepen
dentei șl suveranității națio
nale. a avantajului reciproc, 
egalității în drepturi șl nea
mestecului în treburile Inter
ne.

Membrii delegației șl-au ex
primat deplina satisfacție că în 
ultimii ani. concomitent cu In
tensificarea schimburilor în di
verse domenii, s-au dezvoltat 
și relațiile româno-finlandeze 
pe linie parlamentară, în Inte
resul ambelor popoare, al pă
cii șl colaborării Internationa
le.

al P.C.C., 
și Josef
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OSLO 3 (Agerpres). — Regele Olav al V-lea a rostit dis

cursul tronului la deschiderea sesiunii ordinare a Stortingului 
Norvegiei. In acest discurs, care definește programul de acțiune 
al guvernului norvegian, se spune că Norvegia va milita pentru 
securitate internațională și destindere in Europa, precum si 
pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite. Totodată, se rea
firmă participarea țării la N.A.T.O., pe care discursul tronului 
o califica drept necesară. Guvernul intenționează să conti
nue eforturile in vederea lărgirii colaborării intre țările nordice 
și să incerce să obțină admiterea in Piața comună. Pe planul 
politicii interne, guvernul norvegian iși propune să modifice ac
tualul sistem fiscal și legislația privitoare la pensii, 
leze dezvoltarea economică a 
suri.

să stimu- 
regiunilor îndepărtate și alte mă-

©♦©

Televiziunea franceză a trans
mis, miercuri seară, in cadrul 
emisiunii „Chipuri ale Europei" 
un film despre România care 
prezintă peisaje din țara noas
tră și bogăția folclorului româ
nesc. Această emisiune prezin
tă 12 țări europene din est și 
din vest, prin intermediul unor 
filme realizate de cineaști din 
țările respective.

riu. Primul consiliu de 
gen a fost creat pentru 
Ovambos, cel mai mare 
din Africa de Sud-Vest.

©❖©

©«©
La 3 octombrie, stația cosmi

că automată „Zond-5" a fost 
adusă, la bordul navei oceano- 
grafice, „Vasili Golodin" in 
portul indian Bombay. De aici, 
stația cosmică va fi transpor
tata de un avion special in Uniu
nea Sovietică.

Joi a inceput in Aduna
rea Națională franceză dez
baterea asupra proiectului 
de lege de orientare a in- 
vățămintului superior, pre
zentat de Edgar Faure, mi
nistrul educației naționale. Dez
baterile au fost deschise de 
rectorul Jean Capelle, raportorul 
Comisiei afacerilor culturale, 
care a prezentat proiectul îm
preună cu amendamentele ce 
i-au fost aduse de Comisie. La 
cuvint s-au înscris 44 de depu- 
tați. Discuțiile vor continua pi
nă la 22 octombrie.

©♦©

acest 
tribul 

trib

a ju-Asociația internațională 
riștilor democrați a dat publi
cității o declarație in legătură 
cu situația creată in Portuga
lia, in urma desemnării unui 
nou șef al guvernului, in care 
cere amnistierea deținuților po
litici, abrogarea legilor și mă
surilor contrare principiilor De
clarației universale a dreptu
rilor omului și restabilirea liber
tăților individuale.

©♦©
In cadrul unui miting, care 

a avut loc in capitala Congou- 
lui, Kinshasa, președintele Jo
seph Mobutu a anunțat că 
Pierre Mulele, fost ministru al 
educației in guvernul lui Patri
ce Lumumba va fi judecat 
drept criminal de război. El es
te acuzat că a dus activități 
împotriva actualului guvern al 
țării. Pierre Mulele a revenit 
recent in Congo de la Brazza
ville însoțit de ministrul aface
rilor externe al Congoului, 
Gomboko, cerind să beneficie
ze de legea de amnistie de
cretată nu de mult de autorită
țile de la Kinshasa. Dar, in de
clarația făcută, generalul Mo
butu a arătat că Pierre Mulele

• CURIER
nu poate beneficia de preve
derile legii de amnistiere.

©♦o
Agenția 

tează că 
au pus in

France Presse rela- 
autoritățile grecești 
libertate 42 de per

soane aflate in lagărele de 
tențiune din insulele Leros 
Yaros.

©♦o

de
și

Guvernul columbian a 
clarat ilegală greva inceputâ 
de 3 000 de docheri din portul 
Buenaventura, in sprijinul cere
rilor de mărire a salariilor. 
Prin acest port se desfășoară 
55 la sută din importurile și 
exporturile țării. Unități ale 
forțelor armate au ocupat in
trările in port.

©♦©

de-

Conferința națională a Parti
dului laburist britanic, ale că
rei lucrări se desfășoară 
Blackpool, a aprobat joi, 
majoritate de voturi o rezolu
ție in care se cere guvernului 
englez să 
armament 
nigerian.

©♦©

la 
cu

inceteze livrarea de 
guvernului federal

sănătății lui Philip

Prezidiului C.C.
Zdenek Mlynar 
cek, secretari ai C.C. al P.C.C., 
Vaclav Slavik, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.C., de 
membri ai guvernului și alți 
reprezentanți ai conducerii.

Printre cei care s-au aflat la 
aeroport au fost și ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în Cehoslovacia, S. 
V. Cervonenko, si colaboratori 
ai ambasadei.

de 
Spa-

La sosirea la Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia a fost întîmpinată de Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîqhin, 
Nicolai Podgornii.

Era prezent Vladimir Kouc- 
ky, ambasadorul Cehoslovaci
ei la Moscova.

După trei tururi de scrutin, 
Alain Poher a fost ales preșe
dinte al Senatului francez.

Gaston Monnerville, originar 
din Guyana, care a asumat a- 
ceastă funcție timp de 21 de 
ani, a renunțat să mai candi
deze, pentru a-și manifesta in 
acest fel opoziția sa față de 
proiectul guvernului de a trans
forma Senatul intr-o Cameră 
consultativă.

Poher, care ca filiație politi
că ține de centru, este in ge
neral considerat ca oponent al 
politicii actuale a guvernului 
francez. După alegerea sa, el 
a declarat că va face tot 
ceea ce ii va sta in putință 
pentru apărarea Senatului in 
forma sa actuală, adunare pe 
care el o consideră a fi „foar
te utilă țării".

nigeriene
Okigwi

servatorii politici — pină cînd 
forțele federale vor declanșa 
atacul decisiv asupra Umuahi- 
ei.

Deși pare cît se poate de e- 
vident că nu mai au nici un 
fel- de sorți de izbîndă, biafre- 
zii opun o rezistentă dispera
tă, încercînd să oprească îna
intarea trupelor federale. Lup
te violente continuă să aibă 
loc în orașul Owerri. In apro
piere de Aba și de orașul 
Mboko Umuobo, important nod 
feroviar. grupuri de mi
litari biafrezi hărțuiesc forțe
le federale.

©♦©
Guvernul Republicii Sud-Afri- 

cane și-a pus in aplicare pla
nul de dezmembrare, in baza 
unor considerente rasiale, a te
ritoriului Africii de Sud-Vest, pe 
care il deține in mod ilegal. 
In virtutea unei „proclamații" 
emise la Pretoria, guvernul sud- 
african este împuternicit să di
vizeze administrativ Africa de 
Sud-Vest și să formeze 
„Consilii legislative" pentru 
fiecare dintre comunitățile ra
siale existente pe acest terito
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Starea
Blaiberg evoluează satisfăcător 
— anunță un buletin difuzat la 
spitalul Groote Schuur din Ca
petown. Blaiberg a părăsit cu 
numai o săptămină in urmă 
spitalul Groote Schuur, unde 
fusese din nou internat din ca
uza unor afecțiuni hepatice și 
pulmonare.

Un alt buletin medical infor
mează că starea postoperato
rie a lui Petrus Smith, al trei
lea pacient care a suferit o 
operație de transplantare a i- 
nimii la spitalul din Capetown, 
continuă să se amelioreze. Me
dicii consideră că Smith va pu
tea părăsi spitalul chiar în 
cursul lunii octombrie.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). Miercuri seara in orașul Ciu
dad de Mexico s-au produs noi incidente intre studenți ți unități 
ale poliției și armatei. Numărul studenților demonstranți care ce
reau evacuarea clădirii Politehnicii naționale, ocupate de poli
ție, și eliberarea fruntașilor politici arestați a fost apreciat la 
peste 10.000 de persoane. După cum au anunțat autoritățile, 
in diverse puncte ale capitalei s-au produs schimburi de focuri 
de armă intre poliție și demonstranți.

JAPONIA. Aspect din timpul unui miting de protest desfășurat la 
Tokio împotriva discutării de către experți a căilor de extindere a tra
tatului de securitate japono-american ; participanții au adoptat 
o notă de protest față de intilnirea consultativă americano-j'apo- 
neză.
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