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In Gara Nlcolina răsună urale și 
«piav/e puternice ale mulțimii. Se 
ovaționează puternic pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Republica 
Socialistă România, pentru conduce
rea înțeleaptă a partidului și statu
lui nostru se scandează numele se
cretarului general al G.G. al P.C.R. 
In această atmosferă de entuziasm 
general răsună chemări închinate u- 
nitătii de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor, adeziunii față de 
cauza socialismului si păcii în în
treaga lume.

Oaspeții sint salutați de tov. Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.G.R., președin
tele consiliului popular județean, și 
de alti reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. Țăranul 
cooperator Ștefan Dănilă din comuna 
Holboca îmbie pe oaspeți, după da
tini străbune, să guste din pîine și 
sare și din vestitele vinuri ale pod
goriilor ieșene. Pionieri și fete, îm- 
b-ăcati in frumosul port national, o- 
feră «lori conducătorilor d. partid 
și de stat.

Nesiirșite urale salută in piața 
gării pe secretarul general al C.C. 
a’ P.C.R. și pe ceilalți conducători. 
Coloana de mașini străbate încet Ca
lea Nicolinei și Calea Țuțorei. in- 
dreptindu-se spre noua zonă indus
trială a lașuluL De-a lungul străzi
lor mărginite de elegantele blocuri 
ri.'ii*  ate in ultimii ani. o mare mul
țime de oameni ai muncii salută cu 
bucurie și oferă flori oaspeților dragi.

Din mașina deschisă, tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund călduros saluturilor 
ieșenilor.

Primul popas are loc in fa|a unei 
machete și a mai multor panouri 
așezate in preajma a trei viguroase 
vlăstare industriale: Fabrica de ma
se plastice, tesătoria de mătase „Vic
toria și Centrala electrică de ter- 
moficare.

Ing. dr. Constantin Mihăilescu, di
rectorul D.S.A.P.C.. informează că 
din anul 1966, de la vizita preceden
tă pe care secretarul general al 
C.C .al P.C.R. a făcut-o la Iași, în 
această zonă au intrat în funcțiune: 
o nouă și complexă Filatură la Fa
brica Țesătura', complexul de mo- 
rărit și panificație care prelucrează 
zilnic 220 tone de grîu, furnizînd 
populației 60 tone pîine, 30 tone de 
paste făinoase și 30 tone de biscuiți, 
fabrica de oxigen și s-a dublat ca
pacitatea centralei electrice de ter- 
moficare. In acest Peis’*]  și-au făcut 
apariția noi schele care conturează 
viitoare obiective industriale de ma
re importantă economică: tesătoria 
de mătase Victoria", proiectată pen
tru o producție anuală de 20 mili
oane metri pătrati. o întreprindere 
pentru reparatul utilajului greu o 
fabrică de ceramică, ce va furniza 
anual 70 milioane cărămizi, o fabri
că de industrializare a laptelui, un 
centru de industrializare a fructe
lor și legumelor și alte întreprinderi. 
In cadrul discuțiilor se subliniază 
marea diversificare a industriei din 
această parte a țării.

Remarcînd că schitele și proiec
tele expuse cu doi ani în urmă s-au 
materializat cu succes în noi fa
brici și uzine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat ca și pe 
viitor să se depună aceleași efor
turi susținute pentru realizarea la 
timp a investițiilor și scurtarea ter
menelor de execuție, pentru chel
tuirea cit mai judicioasă a fonduri
lor. corespunzător 
miei naționale și 
por.

Conducătorii de 
se îndreaptă apoi 
bre și fire sintetice.

La sosire, oaspeții sînt salutați de 
Co;.>tantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, și Matei Ghigiu, mi
nistrul de construcții pentru indus
tria chimică și rafinării, și de con
du*  torii intreprinderiL In lata unei 
mă' ■ Ion Staicu, directorul intre- 
pri mierii inlătișează caracteristicile 
ge.i .ale ale uzinei, care va Iurniza 
an j 10 000 tone fibre poliesterice. 
Din 1970. o dată cu cea de-a doua 
et? ii uzina va produce și 3 000 tone 
fir sintetice. El subliniază că, da
torită hărniciei constructorilor și a 
montorilor de utilaje, care au de
vansat lucrările cu circa șase luni 
față de grafic, viitoarea întreprin
dere va putea fi pusă în funcție 
irite de termenul prevăzut.

intereselor econo- 
ale întregului po-

partid și de stat 
spre Uzina de li-

ina-

(Conlinuare in pag. a 2-a)

Cuvântarea tovarășului
WICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din Iași

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi dați voie să încep 
prin a vă adresa dv., tuturor cetă
țenilor orașului și ai județului Iași, 
un salut călduros din partea Comi
tetului Centra] al partidului, a Con
siliului de Stat șl a guvernului Re
publicii Socialiste România. (Aplauze, 
urale).

Am început vizita în orașul dv. 
pe un timp ploios. Cu toate acestea, 
trebuie să spun că ploaia n-a îm
piedicat pe muncitori, pe țărani, pe 
intelectuali, femei și bărbați, bătrini 
și tineri să-și exprime, prin calde 
manifestări de simpatie, încrederea, 
adeziunea lor deplină la politica 
marxist-leninista a partidului nostru 
care corespunde pe deplin interese
lor vitale alo întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice).

Vizita noastră in municipiul și ju
dețul Iași se înscrie în preocupările 
conducerii partidului și guvernului 
de a se sfătui cit mai des cu acti
vul de partid și de stat, cu comuniș
tii. cu oamenii muncii din toate do
meniile asupra felului cum se înfăp
tuiesc hotărîrile Congresului, asupra 
măsurilor ce trebuie luate pentru 
desfășurarea in mai bune condiții a 
activității noastre de desăvîrșire a 
construcției socialiste, de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. (Aplauze).

Am vizitat citeva din întreprinde
rile dv. Trebuie să remarc cu satis
facție că prevederile cincinalului se 
înfăptuiesc cu succes și în Iași, ca 
pe întreg cuprinsul patriei. Am vizi
tat uzina de fibre sintetice care ur
mează să intre în curînd în produc
ție. Trebuie să exprim aici felicitări 
călduroase constructorilor care au 
reușit să realizeze cu citeva luni mai 
devreme această întreprindere mo
dernă. (Vii aplauze). Am vizitat 
noua întreprindere de tricotaje, de 
asemenea una din întreprinderile mo
derne ale industriei ușoare din țara 
noastră, creație a acestui cincinal. 
Trebuie să transmit aici cele mai 
calde felicitări întregului colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
conducerii întreprinderii, pentru fe
lul cum știu să folosească aceste 
mijloace în vederea asigurării unei 
producții de bună calitate. (Aplauze). 
Am vizitat și o întreprindere veche 
a lașului : uzina mecanică ..Nicoli- 
na' E cunoscut trecutul glorios al 
muncitorilor acestei uzine, faptul că 
de aici s-au ridicat nenumărați luptă
tori revoluționari care au dus cu 
cinste steagul marxism-leninismului, 
in lupta pentru drepturi, pentru o 
viață mai bună, pentru libertatea 
sociala și națională a poporului nos
tru. (Aplauze). Uzina mecanică „Ni- 
colina" a trecut la o fabricație nouă. 
Am văzut ceva din noile ei reali
zări. Trebuie să remarc preocuparea 
acestui colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni cu veche tradiție 
profesională ele a da produse de înal
tă tehnicitate, de a-și perfecționa 
continuu munca. Felicităm din toată 
inima acest colectiv și îi urăm suc
cese tot mai mari în activitatea sa. 
(Aplauze).

Am putut constata cu satisfacție 
că industria lașului se dezvoltă con
tinuu, făcind din acest oraș unul 
din marile centre industriale ale pa
triei noastre. Aceste succese sînt o 
dovadă a faptului că și în Iași, ca 
pe întreg cuprinsul patriei, progra
mul elaborat de Congresul al IX-lea 
se transformă in realitate. Sînt do
vezi ale realismului sarcinilor trasa
te de Congresul al IX-lea, ale jus
teții politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, care face totul pentru 
dezvoltarea bazei 
a socialismului, 
continuă a forțelor de producție, pen
tru perfecționarea realațiilor de pro
ducție, a intregii noastre societăți. 
(Aplauze puternice). Vă rog să-mi 
dați voie să exprim la acest miting 
cele mai calde felicitări tuturor mun-

citorilor din întreprinderile lașului 
și să le urez noi șl noi succese In 
activitatea lor. (Vii aplauze).

Am vizitat, de asemenea, Univer
sitatea și Politehnica lașilor — două 
puternice instituții de invătămînt 
superior. lașul a devenit un puternic 
centru universitar al tării, numărul 
studenților reprezentînd mai mult 
de două treimi din totalul studen
ților României din 1938. Aceasta do- 

continuă a 
cu dez- 
se asi- 
culturii 
fiecare

de

tehnico-materiale 
pentru creșterea

vedește preocuparea 
partidului nostru ca, o dală 
voltarea bazei materiale, să 
gure progresul științei și 
crearea cadrelor care, în
sector de muncă, să transpună în 
viață politica de făurire a noii orîn- 
duiri socialiste pe baza celor mai 
înalte cuceriri ale științei și cultu
rii. Socialismul va răspunde năzuin
țelor poporului nostru dacă se va 
manifesta din plin ca societatea cea 
mai avansată, în stare să asigure 
tuturor membrilor săi condiții
viață materiale și spirituale cum nu 
a putut și nu poate oferi nici o altă 
societate. (Aplauze puternice, urale).

Cunoaștem rezultatele obținute de 
institutele de învățămînt superior 
din Iași, de minunatul dumneavoas
tră corp didactic, de studențimea 
ieșeană. Unii, profesorii, depun e- 
f orturi pentru a ridica predarea la 
nivelul cunoașterii contemporane, 
înarmînd studenții pentru ca mîine 
să poată aplica la locul lor de mun
că, cu cit mai bune rezultate, cuceririle 
științei universale,- ceilalți, studen
ții, se străduiesc, să folosească mij
loacele puse la dispoziție, condițiile 
create de partidul sl statul nostru 
pentru a învăța, a învăța, cît mai 
bine. Apreciem că nu există pentru 
studențimea noastră altă cale. Nu 
poate exista un deziderat mai înalt 
decît acela de a se pregăti pentru 
a continua munca înaintașilor lor 
pentru a asigura dezvoltarea con 
tinuă a României socialiste, pentru 
a-și servi fără preget patria. 
(Aplauze, urale). Dați-mi voie să a- 
dresez atît cadrelor didactice, cît 
si studențimii din Iași cele mai cal
de felicitări și urări de noi și noi 
succese. (Aplauze).

Am auzit vorbind aici pe preșe
dintele cooperativei agricole de pro
ducție din Bivolari. Ne-a vorbit 
de rezultatele bune obținute de co
operativa din această 
asemănătoare rezultatelor 
și de alte cooperative din județul 
lași. Desigur, tovarăși, alături de 
industrie, agricultura reprezintă o 
latură esențială a activității de spo
rire a avuției materiale. Succesele 
pe care le avem — cu toate greu
tățile datorate unor condiții climati
ce nefavorabile, precum șl unor lip
suri de altă natură — în dezvolta
rea agriculturii, in asigurarea apro- 

muncii și a in- 
agricole, dova- 

cere și l-a ale. 
sub conducerea 
cooperativizării 

este singurul drum al progresului 
rapid al satului. Agricultura socia
listă poate asigura din plin nevo ’e 
întregului popor, și alături de indus
trie, contribuie la crearea condițiilor 
pentru desăvîrșirea socialismului in 
România, pentru crearea bazelor ne
cesare trecerii la clădirea societăți! 
comuniste. (Aplauze puternice). Cred 
că veți fi de acord cu mine să *1-  
dresăm de la acest miting calde fe
licitări țărănimii din județul nșl 
Si să-i urăm succese tot mai mari 
în munca de viitor. (Aplauze).

Toate realizările în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei șl
culturii sînt rezultatele muncii unite 
a întregului popor, 
capacitatea creatoare 
tre muncitoare, care își îndeplineș
te in mod exemplar ’ * ' 
conducătoare a societății, a țărăni
mii noastre cooperatiste care în a- 
lianță cu clasa muncitoare asigură 
mersul înainte al construcției socia
listo, a intelectualității parte inte-

vizionării oamenilor 
dustriel cu produse 
dese că drumul pe 
țărănimea noastră 
partidului, drumul

comună, 
obținute

Ele dovedesc 
a clasei noas-

rolul de clasă

din rîndurile c'asei muncitoa- 
a țărănimii, a poporului și 

împreună cu muncito- 
tăranii, creează noua struc-

grantă 
re și 
care, 
rii și
tură a societății socialiste. Munci
torimea, țărănimea, intelectualitatea 
sînt unite într-un singur gînd, în- 
tr-o singură năzuință 
rea socialismului 
gurarea bunăstării 
muncesc în patria 
puternice).

Cunoașteți grija 
vemului ca, odată 
conomiei, să se asigure ridicareu ni
velului de trai material și cultural 
al poporului. $i în Iași se pot ve
dea rezultatele acestei politici, ble 
acestei preocupări. Condițiile de e- 
xistentă ale maselor s-au îmbunătățit 
mult fală de trecut, iar construcțiile 
noi au transformat. Tîrgtil ieșilor în- 
tr-un oraș modern al societății socia
liste. (Vii aplauze).

Este știut că telul suprem al acti
vității partidului nostru este ferici
rea poporului, fericirea omului. Tot 
ceea ce construim azi, tot ceea ce 
ne propunem pentru viitor, este des
tinat acestui scop înalt. De aici șl 
preocuparea partidului nostru de a 
perfecționa continuu activitatea eco
nomică și socială, de a crea condiții 
ca omul societății socialiste române 
să se poată manifesta multilateral, 
liber și stăpin pe destinele sale, să-și 
poată făuri în mod conștient propriul 
viilor, viitorul României' comun'ste. 
(Aplauze, urale).

Dacă putem să ■ remarcăm cu mîn- 
drie ceea ce am înfăptuit în iași și 
în întreaga tară, dacă putem face 
un bilanț pozitiv al activității noastre, 
apoi trebuie să subliniem încă oda
tă că aceasta se- datorește faptului 
că poporul român are un conducător 
încercat care 
să conducă 
noastre spre o dezvoltare liberă și 
independentă, pe calea luminoasă a 
socialismului.
gite). Rezultatele in construcția so 
cialistă, în toate domeniile de acti
vitate, sînt o dovadă a faptului că 
partidul nostru, călăuzindu-se de. ade 
vărurile universal valabile ale mar- 
xism-leninismului pe care le aplică 
în mod creator la condițiile speci
fice ale României, știe să găsească 
modalitatea cea mai potrivită de a 
uni eforturile poporului spre o sin 
gură direcție. Aceasta este dovada 
faptului că politica comuniștilor ro
mâni izvorîtă din cunoașterea prin
cipiilor marxist-leniniste și a situa 
liei concrete din România, cores
punde năzuințelor și dorințelor po
porului, intereselor cauzei socialis
mului. (Aplauze puternice).

Desigur tovarăși) nu putem să nu 
ne oprim și asupra unor lipsuri care 
au existat și mai există in activita
tea noastră. Făurim o societate nouă. 
Este drept, mai înainte au început 
construcția socialismului tovarășii so
vietici. Există experiența lor care o- 
feră multe lucruri bune de învă
țat. Pentru fiecare partid și pentru 
fiecare popor care trece la construc
ția socialistă, edificarea noii socie
tăți pune însă probleme noi, la care 
trebuie dat răspuns. Numai acel 
partid comunist își dovedește capa
citatea și își cucerește rolul de con
ducător necontestat al națiunii, caro 
știe să îmbine în mod armonios în
vățătura marxist-leninistă,; experien
ța altor țări in construcția socialis
tă cu propria experiență rezultată 
din condițiile specifice în care își 
desfășoară activitatea. Partidul nos
tru a știut șl știe să facă această 
îmbinare. (Aplauze puternice, urale).

Greșelile și lipsurile care au apă
rut In activitatea de construcție so
cialistă sînt, dacă le-am privi în 
mare, de două feluri. Unele sînt cele 
care puteau fi evitate, șl aș putea 
spune că acestea sînt cele mai mul
te. Ele se daloresc in măsură însem
nată nesocotirii realităților, nestu- 
dierii condițiilor concrete în care 
are loc edificarea orinduirii noi în

desăvîrși- 
în România, asi- 
tuturor celor ce 
noastră. (Aplauze

partidului și gu- 
cu dezvoltarea e

a știut și știe 
destineld națiunii

(Aplauze vii, prelun-

România, aplicării mecanice a unor 
teze sau experiențe care nu cores
pundeau nivelului de dezvoltare și si
tuației din tara noastră. Noi, după 
cum știti. în- ultimul timp am criticat 
și criticăm aceste neajunsuri 
și lipsuri din trecut și sîntem ferm 
hotărîți să organizăm în așa fel ac
tivitatea noastră îneît asemenea gre
șeli, precum și încălcări ale norme
lor socialiste să nu se mai poată 
repeta niciodată și sub nici o formă 
în viata societății noastre socialiste. 
(Aplauze puternice). Sînt și lipsuri 
mai mici din care unele inerente. 
Dar ca să discutăm cinstit, trebuie 
să recunoaștem că pînă la urmă toa
te lipsurile sînt rezultatul faptului 
că fie nu folosim cum trebuie toate 
mijloacele pe care le avem la în- 
demînă, fie nu știm să găsim căile 
și metodele pentru a uni efortu
rile în direcția cea mai importantă. 
Avem asemenea neajunsuri și în 
economie și în cultură și în alte 
domenii. Depinde de noi tovarăși 
să îndepărtăm aceste lipsuri. Fie
care, la locul său de muncă, trebuie 
să facă totul pentru a realiza în 
cît mai bune conditiunl directivele 
Comitetului Central, ale guvernu
lui, planurile de dezvoltare a Ro
mâniei elaborate de Congresul al 
IX-lea al partidului și de Conferin
ța națională. Stă în puterea 
să înfăptuim desăvîrșirea 
lismului cu cit mai puține 
Pentru aceasta trebuie să
cît mai rational și cu cît mai multă 
pricepere mijloacele materiale șl u- 
mane ale societății. în aceasta ve
dem noi principala răspundere a or
ganizațiilor de partid a comuniști
lor, în aceasta constă înfăptuirea în 
practică a rolului conducător al 
partidului în societatea noastră. Noi 
chemăm comuniștii, toți oamenii 
muncii din Iași ca, împreună cu în
tregul popor, să facă totul pentru 
a înfăptui prevederile cincinalului, 
pentru ca România să urce noi

noastră 
socia- 

lipsuri. 
folosim

(Conlinuate fn pag. a 2-a)

Principala 
cabinetului, 
nul larg activ obștesc format din ca
drele cele mai competente din toa
te unitățile economice din munici
piul Petroșani. Numărul specialiști
lor care alcătuiesc acest activ de
pășește cifra 80.

Din variatele forme în care se 
poate face popularizarea largă a cu
noștințelor despre 
conducerea șl or
ganizarea unei în
treprinderi moder
ne, una dintre cele 
mai eficace este 
organizarea unor 
cursuri cu privire 
la diversele aspec
te pe care le îm
bracă organizarea 
științifică a produc
ției și a muncii. 
Pentru pregătirea 
și prezentarea pre
legerilor s-a for
mat un colectiv de 
z.ind peste 40 de specialiști : cadre
de conducere din întreprinderi
instituții cu studii 
dre didactice.

Primele cursuri 
ganiza in cadrul cabinetului, vor fi 
axate pe conducerea generală a în
treprinderilor, temă ce va avea pon
derea cea mai mare în prelegerile 
prezentate. Iată temele cîtorva din 
aceste prelegeri: întreprinderea, ac
tivitatea și relațiile sale in cadrul 
economiei naționale; Principiile or
ganizării întreprinderilor 
videscu

Cursurile vor consta in prezenta
rea unei prelegeri săptămînale, joia 
între orele 17—19, în sala mică a 
Casei de cultură din Petroșani, cu 
începere din ziua de 24 octombrie 
1968, urmînd să se încheie la sfir- 
șitul lunii martie 1969.

Cadrele care vor urma aceste 
cursuri sînt directorii, inginerii șefi, 
contabilii șefi 5i

Din agenda da lucru 

a cabinetului pentru 

probleme 
de organizare 

științifică 

a producției 
și a muncii

lectori, cuprin-

economice și

care se vor

și
ca-

or-

(ing. Da- 
Gh.. director tehnic 

C.C.V.J.); Distribuirea funcțiilor 
tributii, sarcini, responsabilități, 
legări de autoritate) în cadrul 
treprinderilor (ing. Iliescu Gh., 
rector tehnic C.C.V.J.); Stabilirea 
structurii organizatorice a întreprin
derii și analiza acesteia (dr. ing. Ro
man P., director general al C.C.V.J.); 
Descentralizarea conducerii (ing. Cer
nita Alex., inginer șef adjunct al 
E. M. Aninoasa.

Paralel cu aceste 
racier 
unele
— în 
ti unii 
rea, organizarea 
ciale, activitatea de organizare a pro
ducției și a muncii etc. O a treia 
categorie do prelegeri se ocupă de 
modernizarea metodelor de conduce
re a întreprinderilor, prin aplicarea 
matematicii și electronicii în econo
mie, din care cităm : Metode moder
ne de programare a producției (ing. 
Simionescu A.); Sisteme și mijloace 
de comunicație pentru organizarea 
sistemului informațional (ing. Dijmă- 
rescu Ion).

In afară de materialele prezentate 
de specialiștii din municipiul Petro
șani, în cursul lunii noiembrie 1968 
se va organiza un ciclu de conferin
țe despre organizarea conducerii, 
organizarea producției și studiul 
muncii, care vor fi prezentate de 
specialiști de la Centrul de perfec
ționare a , cadrelor de conducere din 
economie — București.

fundamental, 
specifice — 
legătură cu 
financiar-contabile,

șefii serviciilor de 
organizare.- științi
fică a producției șl 
a muncii din toa
te unitățile econo
mice.

In viitor se vor 
organiza în ca
drul cabinetului 
și alte cursuri dife
rențiate pe diferite 
nivele și ramuri 
economice. Ex’ tă 
toate condițiile ne
cesare pentru ca 
această importantă 

serie de prelegeri să ducă la for
marea unei imagini cit mai fidele a- 
supra modului în care trebuie să fie 
organizată și condusă o întreprin
dere modernă care să desfășoare o 
activitate mereu mai rentabilă.

Ing. Cornel BURLEC

176 garsoniere 
la Lupeni

prelegeri cu ca
se vor prezenta 
de compartiment 
organizarea ges- 

planifica-
activitălii comer-

Constructorii din Lupeni au 
predat beneficiarului — Sec
torul de gospodărie locativă 
— un nou obiectiv. Este vor
ba de blocul Gl—G2 cu 11 pa
liere și 176 garsoniere. Mar
ti, 15 octombrie, primii loca
tari și-au luat în primire noi
le locuințe, iar ieri, alti loca
tari s-au mutat în modernele 
garsoniere.

In vizită
la U.R.U.M.P

dimineață, elevii cla-Ieri
sei a V-a de la Școala gene
rală nr. 4 Petroșani au foit 
oaspeții muncitorilor de ta 
U.R.U.M.P.

Vizitele prin secții și expli
cațiile date referitoare la des
fășurarea procesului de pro
ducție ne-au lăsat o Impresie 
deosebită, ne-au întărit hotă- 
rîrea de a învăța tot mal bi
ne pentru a fl folositori pa 
triel.

Bâlșan CORNELIA
elevă

Urcuș în peisajul industrial al Vulcanului

Manifestări 
prilejuite de 

semi
centenarul 

Unirii 
Transilvaniei 
cu România
Azi după-amiază, la 

ora 17. Clubul sindi
catelor din Petrila 
găzduiește întilnirea 
dintre tineri din lo
calitate și un profe
sor de istoric. Le va 
vorbi despre semnifi
cația actului Unirii 
Transilvaniei cu Ro
mânia.

In încheierea întil- 
nirii. un colectiv de 
actori ai Teatrului 
de stat din Petroșani 
va prezenta spectaco
lul „Balada Unirii".

Manifestări asemă
nătoare, organizate 
de Comitelui munici
pal Petroșani al 
U.T.C., vor avea loc 
în zilele următoare la 
Uricani (18 octom
brie). Petroșani (28 
octombrie), Aninoasa 
(31 octombrie) și Lu
peni (I noiembrie).
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( tivînlarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

VIZITA CONDOTORIEOD
DE PARTID $1 DE STAT TA 1A$I

(Urmare din pag 1)

trepte, pe calea progresului $1 civi
lizației. (Aplauze îndelungi).

Activitatea noastră este îndrepta
tă în primul rind, desigur, spre în
tărirea forlei roater'aje $1 spiritua
le a poporului nostru, spre creșterea 
bunăstării maselor. Noi slim însă că 
îndeplinind această îndatorire na
țională fată de prouriul popor ne 
îndeplinim totodată $1 una din prin
cipalele îndatoriri Internationale ce 
revin unui partid conducător în con
dițiile construcției societății socia
liste. Numai in măsura îd care fle
care popor obține «-rccese tot mal 
mari, în care fiecar? Iară socialistă 
înregistrează progrese lot mal rapi
de în economie și cultură, se întă
rește sistemul mondial socialist, 
crește forța socialismului în lume, 
Influenta sa asupra altor popoare, 
în orînduirea socialistă care asigură 
condiții superioare de viată pentru 
oamenii muncii din toate punctele 
de vedere, popoarele văd orînduirea 
pentru care trebuie lupte șl să 
muncească.

Se pun multe înîtebări în ulti
mul timp: oare nu există o con
tradicție sau o opoziție între sarci
nile naționale $1 internaționale; oa
re preocuparea pentru succesul 
construcției socialiste în propria 
țară, pentru ridicarea bunăstării po
porului constructor al socialismului 
nu vine în contradicție cu sarcinile 
Internationale ? Noi răspundem : Nu. 
Dimpotrivă. îndeplinirea acestor o- 
bligatii naționale este o condiție 
esențială pentru manifestarea inter
naționalismului socialist. (Aplauze 
vii. îndelungi). Noi considerăm că, 
în condițiile existentei a 14 state 
constructoare ale socialismului și 
comunismului, este necesar ca în
tre acestea să se dezvolte relații 
de strînsă colaborare și cooperare 
în toate domeniile de activitate. A- 
ceastă colaborare și cooperare tre
buie să se manifeste în ajutorul pe 
rare și-1 acordă reciproc în cons
trucția socialistă. Dacă nc-am referi 
concret Ia domeniul economic, con
siderăm că trebuie să se perfecțio
neze continuu colaborarea și coope
rarea în producție, pentru a se asi
gura oroducerea de utilaje și mași
ni de înaltă tehnicitate atit pentru 
nevoile economiei din fiecare tară, 
cît si pentru exportul pe alte piele. 
Este cunoscut că astăzi toate țările 
socialiste sînt nevoite să apeleze 
la importul de utilaje — șl com
plexe și necomplex'' — din țări 
capitaliste avansate pentru a-și asi
gura dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție. Tată de ce credem că 
prima îndatorire internationalist! a 
comuniștilor din țările socialiste este 
de a se ajuta reciproc pentru spo
rirea capacității industriale și agri
cole, pentru dezvoltarea activității 
științifice a fiecărei țări și, prin a- 
ceasta, pentru progresul mai rapid 
al întregului sistem mondial socia
list. (Aplauze vii).

Este cunoscut, tovarăși, că socia
lismul, comunismul pornesc de la 
lichidarea claselor exploatatoare, a 
proprietății private asupra mijloa
celor de producție. Mijloacele de 
producte sînt proprietate socialis
tă - fie de stal, Ho cooperatistă. 
Trăinicia societăți socialiste constă 
tocmai in dezvoltarea și perfectio
narea continuă atit a forțelor 
de producție, cit și a rela
țiilor de producție. în aceasta 
rezidă, de asemenea, o îndatorire na
țională si internațională deosebit de 
importantă a comuniștilor aflali la 
putere in țările socialiste. (Aplauze 
puternice).

Intre sarcinile naționale și cele 
Internationale noi vedem o strînsă 
unitate dialectică, două laturi ale 
activității de construcție a socialis
mului care se condiționează reciproc 
și care trebuie îmbinate în mod ar
monios aplicînd în viată învățătura 
atotbiruitoare a marxism-lenînismu- 
hii. (Vii aplauze, urale).

Se aud și asemenea întrebări : oare 
în condițiile socialismului afirmarea 
și întărirea suveranității și indepen
dentei naționale nu vin în contra
dicție cu marxism-leninismul ? Noi 
considerăm că la această întrebare 
trebuie să răspundem: nu ’ Dimpo
trivă. numai in socialism se creează 
condițiile pentru afirmarea deplină 
a independentei și suveranității na
ționale. (Aplauze puternice). Este cu
noscut că societatea capitalistă, im
perialismul au nesocotit și nesoco
tesc interesele naționale, negînd 
dreptul la independentă și suverani
tate al națiunilor. Noi, comuniștii, 
ne-am ridicat însă totdeauna împo
triva politicii capitaliste, imperialis
te, infiltind sleaqul egalității în drep
turi între oameni și între națiuni. 
Aceasta este una din problemele vi
tale ale marxisfo-leniplsmulni și nu
mai înfăptuirea in practică a aces
tor idealuri asigură triumful marxism- 
loninismului. (VJi șl îndelungate a- 
planze).

Popoarele care au scuturat recent 
Jugul imperialist, colonial, popoarele 
care mai luptă pentru eliberarea de 
sub dominația colonială, pentru in
dependentă națională, privesc cu 
cea mai mare atentie spre țările so
cialiste. Ele văd și doresc să vadă in 
relațiile dintre țările socialiste pro
totipul relațiilor de roîlne ale zilei 
cînd pe întreg pămintu) va triumfa 
socialismul, adică relații de deplină 
egalitate în drepturi, de respect al 
independentei și suveranității națio
nale care să permită înflorirea de
plină, liberă a fiecărei națiuni de 
pe globul pămîntesc. Iată de ce noi

nu vedem nici un fel de contradicție 
între suveranitate și socialism șl nu 
considerăm că în condițiile socialis
mului problema independentei și su
veranității s-ar pune într-all fel. Dacă 
e să acceptăm că ca s-aT pune în- 
tr-un mod deosebit, aceasta este nu 
în sensul limitării independentei și 
libertății, ci în sensul afirmării de
pline atît a libertății și egalității oa
menilor, cit si a Independentei na
ționale. (Aplauze și urale îndelungi). 
Numai atunci cînd au fost lichidate
clasele exploatatoare, cînd au fost 
lichidate condițiile economice caro 
generează inegalitate între oameni 
șl popoare se poale vorbi cu ade
vărat de egalitate în drepturi între 
națiuni, de suveranitate națională. 
Socialismul creează și trebuie să 
creeze condiții ca aceste atribute să 
se manifeste din plin. Noi, comu
niștii români, nu vom precupeți ni
mic pentru a no îndeplini îndatori
rea noastră, națională și internațio
nală, de a contribui )a perfecționa
rea continuă a relațiilor dintre ță
rile socialiste. Noi considerăm că 
divergențele care au apărut azi în 
relațiile dintre aceste țări nu sînt 
do neînlfitural; ele nu sînt în spiri
tul principiilor ideologiei marxist-le- 
ninlste, cl sînt tocmai rezultatul a- 
batcril de la aceste principii.

Considerăm că avem îndatorirea 
fală de poporul nostru, față de po
poarele țărilor socialisto, de mișca
rea comunistă internațională, de toa
te forțele progresiste antiimpcrlalis- 
te de a milita pentru depășirea greu
tăților și contradicțiilor ivite între 
țările socialiste, pentru îmbunătăți
rea relațiilor, pentru așezarea lor cu 
adevărat pe principiile marxlsl- 
leniniste. (Aplauze, urale). Punem în 
centrul preocupărilor noastre unita
tea, pentru că știm că numai desă
vârșind, perfecționînd continuu a- 
ceastă unitate, înlăturînd tot ceea 
co poale 
în calea 
îndatorirea 
tiv al mișcării
citoreșli internaționale. Sîntem cen-

să 
ei 

de

ridice piedici 
ne îndeplinim 

detașament ac- 
comuniste și mun

vinși că vor fi depășite greutățile 
șl neînțelegerile de astăzi, că uni
tatea se va afirma mai puternic, va 
fl o unitate de tip nou — unitatea 
țărilor socialiste șl a partidelor co
muniste egale în drepturi, unite prin 
telurile comune, prin ideologia comu
nă, prin dorința de a asigura 
victoria socialismului și păcii în în
treaga lume. (Aplauze și urale). 

în lumina acestor principii gene
rale, noi punem un accent deose
bit pe dezvoltarea relațiilor cu ță
rile socialiste vecine întărim prie
tenia șl colaborarea cu Uniunea So
vietică, de ale căror popoare ne 
leagă tradiții de luptă comună, ală
turi da care construim noua orîn-
duire șl considerăm că nu există ni
mic care să împiedice eforturile co- 
mune ale popoarelor noastre pentru 
socialism și comunism. (Aplauze). 
Ne preocupăm de dezvoltarea conti
nuă a colahorării cu popoarele 
din Bulgaria, Iugoslavia, Un
garia — popoare vecine, construc
toare ale socialismului — văzînd în
această colaborare o contribuție la 
unitatea socialismului, la cauza 
păcii in lume. Aclionînd pen
tru dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste vecine, noi ne preo
cupăm în același timp de intensifi
carea colaborării cu loate țările so
cialiste din Europa, cît și din Asia 
si America Latină, văzînd în aceas
tă colaborare o necesitate vitală 
pentru cauza socialismului, (Aplau
ze1.

în același timp, no; pornim de la 
faptul că în lume există un număr 
mare de state cu altă orîndulre so
cială. Considerăm necesar ca între 
țările socialiste și statele cu altă 
orînduire socială să existe relații de 
colaborare în toate domeniile de ac
tivitate. îmbunătățirea continuă a 
relațiilor dintre ele este în interesul 
progresului general al omenirii, în 
interesul progresului social, al pă
cii în lume. (Aplauze). De aceea. 
România dezvoltă relații de coope
rare și colaborare cu toate țările 
din Europa, acționîn-i pentru cauza 
securității Europei - cauză a tu
turor popoarelor atit constructoare 
ale socialismului, cît și cu altă o- 
rînduire socială. Este o îndatorire 
a fiecărui comunist să contribuie la 
înfăptuirea destinderii și securității 
in Europa. (Aplauze). Dezvoltăm re
lațiile cu statele de pe celelalte con
tinente, atît cu statele în curs de 
dezvoltare, cît și cu țările avansa
te. Considerăm că esle necesar să 
acționăm in continuare cu și mai 
multă energie pentru dezvoltarea 
colaborării cu popoarele de pe toate 
continentele. Este cunoscut, tova
răși, că politica României a cuce
rit multe simpatii, a cucerit pen
tru poporul nostru multi prieteni pe 
toate meridianele. Recunoașterea de 
către multe popoare, de către multi 
oameni politici a justeței politicii 
tării noastre este o dovadă că mer
gem pe un drum bun, că drumul 
prieteniei și al colaborării cu toa
te popoarele lumii este singura cale 
justă atît pentru construcția socia
lismului cit și pentru cauza păcii 
(ApJanze vil, îndelungate).

M-am referit la clteva probleme 
care constituie in momentul de fa
tă preocupări ale partidului și gu
vernului nostru atît în activitatea
Internă, cit și In cea internațională. 
Am încercat să răspund la unele 
întrebări ce se ridică în legătură cu 
dezvoltarea vic-tii ini- rnationale. Si
gur, nu am putut răspunde noianu
lui de probleme pe care le ridică 
evenimentele ce se petrec în lume.

Dar vreau să subliniez îniă o dată, 
tovarăși, (.’l viața, desfășurarea eve
nimentelor au demonstrat si de
monstrează continuu că politica par
tidului nostru de a acționa pentru 
găsirea căilor de întărire a unității 
cu țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste este o politică jus
tă, marxist-lcninislă, care corespun
de pe deplin cauzei rnarxism-leni- 
nismului, cauzei comunismului în 
lume. (Aplauze, urale),

Practica arată, de asemenea, că 
politica noastră do colaborare șl 
cooperare cu mișcările de eliberare 
națională, cu mișcările antiimporia- 
lisle, cu toate statele lumii, de dez
voltare a relațiilor de colaborare pe 
baza principiilor egalității în drep
turi, neamestecului în treburile inter
ne, respectului independentei și suve
ranității, corespunde intereselor în
tregii omeniri, cauzei păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Trăim în condiții în care mal 
există pericolul agresiunii imperia
liste șl știm că utila timp cit va 
exista imperialismul, acest pericol 
nu va dispare. De aceea, partidul 
și guvernul se preocupă continuu 
de întărirea capacității de apăra
re și de luptă a patriei noastre. 
Aici, la lași, știți bine că niciodată 
poporul nostru nu a îngenuncheat 
și a luptai ori de cile ori a trebuit 
să-și apere ființa națională. Statuia 
lui Ștefan cel Maro este un simbol 
al acestei lupte a poporului nostru. 
(Aplauze). Pe alto meleaguri ale pa
trie! noastre, Mircea, Mihai Vitea
zul și alți conducători ai principa
lelor romane, au știut întotdeauna 
să țină sus steagul nealirnării și au 
preferat să moară decît să îngenun
cheze în fața cotropitorilor străini. 
(Aplauze). Aici, la lași, a răsunat 
pentru prima dată Hora Unirii și de 
aici s-a ridicat marele fiu al națiunii 
noastre care pornise pe calea unită
ții, Alexandru Ioan Cuza. (Aplauze). 
Avem obligația să facem totul. în 
noile condiții, sociale, în ondițiile 
socialismului, pentru a asigura in
dependenta și suveranitatea patriei 
noastre, întărirea continuă a unită
ții națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze). Noi sîntem hotărîți să în
tărim continuu capacitatea de a- 
părare o patriei, să ne îndeplinim 
obligațiile pe care le avem ca tară 
socialistă în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și dacă vom fi atacați, dacă 
imperialismul va ataca România sau 
vreo altă țară socialistă, ne vom 
îndeplini îndatorirea atît față de po
porul nostru, cît și față de aliații 
noștri. (Aplauze).

Am subliniat toate acestea pentru 
că nu trebuie să uităm, niciodată, 
tovarăși, că preocupîndu-ne de dez
voltarea economică, culturală, de ri
dicarea nivelului de trai, trebuie să 
ne îngrijim și de întărirea capaci
tății de luptă, de apărare a patriei 
noastre. Numai așa vom asigura 
dezvoltarea și întărirea ei continuă, 
independența și suveranitatea Româ
niei socialiste. (Aplauze, urale). 
M-am referit la aceasta deoarece și 
aceasta constituie atit o obligație 
națională, cît și una internaționalis- 
tă a poporului nostru, a partidului 
nostru, marxist-leninist, care de la 
începuturile sale a știut să țină sus 
steagul internaționalismului proletar. 
Sîntem și acum hotărîti să acționăm 
în spiritul acestor principii, pentru a 
contribui la dezvoltarea solidarită
ții internaționale a tuturor oameni
lor muncii din lume. (Vil aplauze).

Vrem ca prietenii noștri din țările 
socialiste să știe că în România, în 
poporul român au un tovarăș de 
nădejde și sigur, care ține sus stea
gul socialismului, care întărește con
tinuu unitatea cu toate țările socia
liste. (Aplauze, urale).

Vrem ca prietenii noștri din parti
dele comuniste și muncitorești din 
întreaga lume să știe că în comu
niștii români, în poporul român con
structor al socialismului, au un to
varăș de nădejde, care-și va înde
plini întotdeauna îndatoririle de so
lidaritate internațională cu cei ce 
luptă pentru progres, pentru pace, 
pentru socialism. (Aplauze, urale).

Vrem ca prietenii noștri din în
treaga lume, din rîndul tuturor po
poarelor. toii cei cărora le este 
scump progresul, cărora le este 
scumpă pacea, să știe că în poporul 
român au un prieten de nădejde c re 
va face totul pentru triumful colabo
rării intre popoare, al păcii în lume. 
(Aplauze, urale).

Jn încheiere, dați-mi voie încă o 
dată să reamintesc că avem sarcini 
mari de îndeplinit în toate domeniile 
de activitate, că realizarea lor cere 
noi și noi eforturi, că trebuie să or
ganizăm mai bine activitatea în in
dustrie, în agricultură, în invăță- 
mînt, în cercetarea științifică. în 
toate domeniile de activitate, să 
unim și mai strîns eforturilo po
porului în direcția desăvirșirii con
strucției socialiste și ridicării bună
stării. Sînt convins că cetățenii mu
nicipiului și județului lași, in frunte 
cu comuniștii, la fel ca întregid po
por român, nu vor precupeți nimic 
pentru a-și aduce contribuția tot mai 
activă la înfăptuirea programului 
multilateral stabilit de Congresul al 
IX-lea pentru înflorirea României so
cialiste. (Aplauze, urale).

Vă urez să obțineți succese tot 
mai mari in munca dv. închinată 
bunăstării și înfloririi patriei, vă do
resc multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze, uraie vibrante, repetate 
minnle în șir).

(Urmare din pag. 1)

Conducătorii do partid $1 de Mal 
sini invitați să viziteze pavilioanele 
și soc,iile fabricii, aflate in faza de 
finisaj a montajului instalațiilor — 
unele în perioada rodajului mecanic, 
iar altele în pragul începerii pro
belor tehnologice, Oaspeții s-au o- 
prit la secția de etlrare, care urma 
‘•ă intre In rodajul mecanic chiar In 
această zi. La invitația gazdelor to
varășul Nicolae Ceaușescu conec
tează instalația de punere în mișca
re a agregatelor acestei secții. Sînt 
vizitate, în continuare, cele aproape 
20 do Instalații din componenta uzi
nei, oaspeții oprindu-se în fala Ins
talației de distilare a amestecului 
do amoniac și glicol care se află în 
faza do finisare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează felici
tări prolcctanlilor, constructorilor șl 
montorilor acestei noi uzine chimi
ce, urîndu-lo noi succese în activi- 
latea viitoare.

Se face apoi iun popas la cealaltă 
extremitate a platformei industriale 
ieșene, la fabrica de tricotaje 
,Moldova". Aici, oaspeții sînt înlîm- 
pinati do Alexandru Sencovfcl, mi
nistrul industriei ușoare, și de alte 
cadre de conducere din minister șl 
din întreprindere. Co.nducîndu-i prin 
diferite secții, ing. Nadia Lămășanu, 
directoarea întreprinderii, sublinia
ză că această modernă unitate, cu o 
produede anuală de 17,5 milioane 
bucăți (ricolaje, pont'u a cărei cons
trucție și dotare s-au cheltuit 84 
milioane lei, și-a amortizat Investi
țiile încă din primul an, cu benefi
cii de peste 3 milioane lei. în anul 
viitor, întreprinderea urmează să-șl 
ridice producția la 25 milioane bu
căți tricotaje. Ministerul industriei 
ușoare precizează că mașinile de 
tricotat, cele de bobinat și Instala
țiile de vopsit sînt în totalitate fur
nizate de întreprinderi ale indus
triei românești, și că printre 
clienții fabricii figurează firme im
portatoare din Austria, Canada, 
franța, U.R.S.S., R.F. a Germaniei, 
Olanda, S.U.A. și altele, care achi
ziționează 25 la sută din producția 
anuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
ceilalți conducători urmăresc func

Din solul fertil al culturii ieșene 
cresc vlăstare viguroase

Treptele Casei tineretului și piața 
din fața ei sînt inundate de miile 
de elevi ai școlilor de cultură ge
nerală, ai liceelor și școlilor pro
fesionale, alături de care se află în
drumătorii lor — profesori, educa
tori.

Răsună zeci de trompete. Sînt flu
turate eșarfe albastre, galbene roșii. 
Pionierii dau onorul. Cea mai lî- 
nără generație a lașului înconjoară 
cu dragoste pe conducătorii iubiți 
ai partidului și statului.

In urale care nu mai contenesc 
oaspeților le sînt oferite buchete de 
flori, pe catargul argintiu din cen
trul pielii esle înălțat tricolo -il pa
triei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
rează pionierilor și școlarilor succese 
la învățătură.

Din Piața Tineretului, din dreptul 
statuii n^relui j}pet M. Eminescu se 
deschide larg Calea 23 August, care 
urcă, în pantă lină, dealul Copoului. 
De-a lungul acestui străvechi bulevard 
Ieșean, care deșteaptă amintirea alî- 
tor mari figuri ale culturii națio
nale — Eminescu și Creangă, Ibrăi- 
leanu și Călinescu, Calistrat Hogaș 
și Mihai Sadoveanu — se înșiruie 
edificiile vechi ^i noi ale centrului 
universitar.

Rîndurile compacte de copii încep 
să se îngemăneze cu ale studenți- 
mii. In 'uralele tinerești și aclama
țiile sludenlimii, trecind pe sub ar
cada de verdeață a intrării, împodo
bită cu cuvinte de bun venit, condu
cătorii de partid și de stat pășesc 
in vechea cetate a științei și culturii 
românești.

Un qrup de studenți oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu Cheia Ce
tății Universitare.

In Piața Universității sînt veni ți 
să-i întîmpirie pe oaspeți peste 1 000 
de studenți ai celor 5 institute de 
învățămînt superior djn Iași, cadre 
didactice și alți lucrători din cen
trul universitar? Printre ei sînt ti
neri din alte țări ale lumii venili să 
studieze în universitatea ieșeană.

Răsună solemn imnul studențesc 
„Gaudeamus Igilur" Pe treptele in
trării principale a Universității sînt 
de față membrii senatelor și consi
liilor profesorale ale institutelor de 
învățământ superior din Iași.

Sini prezenți acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, eoni. univ. 
Aurel Logbin secretar al Comitetu
lui județean lași al P.C.R., prof. dr. 
docent Ion Creangă, rectorul Univer
sității ,:A. 1. Cuza". acad. Cristofor 
Simionescu, rectorul Institutului Po
litehnic . Gheorghe Asachi”, prol. 
dr. docent Mihai Răvăruț. rectorul 
Institutului Agronomic .Ion lonescu 
<'e Ia Brad", prol. dr. Mihai Duca, 
rectorul Institutului de medicina și 
farmacie, prof. Achim Sloia, rectorul 
Conservatorului „George Enescu", 
conf. univ. Petre Milcomete. secre
tarul comitetului de partid al cen
trului universitar lași.

Conducătorii de partid și de stat 
își incc-p vizita la Universitate. 

ționarea modernelor mașini din 
secțiile do bobinat, tricotat, fini
saj, croit șl confecții șl cercetează 
calitatea diferitelor produse.

în holul blocului administrativ se 
vizitează expoziția care prezintă o 
bună parte din cele 120 de sortimen- 
le realizate do întreprindere.

în uralele miilor de muncitori, 
< arc-l petrec pe oaspeți exprimind 
sentimente de nețărmurită dragoste 
■>1 simpatie, conducătorii do partid 
șl de stal se îndreaptă apoi spro 
Uzina mecanică „Nicolina" — între
prindere veterană a industriei Ie
șene.

Alături de muncitorii, Inginerii și 
tehnicienii uzinei este prezent Ing. 
Mihai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini,

Uzim noastră — arat! ing. Vasile 
Lupușoru — directorul întreprinde
rii — este in curs de reprofilare, 
pentru utilaje de construcții șl dru
muri rutiere. Ca urmare a creării 
unor noi condiții de lucru, prin lăr
girea spațiului de producție și reull- 
larea cu mijloace modeme, s-a rea
lizat, încă din 1965, primul an al 
acestei acțiuni, o producție de 900 
tone utilaje noi. Astăzi, volumul 
producției este de peste 5 ori mai 
rnaro, iar în 1969 va ajunge la 8 000 
tone utilaje.

în timpul vizitei prin secțiile în
treprinderii, oaspeților le sînt pre
zentate stațiile de preparare a mix
turilor asfallice, care au o capaci
tate de 10 tone pe oră.

La secția de prelucrări mecanice, 
tn fața unei machete, are loc o dis
cuție despre perspectivele pe care 
le-a deschis uzinei acțiunea de re
profilare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, re- 
levînd străduințele acestui colectiv 
de a asigura ridicarea activității de 
producție pe noi trepte de progres, 
a recomandat ca fondurile alocate 
pentru dezvoltarea uzinei să fie ju
dicios fructificate și, în același timp, 
să se acorde cea mal mare atenție ca 
muncitorii, în mare parte tineri, 
să-și ridice calificarea în raport cu 
cerințele noului proces tehnologic.

Luîndu-și rămas bun de la cons
tructorii de mașini din „Nicolina". 
conducătorii de partid și de stat se 
îndreaptă către Centrul Universi
tar.

In muzeul universității Ie sînt pre
zentate documente — manuscrise, 
tipărituri rare, fotografii, diferite o- 
biecte privind nașterea și evoluția 
învățămîntului superior din Moldova. 
Acest muzeu atestă locul de frunte 
pe care-1 ocupă lașul prin vechile 
și strălucitele sale așezăminte de 
învățămînt.

Vizita continuă apoi la Seminarul 
matematic, care poartă numele fon
datorului său. eminentul om de ști
ință, Al. Myller, unde esle adăpos
tită o bibliotecă ce constituie min- 
dria școlii matematice românești,- 
oaspeții vizitează apoi aula ,.Mihai 
Emlnesr u“ a Universității. Ei străbat 
sălile care leagă Universitatea de 
Politehnică, oprindu-se în laborato
rul de celuloză, hirtie și fibre sinte
tice, utilat la nivelul celor mai înalte 
cerințe ale cercetării și la catedra 
de macromolecule.

In cadrul Politehnicii, se vizitea
ză biblioteca și aula, unde geneiații 
de-a rîndul au ascultat prelegerile 
unor vestiți oameni de știiDțfi, ca 
Al. D. Xenopol, Petru Poni, Grigore 
Cobălcc-scu, Titu Maiorescu.

De afară răzbat ovațiile. Se scan
dează „Ceaușescu", „Maurei", To
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți oaspeți 
apar în balconul din fața sălii sena
tului Universității, răspunzînd acla
mațiilor sludenlimii.

Salutîndu-i pe cei de fa|ă în nu
mele conducerii partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu a 
spus :

Dragi tovarăși, doresc la început 
de an universitar să vă urez ca în 
desfășurarea activității dv. să obți
neți succese lot mai mari în ridi
carea nivelului general al învăță- 
mîntului, ca profesorii centrului u- 
niversitar Iași să aplice cît mai ho- 
tărît recomandările Comitetului Cen
tral al partidului și prevederile legii 
adoptate în acest an de Marea Adu
nare Națională, în așa fel îneît 
cursurile pe care ei le predau să 
fio la nivelul cuceririlor științei 
mondiale.

Dumneavoastră, studenților, vă 
urez să depuneți eforturi pentru a 
vă însuși cuceririle științei. Desigur, 
știința, însușirea ei, cere muncă. 
Sînteți însă tineri, tovarăși- Nu pre
getați de a învăța, a învăța iar a 
învăța Numai așa voii deveni buni 
specialiști, buni constructori ai so
cialismului. cetățeni de nădejde 
ai României socialiste. Vă doresc 
multă sănătate, multă fericire, suc
ces la învățătură.

InlîJnirea cu conducătorii parti
dului și stalului prilejuiește tinere
lului o nouă și puternică afirmare, 
a dragostei si recunoștinței fierbinți 
față de partid, caro le călăuzește 
pașii pe drumul viitorului mereu 
mai luminos. Conștientă că are da
toria să poarte mai departe vechile 
și valoroasele tradiții aie culturii 
ieșene, îmbogățite și amplificate în 
anii edificării noii orînduiri, studen
țimea vechiului oraș moldovean și-a 

exprimat hotărîrea de a se Instrui 
iară preget pentru a deveni cît mai 
utilă poporului, patriei socialiste.

„Prezența dumneavoastră printre 
noi, muncitorii cu mintea — se orală 
în mesajul inminal tovarășului Ni- 
rolac Ceaușescu în numele Institu
tului Politehnic — constituie un 
deosebit imbold In munco ovintală, 
pentru îndeplinirea < u cinste a în
datoririlor noastre. Convinși de 
justețea politicii Patlidului Comu
nist Român, încredințăm conducerea 
de partid și de stat, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Ceaușescu, 
de deplina noastră adeziune la a- 
ceastă politică, ce asigură indepen
dența și suveranitatea națională, 
progresul patriei".

Despărțindu-se de studenții și de 
cadrele Universității și Politehnicii, 
conducătorii de partid ți de slat a- 
cordă o înaltă prețuire activității 
acestor lăcașuri de învățămînt, care 
in ultimele trei decenii, au dat pa
triei aproape 30 000 de profesori, In
gineri, medici, juriști, economiști, 
oameni de artă.

Deplasîndu-ste la un complex so
cial al studenților ieșeni din apro
pierea Universității, oaspeții vizi
tează căminul nr. 5, unde locuiesc 
studente de la biologie și chimie 
și o cantină în care se servește ma
sa la 1 200 persoane înlr-o seric.

Coborînd dealul Copoului în acla
mații care nu mai contenesc, oaspe
ții sînt poftiți în incinta impunătoa
rei clădiri a Casei tineretului, unde 
se află expoziția cu caracter perma
nent : „Dezvoltarea învățămîntului 
superior din Iași în anii construcției 
socialiste" — pregnantă ilustrare a 
evoluției învățămîntului și din Moldo
va de-a lungul timpurilor, a trans
formărilor vieții universitare ieșene 
in ultimele două decenii, manualele 
șl revistele editate în centrul uni
versitar Iași.

Grandiosul 
miting 

din Piața Unirii
Tradiționalul loc de întîlnire a Ie

șenilor în marile momente din viața 
orașului lor și a țării — Piața Unirii 
— a fost ieri martorul entuziastei 
întîlniri a conducătorilor de partid 
și de stat cu populația lașului.

S-au adunat aici zeci de mii de 
oameni — muncitori din noua zonă 
industrială a orașului, studenți, inte
lectuali, tineri și vîrstnici, bărbați 
șl femei, locuitori ai lașului, care, 
prin munca lor neobosită, au contri
buit la realizarea planurilor elabo
rate de partid pentru înflorirea a- 
cestui vechi centru al Moldovei.

In amintirea celor prezenți stăruie 
încă trează întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu locuitorii la
șului din mai 1966, cînd secretarul 
general al C.G. al P.C.R. a subliniat 
prin insuflețitoare cuvinte rolul pe 
care lașul ii are în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei noastre.

Apariția la tribună a conducători
lor de partid și de stat este salutată 
cu nesfîrșite urale de populația din 
piață, de la ferestrele blocurilor în
conjurătoare, de pe schelele noilor 
construcții. Lozinci și ovații expri
mă dragostea nețărmurită și atașa
mentul profund al ieșenilor față de 
partid, față de conducerea sa.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Miu Dobrescu, prim-secretar al 
comitetului județean P.C.R.-Iași.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Jehac Romeo, muncitor la Uzina 
Mecanică „Nicolina", prof. Ion Crean
gă, rectorul Universității „Al. I. 
Cuza", Ședaru Constantin, președin
tele C.A.P. din comuna Bivolari și 
Alexandrina Cozur, studentă la Facul
tatea de industrie ușoară.

In aplauzele și ovațiile furtunoase, 
prelungite, ale tuturor celor prezenți, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Insuflețitul miting din Piața Unirii 
se transformă într-o uriașă demon
strație a dragostei și încrederii ma
selor largi populare în Partidul Co
munist Român, în conducătorii săi. 
Lozincile scandate din mii de piep
turi exprimă unitatea de granit din
tre partid, guvern și popor, atașa
mentul față de politica marxist-leni- 
nistă internă și externă a partidu
lui și statului nostru, hotărîrea de 
a o înfăptui neabătut, pentru con
tinua înflorire a României socialis
te, potrivit intereselor cauzei păcii 
și socialismului în lume.

In după-amiaza zilei a avut loc o 
întîlnire cu intelectualitatea ieșeană, 
pc care o vom relata în numărul de 
miine al ziarului. Apoi conducătorii 
de partid și de stat au asistat la un 
spectacol folcloric. In continuare, la 
Palatul Culturii, a avut loc o întîl
nire tovărășească cu activul de partid 
din județul Iași.

Virgil DANCIULESCU 
Nicolae DASCALESCU 
George DAV1DESCU 
Manole CORCAC!
A. M1REA

T V
Joi 17 octombrie

’0.00 Curs de limbo germa
na (reluarea lecției de 
miercuri).

0,30 închiderea emisiunii 
de dlmireoțd.

17,00 Curs de limba ruso.
17.30 Consultații la chimie 

(clasa a Xll-o). Tema : 
Aldehide și cetone.

(8,00 Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968 - atletism.

19.30 Telejurnalul de seara. 
?0,00 Jocurile Olimpice -

Mexic 1968. Rezumatul 
filmat al zilei prece
dente.

21.30 Telejurna1 - Ediție spe
ciala.

22,00 „Ochi de piatră ce 
scinteie'*  - M. Emines
cu - poezie de dra
goste.

22.30 Interpreți români : Lu
dovic Soiess.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Jocurile Olimpice - 

Mexic 1968 - atletism.

Radio
VINERI 18 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :

6,00—8,25 Muzică șl actua
lități; 6,00 Buletin de știri. 
Sport — rezultate olimpice;
6.30 Buletin de știri; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Mexic — 1968; 
8,00 Sumarul presei; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Bule
tin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată,- 9,30 Mati
neu literar,- 10,00 Piese corale; 
10,10 Curs de limba rusă; !0,30 
Interpreți de muzică populară; 
11,00 Buletin de știri; 11.05 
Mici piese instrumentale.- 11.35 
Muzică din opere.- 11.45 Sfatul 
medicului: Abuzul de tranchi
lizante; 12.00 Dansuri do es
tradă,- 12,20 Avanpremieră co
tidiană; 12,30 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat, 13,00 Radiojurnal. 
Sport,- 13,20 Soliști și orches
tre dc muzică ușoară; 14.00 
Cintă Rodica Dima și Ion Do- 
lănescu; 14,15 Dumbrava mi
nunată; 14,25 Radio-publicitate;
14.50 Așa-i jocul pe la noi; 
15.00 Buletin de știri; 15 15 
Lectură în premieră; 15,35 
Muzică ușoară; 16,00 Radiojur
nal. Sport.- 16,20 Muzică popu
lară; 16,30 Mexic - 1968; 17 15 
Pentru patrie,- 17,45 Coruri 
bărbătești; 18.00 Buletin de 
știri; 18,02 Revista economică;
18.20 Muzică populară; 18,35 
Muzică din operele lui Charles 
Gounod; 19.00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră,- 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Actua
litatea literară în revistele 
noastre; 20,20 Cintece popu
lare de dragoste; 20,40 Parti
turi semnate de George Gri- 
goriu; 20,55 Noapte bună, co
pii; 21,00 Muzică; 21.05 Țării, 
inima și versul; 21.25 Din suc
cesele muzicii ușoare,- 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,20 Convorbiri te
lefonice pe portativ; 22,30 Mo
ment poetic,- 22,35 Pentru prie
tenii magnetofonului; 23,00 
Jazzul, o artă a secolului XX;
23.30 Muzică ușoară; 24,00 Bu
letin de știri. Sport — rezul
tate olimpice; 0,05—5.00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Cintă acordeonistul Fă
râmiță Lambru,- 7,10 Tot îna
inte; 7,30 Buletin de știri; 
7,45 Muzică pentru fanfară; 
8.00 Itinerar folcloric muzical;
8.30 Buletin de știri; 9,00 Ca
leidoscop muzical; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Cîntă Trio 
Armonia,- 10,10 Teatru radio
fonic : Omul care aduce ploaie;
11.50 Cintă Cristophe; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Avan
premieră cotidiană,- 12,15 Din 
cîntecele și dansurile popoa
relor; 12,30 Muzică ușoară; 
13,00 Lucrări de Georg Phi
lipp Telemann; 13,30 Știința 
în slujba păcii; 13,40 Arii din 
opere,- 14,00 Radiojurnal; 14,08 
Concert de prînz,- 15,30 Muzi
că populară din Moldova; 
16,00 Suita ..Fluturii" de Ro
bert Schumann,- 16,15 Două 
melodii interpretate la xilofon;
16.20 Pe teme medicale,- 16.30 
Să. învățăm un cîntec,- 16,45 
Muzică ușoară de Viorel Do
boș,- 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Din pilnia gramofonului; 17,35 
Muzică ușoară,- 17,45 Muzicieni 
români de azi, despre muzi
cieni români de ieri; 18,10 
Cintă Gigl Marga și Eduardo 
Vianello; 18,30 Scriitori ai se
colului XX -. Virginia Woolf,-
18.50 In sunet de chitară,- 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Concert 
de muzică populară; 19,30 Curs 
de limba spaniolă,- 19,50 Seară 
de operă: ,.Samson și Dalila",- 
21.00 Buletin de știri; 21.05 
Seară de operă (continuare);
21.30 Studioul de poezie,- 21.50 
Seară de operă (continuare); 
22,15 Muzică ușoară,- 23.00 Ra
diojurnal; 0,55—1,00 Buletin 
de știri.
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Constant! — perspectivii spre noul cartier Ovldlu II. (Foto Agcrpres — V. Moldovan)
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Activitatea 
arc rezultate meritorii 
cind cadrele didactice 
dificila misiune tinînd cont, în pri
mul rînd, de virsla și posibilitățile 
intelectuale ale elevilor, de perso
nalitatea acestora.

Educarea elevilor ajun>i la vlrsta 
adolescenței solicită profesorilor e- 
forturi deosebite, pentru ca munca 
să le fie eficientă.

Adolescența este virsla marei r«5s- 
rruci de drumuri a individului. Dar 
e și virsla emotivității, a tumultu
lui pasiunilor a melancoliei, a do
rinței de indepeudentă, a timidității, 
a opoziției fală de mediu și a ori-

• ginalității, a raționamentelor sclipi
toare și a discuțiilor fierbinți, a cău
tărilor și dezamăgirilor. Si, mai fl
ies, a dorinței tinărulni de a 
adullii.

Educatorul car? nu ignoră 
trâ‘. i iri ale școlarului mare 
bucur? nricînd do rezultatele 
cil sale

Adolescentul care nu se 
tratat ca un adult, care se 
păzit cu multă strășnicie, . 
la... reacțiile proprii virstei sal?, de 
care aminteam mai sus.

Școlarul marc, adolescentul, cum e 
și firesc virstei sale, se simte striro- 
torat do spațiul exclusiv școlar ce 
I se rezervă prin regulamentul șco
lar. Dincolo de obligațiile școlare, 
el îșl găsește preocupări specifice 
adulților, rare să-1 situeze alături de 
aceștia.

Să nu uitp educatorul efl adoles-

CĂMINELE CULTURALE
In perioada
DE IARNA

Planificarea atentă, judicioasa, 
c activității căminelor culturole 
constituie o latură organizatorică 
însemnată a muncii cultural-edu
cative, capabilă să asigure un bo
gat conținut manifestărilor, să 
ducă la sporirea atractivitoții a- 
cestora. Pentru un succes deplin 
se impune o exigență cit mai 
mare in pregătirea manifestărilor, 
in asigurarea unui cadru intim, u- 
nei ținute îngrijite, în așa fel in
cit ambianța propice petrecerii 
timpului liber într-un așezămînt 
cultural să îndemne continuu oa
menii muncii înspre acesta.

Sezonul de iarnă, care se apro
pie, este după cum se știe, cea 
moi bună perioadă pentru inten
sificarea activității cultural-educa
tive la căminele culturale. Avînd 
in vedere., experiența dobindită 
în această direcție, Comitetul 
municipal pentru cultura Și artă și 
consiliile populare orășenești sau 
comunale au luat o serie de mă
suri. încă din lunile de vară. în 
vederea pregătirii așezămintelor 
culturale pentru sezonul rece. La 
unele cămine culturale din muni
cipiu sau efectuat (sau sînt, încă, 
in curs de desfășurare) lucrări de 
omenajări și reparații curente. La 
Cimpo Cîmpu lui Neog. Iscroni. 
Dilja s-au termina’ amenajările 
interioare, localurile căminelor 
culturale așteptindu-și, în prezent, 
bine puse la punct, oaspeții.

Vorbindu-se despre aproviziona
rea cu combustibilul necesar a 
căminelor culturale, prof. Cornel 
Hogman, președintele Comitetului 
municipal pentru cultură și artă, 
remarca grija consiliilor populore 
pentru asigurarea cu lemne și 
cărbuni o așezămintelor culturale 
sătești (minimum trei tone de com
bustibil au fost repartizate în por
te fiecărui cămin cultural).

Deși, in acest trimestru, n-o fost 
plonificotă înzestrarea căminelor 
culturole cu obiecte de mobilier 
în plus, consiliul popular Uricani 
s-o îngrijit ca noul locol ol cămi
nului culturol din Cîmpu lui Neog 

TRIBUNA $UOLII

si
bistro-.Ln -educativă 

doar atunci 
își exercită

fi... ca

aceste 
se va 
mun-

1 simte 
simte 

ajunge

să nu aucă lipsă de asemenea nou
tăți, pentru sporirea atractivitoții, 
utilind confortabil salo de specta
cole. In afară de aceasta, Corni-’ 
tetul municîpol pentru cultură și 
artă o trimis căminelor culturale 
din Cimpa, Jieț, Iscroni și Cimpu 
lui Neag aparate de radio, iar 
celui din Banița un televizor.

— Ce alte măsuri s-au 
luat pentru ca sezonul de 
iarnă sa găsească aseză- 
mintele culturale puse la 
punct din toate... punctele 
de vedere ? - l-am intrebol 
pe interlocutorul nostru, prof 
C. Hogman.

— In conducerile lăcașelor de 
cultură sătești ou fost numiți, prin 
noile state de funcții, oameni co
respunzători. pricepuți, cu dragos
te față de munca culturală de 
masă (N.R. In afara — probabil o 
omisiune — căminului cultural din 
Jieț al cărui director este, după 
cite am aflat, total necorespunză- 
for, dezinteresat). In cursul aces
tei luni se vor reorganiza consiliile 
de conducere ale căminelor cul
turole și se vor întocmi planurile 
de muncă pe perioada iernii. 
S-au dat indicații în această di
recție. Vom îndruma și controla, 
în continuare, săptăminal desfășu
rarea manifestărilor cultural-edu 
cative.

— Ce orientare va avea, 
în perioada iernii, activita
tea de răspindire a cunoș
tințelor științifico-culturale ?

- Daco in aceste zile de toam
nă tîrzie, brigăzile noastre științi
fice se deplasează, îndeosebi, la 
exploatările forestiere, cind va 
veni iarna brigăzile vor fi direc- 
tionate înspre căminele culturale. 
Săptăminal. moi precis duminica, 
membrii brigăzilor științifice vor 
foce. în localurile căminelor cul
turale, diverse expuneri pe teme 
de politică internă și externă, vor 
conferenția despre probleme de 
igienă, prim ajutor, de securitate 
o muncii și de cultură generolă 
(juridice, educative etc). Comisia
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ii ei
centul se -.-.mie foarte bine in so 
cietatea adulților. Că manifestă pa
siune pentru cunoașterea aprofun
dată a lot ceea ce este dincolo de 
rigorile școlarismului, dar pe linia 
îndrumărilor venite din partea oa
menilor de încredere.

A cîșliga încrederea adolescentu
lui înseamnă a-i recunoaște situarea 
lui alături de adulti, a-1 aprecia ca
pabil de munca adultului, a-i întregi 
personalitatea. Îndrumat cu încre
dere, descoperindu-i preocupările 
proprii, liceanul sfios, emotiv și tul
burat va deveni calm, senin, prie
tenos și sigur de sine, fără să su
fere acea .criză" freudistă a perso
nalității, găsindu-și calea adevărată 
la marea sa răscruce de drumuri.

Dascălul cîștigă eficienta muncii 
șale pornind de la înțelegerea per
sonalității adolescentului, <le la ne
răbdarea adolescentului de a se in
tegra cit mai mrlnd în viata socia
lă, în problematica majoră a timpu
lui, în focul discuțiilor vii si pasio
nant? si de a se măsura ru eroii 
lui preferați.

Prin multă, multă înțelegere fa|ă 
de adolescenți, educatorul poate 
contribui la educația acestei virste 
a marilor întrebări, n idealurilor, a 
alegerii meserie n ascuțirii spiri
tului 1 ritii. a d mii ii p< ntru o anu- 

i 
aptitudinilor și disponibilităților 
fletesli, a măririi capacității de 
teleqere a marilor opere si idei 
tuturor timpurilor.

Prof. I. MOCIO1 
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pentru râspmdirea cunoștințelor 
științifice va duce o muncă susți
nută pentru cunoașterea și apro
fundarea, de către oamenii mun
cii, a documentelor de partid șl 
de stat, va ține un ciclu de con
ferințe de cultură generală, va or
ganiza deplasarea caravanelor 
muzeistice și medical? în mijlocul 
oamenilor muncii de la s. e. 
continua susținerea Io stațiile 
radioficare a unor conferințe 
larg interes etico-cetățenesc, 
îndruma munca de ținere la
rent a maselor cu comemorările și 

liversările la zi.
— Ce acțiuni se vor or

ganiza la cinematografele 
sătești și la bibliotecile co
munale ?

- Se vor iniția manifestări edu
cative, pe marginea filmelor cu 
un bogat conținut tematic, sim
pozioane. Pentru atragerea unui 
public larg înspre lecturareo căr
ților bibliotecilor, se vor organiza 
acțiuni de masă cu cartea — re
cenzii, simpozioane, prezentări de 
cărți, concursuri „Cine știe, răs
punde" etc. Pentru „Luna cărții la 
sate", care va avea loc în februa
rie, sînt prevăzute ccțiuni de am
ploare ca : procese literare, confe
rințe. recenzii. Cam oceasto va fi...

Mai sînt insă și unele lipsuri. 
Mai sînt lipsuri datorate... grijii 
unilaterale față de unele cămine 
culturale. De exemplu : Dacă s-ar 
fi impulsionat, zi de zi, munca de 
reparații la căminul cultural din 
Jieț, inaugurarea acestui nou lă
caș de cultură și educație ar fi 
avut loc intr-un viitor foarte apro
piat !

Consiliul popular orășenesc Pe- 
trila are cuvîntul !

Dacă ar fi existat preocupare 
pentru mutarea urgentă a biblio
tecii căminului cultural din Banița 
în locul fostei biblioteci sindicale, 
din localul carierei, oamenii mun
cii din comună or fi avut numoi 
de ciștigat !

Consiliul popular comunal Bă- 
nița are cuvîntul I

Dacă, la Dealul Bobii, localul 
ar fi fost pus la punct, prin repa
rații capitale, înzestrindu-se acest 
așezămînt cultural cu necesarul 
de mobilier, materiale de prac
tică culturalo și cu combustibil, 
munca cultural-educativă de aici 
s-ar putea desfășura în condiții 
optime, nu improprii ca-n prezent.

Consiliul popular orășenesc Vul
can are cuvintul I

Iar dacă Comitelui municipal 
pentru cultură și artă ar fi coope
rat mai strîns cu consiliile popu
lare, pentru co munca cu masele 
la căminele culturole să răspundă 
integral cerințelor actuale, crein- 
du-se pentru aceasta toate condi
țiile necesare, haina de iarnă a 
așezămintelor culturale din muni
cipiu n-ar fi fost, ca acum, pe a- 
locuri, doar... croită.

V. TEODORESCU

întreceri disputate in „Cupa comerțului
a. c. s-au 
întrecerile 

îdiții 
competiție or-

Intre 7—13 octombrie 
desfășurat în Petroșani 
etapei pe municipiu a primei 
a „Cupei comerțului 
ganizată de Consiliul local al sindi
calelor. Conform regulamentului, în
trecerile s-au desfășurat la discipli
nele : fotbal, popice, șah, tenis de 
masă și volei și au reunit sportivi 
legitimați din cadrul sindicatelor 
T.A.P.L., l.C.R.M. l.C.R.T.I., I.R.I.C., 
C.L.F., O.C.L. Alimentara și O.C.L. 
produse industriale.

lată cîteva secvențe din timpul 
partidelor susținute de reprezentati
vele sindicale:

FOTBAL. O finala electrizantă au 
furnizat echipele l.C.R.M. și T.A.P.L. 
A ciștigat la limită prima formație, 
cu scorul de 1—0, prin golul înscris 
de linărul Fologveghi. O comportare 
bună au avut Niculescu, Ștefan. Fa
bian (l.C.R.M.) șl Pocilan (T.A.P.L.). 
A arbitrat Cosma Aurel.

POPICE. întrecerile de popice au 
avut loc pe arena „Utilajul’' din Pe
troșani, unde s-au înfruntat repre-

Mașină 
pentru sortarea 
corespondenței 

poștale
La comanda Ministerului 

Serviciilor Poștale din Japo
nia, Toky Shibaura Electronic 
Company Ltd, a realizat o ma
șină pentru sortarea cores
pondenței poștale. Mașina sor
tează scrisorile citind numere
le de pe plic, sub formă de 
cifre arabe de mînă (cu creio
nul, stiloul, pixul sau cu pen
sula), scrise la mașină sau cu 
șablonul Rapiditatea mașinii : 
5 corespondente pe secundă. 
Dispozitivul <lc citire al ma
șinii include o nouă teleca- 
meră cu vidicon și circuite lo
gice d© recunoaștere in rare 
se efectuează analiza conturu
rilor geometrice al? semnelor 
cifrice aplicate pe plic si com
pararea lor cu semnele stoca
te în dispozitivul do memori
zare. Trăsătura distinctivă a 
acestui dispozitiv de memori
zare constă în completarea 
automată a memoriei cu noile 
semne scrise de mină. Mașina 
de sortare asigură, de aseme
nea, distingerea coresponden
tei recomandate 
după culoarea și forma mărci
lor poștale, fără să fio nevoie 
de coloranți speciali, de for
me și metode do imprimare 
speciale la confecționarea tim
brelor poștale, deoarece ma
șina distinge lesne culorile de 
pe cărțile poștale colorate.

și obișnuite

TRACTOR OPERAȚIONAL
Publicația sovie 

la- 
ji" preziDtă 
tractor pluti

care poate 
cu

tică „Tehnika
lodioji 
un 
tor multioperatio- 
nal 
sparge gheața 
grosimea pînă la 30 
cm, poale transpor- 
ta și monta estaca- '“v * * 
de amplasate pe apele curgătoare și 
lacuri, poate rostogoli material lem
nos de pe bancuri și maluri cu panta 
lină, poate desface zăpoare și poate 
remorca plute prin lacuri mici și 
Impinge gheața pe sectoarele cu 
debit lent ale apelor curgătoare. 
Corpul tractorului este ermetic. Ma
șina este echipată cu un motor cu 
jet de apă și împingător. Restul sub- 
ansamblelor și pieselor sînt acelea 
ale tractorului sovietic TDT 55. Pu
terea este transmisă de arborele 

-cardanic prin cutia do transmisie la 
motorul pe șenile și cel cu jet de 
apă.

Echipajul se compune din trei 
persoane. Cabina aro o ușă în pere
tele posterior, iar în tavan — un

CARNE DIN PLANTE
In Statele Unite se vinde came 

artificială, denumirea inexactă, căci 
principalele elemente componente 
ale acestui produs sînt de origine 
vegetală. Substanța sa de bază o 
constituie filamentele de albumină 
obținute printr-un procedeu de Izo
lare din fasolea soia, care se găseș
te în cantități mari în nordul S.U.A. 
Aceste elemente componente sînt 
substanțe care li dau gust șl aromă. 
In compoziția produsului intră, de 
asemenea, și coloranți. Aceste adau
suri permit fabricarea ’ unui mare 
număr de sortirilente siib formă de 
slănină, carne db supă sau de frip
tură. Există proiecte pentru fabrica
rea de cotlete și antricoate cu oase 
din substanțe artificiale.

Compoziția șuncii artificiale pre
zintă următoarele valori numerice 
concrete, în paranteze fiind indicate 
valorile medii ale șuncii animale 
obținute: albumihă 20,3 (16) la sută, 
grăsime 8,6 (40) la sută ? calorii per 
100 g 180 (440). Comparînd aceste 
cifre trebuie să considerăm carnea 
artificială drept un produs care 
corespunde cerințelor științei mo
derne a alimentației, o hrană bogată 
în albumine, ușor digerabila și să- 

zentativele mixte alo T.A.P.L., 
l.C.R.M. și O.C.L. produse indus
triale. Echipele au fost formate din 
cîte 5 jucători — 2 fele și 3 băieți. 
Primul loc a fost ocupat de formația 
T.A.P.L. care a totalizat 509 p.d., 
nrmală de echipa l.C.R.M. cu 477 
p.d. La individual, colo mai bune re
zultate le-au obținui Adalbert Iacob 
(138 p.d.), Loy Susana (1^7 p.d.), am
bii de la l.C.R.M., Băie$u( Aurel (115 
p.d.) și Frunză Constantin (133 p.d.), 
ambii de la T.A.P.L.

ȘAI-I. La startul întrecerilor de 
șah care s-au disputat la Casa de 
cultură s-au prezentat echipele mixte 
(4 băieți și 2. fete) ale I.R.I.C., 
I.C.R.M., T.A.P.L., l.C.R.T.I. și O.C.L. 
produse industriale. Pe echipe, locul 
întîi a revenit I.R.I.C. cu 5 puncte, 
locul doi a fost ocupat de T.A.P.L. 
cu 4 puncte, iar pe locul trei s-a si
tuat l.C.R.M. cu trei puncte.

Cele mai bune rezultate la indivi
dual le-au obținut Virlan Constantin, 
T.A.P.L., Sink Eugen și Vanca Gheor- 
ghița, I.R.I.C, larob Arpad, l.C.R.M.,

ACTUALITĂȚI
iiiimio

ȘTIINȚIFICE
Superexpres

sovietic
Expresul „Aurora” a efectuat pri

ma sa cursă regulată, cu pasageri, 
între Leningrad șl Moscova. Dis
tanța de 651 km a fost parcursă în 
4 oro șl 59 minute. Cea mal mare 
parte a drumului a fost străbătută 
cu o viteză de 160 km/h.

Viteza marc a 
ra" se îmbină cu 
lătorii beneficiază 
de confort, creat 
conte, fotolii mol

TASS precizează că viteza atinsă 
de expresul „Aurora*  pe rula Lenin
grad — Moscova va fi depășită. In 
cursele do probă, expresul a atins 
viteza de 180—200 km/h.

expresulul „Auro- 
o rulare lină. Cfi- 
de un înalt grad 
de lămpi luminis- 
și microclimă.

TE

chepeng folosit în caz de accident.
Viteza maximă a tractorului: pe 

uscat — 13,6 km/h, iar pe apă — 
9,5 km/h. Unghiul de Intrare în apă: 
38°, iar unghiul de ieșire din apă 
350.

racă în calorii. La acestea se adau
gă faptul că prețul este considera
bil mai scăzut decît al produselor 
de carne animală. întrebarea princi
pală este însă: ce crede consuma
torul despre noul produs ? cum a- 
preciază el gustul, consistența sa și 
aspectul său ? Dalele existente sînt 
contradictorii. Un lest făcut în 
S.U.A. arată că părerile diferă în 
largă măsură de la .excelent" pînă 
la „aproape incomestibil". între timp 
chimișlii au obținut succese remar
cabile la purificarea albumine! de 
soia și armonizarea substanțelor 
pentru îmbunătățirea gustului.

Se poate de pe acum aprecia că 
după ce vor fi barierele'obișnuințe
lor de alimente, carnea artificială 
va prelua un procentaj ?onsiderabil 
din consumul de carne. O compara
ție cu margarina este oportună, în- 
trucît și aceasta, un produs vegetal, 
s-a aflat inițial pe o poziție simi
lară.

In legătură cu aceasta mai tre
buie menționat că .plinea artificia
lă" din alge marine, fabricată în 
Japonia, poate, după o anumită pe
rioadă de obișnuință, să fie minca- 
lă cu poftă.

U

Mandule Atena, O.C.L. produse indus
triale.

VOLEI. După întreceri viu dispu
tate. finala la volei a revenit ethi- 
pei I.R.I.C. care a dispus cu 2—0 
(15—5. 1.5—9) de
l.C.R.M.

reprezentativa

La masculin, 
lui Iezsek La- 

industrlale,

TENIS DE MASĂ, 
locul întîi a revenit 
dislau, O.C.L. produse 
iar la feminin Susanei Loy, l.C.R.M.

Analizînd comportarea generală a 
concurentilor, putem remarca Tuna 
evoluție a reprezentativei l.C.R.M. 
(responsabil sportiv în comitetul sin
dicatului — Fabian Constantin), care 
a obținut cel mai mare număr de 
puncte, cucerind astfel trofeul acor
dat de Consiliul municipal al sindi
catelor : „Cupa comerțului".

Clasamentul general pe echipe se 
prezintă astfel: 1. l.C.R.M., 10 punc
te,- 2. T.A.P.L., 8 puncte,- 3. I.R.I.C., 
7 puncte; 4. O.C.L. produse indus
triale, 5 puncte; 5. l.C.R.T.I., 2 puncte.

Aurel SLĂBII

Parașută de 
încărcături

Aviația militară americană ex
perimentează parașuta de Încărcătu
ri Parafoil.

Prototipul experimental ol para
șutei poate suporta o Încărcătură de 
pînă la G50 livre. Este In curs de 
realizare un prototip de dimensiuni 
mai mari calculat pentru o Încărcă
tură de 2 000 livre.

In fond, parașuta este o aripă um
plută cu aer. Cupola ei este forma
lă de 16 manșe de vînt ale căror 
orUicii de intrare sini îndreptate 
Înainte, după direcția zborului.

După ce parașuta cu încărcătura 
respectivă este lansată de pe avio
nul do transport, manșele se umplu 
cu aer și parașuta capătă forma 
unei aripi convexe în partea de sus 
cu proprietățile aerodinamice cores
punzătoare.

în prezent aviația militară ame
ricană procedează la încercări legate 
de controlareo coborîrii parașutei 
care asigură aterizarea în zona ra- 
diofarului de pe sol. Experiențele 
s-au desfășurat cu succes la o viteză 
a vînlului de pînă la 35 mile/h. Vi
teza verticală a coboririi parașutei 
a fost de 17 mile/h. In cursul expe
riențelor încărcătura era parașutată 
de pe un avion ce zbura cu 150 
mile/h. Viteza orizontală a parașu
tei Parafoil a atins 68 mile/h.

Procedeu 
de purificare 

a apei
Firma suedeză „AB Purac*  

din Lund a elaborat un pro 
ccdeu de purificare a apei 
colectate din izvoarele natu
rale, precum și a apelor de 
scurgere colectate în rezor 
voare. Apa este tratată cu 
substanțe chimice, în așa fel 
îneît se formează un precipi 
tat ușor, sub forme de flocu- 
le de hidroxizi care absorb 
impuritățile din apă. Pentru 
separarea floculelor și impuri 
tătilor absorbite de acestea 
din apă se folosesc bulele dr 
aer care aderi la fiorul? și 
fac ca acestea să plutească 
Ca urmare, floculele ies la 
suprafață de unde rinl înde 
părtate.

Pentru formarea bulelor, ae
rul și apa se amestecă la o 
presiune de 70 livre/tol2 pen 
tru ca acrul să se dizolve în 
apă. O astfel de soluție de 
aer-apă este introdusă în apa 
(ratată unde, din cauza presiu 
nii joase, aerul este degajat 
din apă sub formă de bule.

Purificarea apei prin acest 
procedeu de flotați? se reali
zează mult mal repede derît 
prin folosirea proceselor uzua
le de precipitare.

DIVERSE
atomic

i fost realizat un 
care se bazează

I

In R.D.G. a 
ceas atomic < 
pe un ceas cu cuart comandat 
și caro este controlat de un 
oscilator cesiu. La această In
teracțiune, ceasul cu cuait, 
care și el este destul de pre
cis, este comandat de către 
frecventa de rezonantă a ato
mului de cesiu (oscilație pro
prie impusă atomului). Feno
menele de îmbălrinire sau de
vieri naturale ale ceasului a- 
tomic sînt compensate, respec
tiv corectate, deoarece rezo
nanta atomică nu depinde de 
Influente exterioare, cum ar 
fl presiunea sau temperatura.

Constanta stabilită Ia acest 
model este de 1 : I010, ceea ce 
echivalează unei erori de o 
secundă în 300 ani.

care se acumulează în jurul 
tumorilor maligne într-o mă
sură mai mare decît In jurul 
țesuturilor sănătoase.

Gradul de radioactivitate in- 
malignitatea noii forma-dică 

tii.

Instalația 
de desalinizare 
din Șevcenko

sursa 
a aces- 
aloroică 

cu 
de

Lecții 
de aritmetică 

predate 
cu ajutorul 
mașinilor 

electronice

Instalația de desalinizare a 
apei din Șevcenko, pe coasta 
Mării Caspice, va furniza zil
nic 100 000 m3 de apă dulce. 
O uzină atomică cu un reac
tor rapid va constitui 
de energie electrică 
tei instalații. Uzina
constă dintr-un reactor 
neutroni și are o putere 
1 000 MW.

In prezent, primul grup 
acestei instalații 
5 000 m3 de apă dulce în 
ore.
zâne 
dă.

Al 
curs 
din 2 linii paralele cu cîte 3 
cazane și cu o capacitate 
I 132 tone pe oră.

al 
debitează

24 
Grupul constă din 4 ca
de vapori7are, în casca-

doilea grup se află în 
de montare. El va consta

de

O mașină de calcul instala
tă într-un zgirie-nor din Man
hattan (S.U.A.) efectuează ins
truirea în aritmetică elemen
tară a 6 000 de copii zilnic în 
200 de școli răspîndite pe în
tregul teritoriu din New York 
City. Predarea lecțiilor de a- 
ritmelică se efectuează indivi
dual. După predarea lecțiilor, 
mașinile electronice de calcul 
sînt utilizate în diferite alte 
scopuri de instruire pentru 
adulti, precum și pentru dife
rite servicii legate de muncile 
administrative ale învătămîn- 
tului. In anul acesta, concer
nul RCA (Radio Corporation 
of America) va furniza mașini 
electronice de calcul 
învățarea 
RCA face 
mașinilor 
70.

pentru 
cititului. Modelul 
parte din grupul 
de calcul Spectra

Detector 
de tumori
canceroase

Centrală 
nucleară 

cu turbină 
cu heliu

nucleară cu o
MW va fi con-

O centrală 
putere de 25 
struită de firma vest-germană 
.GutehoffnungsOlte" la Geest
hacht, Schleswig — Holstein. 
Pentru prima oară în lume, 
într-o instalație staționară, un 
reactor 
cate va 
turbină 
ducerea 
reactor,
mijloc de răcire.

de temperaturi ridi- 
fi cuplat direct cu o 
cu heliu pentru pro- 
curenlului. In acest 
heliul va fi folosit ca

Fotografii 
tridimensionale 

la mare 
distantă

Societatea japoneză .Tos
hiba" a pus în vînzare un ins
trument perfecționai pentru 
detectarea cancerului stomacu
lui. Instrumentul lucrează la 
o tensiune de 20 V (tensiunea 
detectorilor standard este de 
500 V).

Instrumentul, care se prezin
tă ca un cateter, este echipat 
cu un detector de siliciu fixat 
de gastrofibroscop. El este 
introdus în stomacul pacientu
lui la 20 de ore după ce aces
tuia i s-a Injectat fosfor-32,

Un grup de savant! de Ia 
Universitatea Stanford din 
S.U.A. a realizat recent foto
grafierea unui bărbat (urnind 
la o distantă de 13 km. Foto
grafia tridimensională a fost 
realizată cu ajutorul unei ra
ze laser. In acest scop, ei au 
utilizat un telescop peste care 
nu montat o sursă emițătoare 
de raze laser. Grupul de sa- 
vanți este convins că această 
nouă tehnică a fotografierii 
tridimensionale va fi de o 
mare utilitate în cercetarea 
spațiului extraterestru.
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Vizita delegației
Marii Adunări Naționale

S.U.A. au suspendat 
relațiile diplomatice

a României în Tunisia
cu Panama

TUNIS 16. — De la trimisul special Agerpres, Mircea Moar- 
. După o escală la Roma, delegația Marii Adunări Naționale a 

Republicii Socialiste Romania. in frunte cu președintele M.A.N., 
Stefan Vollec, a sosit mărfi noaptea fn Tunisia, fntr-o vizită ofi
cială d*  opt zile, la invitația Adunării Naționale Tunisiene.

aeroportul Tunis-Cartagina, 
erau arborate drapelele de 

ale celor două țări, membrii 
au

Pe 
unde 
slat 
delegației parlamentare române 
lost întlmpinatl de dr. Sadok Ma-
taddem. președintele Adunării Na
ționale Tunisiene, Bel Had] Ammar, 
vicepreședinte al Adunării Naționale, 
președinți ai comisiilor Adunării Na
ționale, deputați. funcționari supe
riori al Secretariatului de Stat pen
tru afarerile externe al Tunisiei, de 
ziarist tunisieni si corespondenți ai 
presei străine.

Pe aeroport se aflau Nicolae Si- 
pos. ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al României în Tunisia, 
și membri ai ambasadei.

Președinții adunărilor reprezentati
ve ale celor două țări au trecut în 
revistă garda dr onoare aliniată pe 
aferoport.

Intr-o scurtă declarație făcută la 
solicitarea ziariștilor prezenti, pre
ședintele Marîi Adunări Naționale a 
României, Stefan Voi tec, a subliniat 
că gratie invitației pline de bună
voință a Adunării Naționale Tuni
siene, delegația parlamonlară româ
nă va avea prilejul să cunoască 
nemijlocit remarcabilele înfăptuiri 
ale Tunisiei contemporane. Aștep
tăm cu deosebit interes — a subli
niat președintele M.A.N. — înlîlni- 
rîie pe care le vom avea cu repre
zentanții parlamentului tunisian șl 
alte personalități marcante ale vieții

publice. Președintele Marii .Adunări 
Naționale a României și-a exprimat 
convingerea că vizita delegației par
lamentare române va aduce o nouă 
contribuție la o mai bună cunoaște
re reciprocă, la adincirea colaborării 
șl prieteniei dintre cele două țări 
șl popoare, în propriul lor Interes, 
în interesul păcii șl cooperării inter
naționale.

Declarația făcută 
presei a fost publicată 
din capitala 
de posturile 
știrea sosirii 
române.

reprezentanților 
de ziarele 

Tunisiei șl retransmisă 
de radio, împreună cu 
delegației parlamentare

NIGERIA

Expoziție 
a automobilului 
la Londra

de 
ti
vi- 
fa- 
pe

LONDRA 16 (Agerpres). — 
. Viteza mai mare, dar in ace- 
'ași timp secai itate sporită" 
— este tema unei expoziții a 
automobilului care se deschide 
joi la Londra.

Această tendință spre vite
ze superioare a industriei mo
derne de automobile vine însă 
in contradicție cu normele 
circulație engleze, care 
xează limita superioară a 
tezei la 70 mile De oră 
proxima!iv 110 km pe oră)
autostrăzi și viteze inferioare 
pe alte drumuri. Producătorii 
englezi au arătat insă că a- 
ceasta nu-i împiedică să cons
truiască mașini capabile să 
■dezvolte viteze mai mari, de
oarece calitatea aceasta poale 
ii apreciată, atit în concu
renta pe piele străine, cit și 
de turiștii englezi care își fo
losesc anual mașinile în ex
cursii fn alte fări.

fn ce privește securitatea 
circulației, ea va îl obținută 
or in dotarea mașinilor cu fri
ne mal puternice, cu o suspen
sie îmbunătățită și cu bare 
ontișoc.

Foarte apreciate de specia
liști sînt noile 
.Jaguar", „Aurtin' 
ph*,  produse de Urma 
land*.

prototipuri 
șl „Trium- 

,îey-

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Un purlălor de cuvînt al Departa
mentului de slat al S.U.A. a anunțat 
că Slatele lînitc au suspendat rela
țiile diplomatice cu Panama pînă 
clarificarea situației cxislente, 
urmare a loviturii de stat. El a 
dăugal că se află, de asemenea, 
studiu programul de ajutor american 
pentru această tară, in valoare 
14 200 000 dolari. Purtătorul de 
vînt a confirmat că S.U.A. au 
pins cererea fostului președinte 
nulfo Arias de a i se acorda un spri
jin militar pentru restaurarea pute
rii sale, „sfătuindu-1" totodată să re
nunțe la activitatea politică.

Pe de altă parte, junta militară 
panameză, instaurată la putere după 
lovitura de stat, a dispus întărirea 
unităților militare alo gărzii națio
nale aflate ca urmare a ciocnirilor 
din ultimele două zile între forțele 
de poliție și armată si adversarii 
noului regim.

Contraatacuri lansate
de trupele biafreze

UMUAHIA 16 (Agerpres). — Tru
pele biafreze au lansat contraatacuri 
în sectoarele Onitsha, Abagana și 
Owerri, scoțind din luptă peste 650 
de soldați din rindurile trupelor fe
derale, afirmă un comunicat militar 
difuzat la Umuahia de autoritățile 
biafreze. In timpul ostilităților des
fășurate marți la Onitsha și Owerri, 
trupele felerale au suferit pierderi 
grele în oameni și tehnică de luptă. 
Potrivit comunicatului, la Onitsha 
și Abagana, biafrezil au capturat mal 
multe vehicule militare. In sectorul 
Owerri, unde elemente a’e trupelor

In 
ca 
a- 
în

de 
cu- 

res- 
Ar-

IV

biafreze au înaintat, continuă să aibă 
loc lupte. Referitor la ostilitățile care 
se desfășoară în alte sectoare ale 
frontului, între trupele celor două 
părți beligerante, comunicatul men
ționează că deși în regiunea Ok: wi- 
Afikpe biafrezii au atacat continuu, 
situația militară în ansamblu a ră
mas neschimbată.

Agenția Reuter, citind surse mi
litare din Lagos, relatează ■ . o serie 
de comandanți ai armatei federale 
au recunoscut că în ultimele săptă- 
rnînl puterea de foc a armatei 
freze a crescut considerabil.

In Uniunea Sovietică a fost lansat
laboratorul automat „lantar-î‘

0 Motorul laboratorului automat a realizat un 
reactiv de 40 km pe secundă

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Du- 
î cum anunță agenția TASS, pen- 

studierea perspectivelor zboru- 
dirljat în straturile superioare 
atmosferei și pentru cercetarea 

motor

pă 
tru 
lui 
ale 
condițiilor funcționării unui 
electroreactiv cu gaze, in Uniunea 
Sovietică a fost lansat laboratorul 
automat „Iantar-1". Motorul cu plas
mă al acestui laborator automat a 
reușit să producă un jet reactiv de

Evoluția navei
în Cosmos

GAPE KENNEDY 16 (Agerpres). 
Cosmonauții americani Walter Schir- 
ra, Donn Eisele și Walter Cunnin
gham, aflați la bordul vehiculului 
spațial „Apollo-7", își continuă de 
cinci zile zborul în Cosmos Luni, 
timp de 10 minute a fost îealizată 
cea de-a doua emisiune de televizlu-

PE SCURT
• PRAGA. - După cum anun

ță agenția C.T.K., >a ședința Pre- 
tidiului C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia din 15 octombrie au fost 
discutate probleme ‘egale de pie- 
gâtireo viitoarei plenare a Comi
tetului Central. Prezidiul și-a ex
primat poziția față de proiectul de 
rezoluție „Cu privire la sarcinile 
principale ale partidului în perioa
da actuală", care va fi prezentată 
plenarei.

In cursul discuțiilor, membru 
Prezidiului au făcut aprecieri cu 
privire la evoluția de după ianua
rie ș' la problemele activității vi
itoare a partidului.

• CAIRO. — Nouă persoane 
$i-au pierdut viata șl 20 au fost 
rănile ca urmare a ciocnirii a două 
autobuze pe o stradă dia Alexan
dria. transmite agenția M.E.N.

• GUAYAQUIL - De citeva zi
le continuă greva muncitorilor și 
fum donărilor de stal din orașul 
Ecuadorian Loja, Ei revendică ma
jorarea «aiariilor și reprimirea la 
li-i ru a colegilor lor concediat!, 
printre care se află și liderii sin
dicali. In semn de salidaritate cu 
greviștii, locuitorii orașului Loja O'i

bia-

je»

40 km pe secundă. (Tu toate că în 
păturile superioare ale atmosferei 
aerul este foarte rarefiat, el este 
totuși suficient pentru a f. folosit 
la zborul aparatelor cu reacție sau 
sub formă lichidă, Ca oxidant sau 
carburant. Primele experiențe cu mo
toare electro-reactive cu plasmă 
fost realizate de stația automată 
vietică „Zond-2'' în anul 1961.

,,Apollo-7"

au
so-

pe din interiorul cabinei. Calitatea 
imaginilor a fost superioară celor din 
emisiunea precedentă. Transmiterea 
imaginilor din spațiu a avut 
momentul în care „Apollo-7" 
nașe cea de-a 60-a mișcare 
voluție în jurul Pămîntulul.

loc în 
terml- 

de re

PERU : In cursul incidentelor produse la Lima, cind po
liția a reprimat pe demonstranții studenți leșiți să-și ex
prime atașamentul față de fostul președinte înlăturat in 
urma loviturii de stat din 3 octombrie.

CAMPANIA ELECTORALA DIN
• Proces defavorabil 

la președinție
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Hubert Humphrey, 
candidatul democraților la președin
ție, pare isă piardă o parte a spri
jinului de - care se bucura în mod 
tradițional în rîndul cetățenilor de 
culoare din Partidul democrat, apre
ciază Robert Trautman, corespon
dentul agenției Reu’er. Acest pro
ces defavorabil^ candidatului demo
crat se observă in măsura în care 
campania electorală se concentrea
ză mai mult asupra „menținerii or- 
dinei", decit asupra problemei 
drepturilor civile ale populației de 
culoare. O organizație a liderilor 
populației de culoare a ajuns la

Vietnamul de sud

candidatului

După recenta intUnire Wilson Smith

Larg ecou în rîndul populației
și cercurilor politice
din Salisbury

S. U. A.
democraților

inlrunire de trei 
dintre candidații 

a adoptat o ati- 
în proble-

concluzia, după o 
zile, că nici unul 
la președinție nu 
tudine corespunzătoare 
mele rasiale, dar consideră că Hump
hrey are o poziție mai apropiată de 
cea a militanților pentru drepturile 
civile. Un recent sondaj arată că 
83 la sută din alegătorii negri inten
ționează să voteze în favoarea can
didatului democrat in comparație 
cu 95 la sută din voturile negrilor 
cîștigate de președintele Johnson cu 
patru ani în urmă. Sondajul arată 
totodată că 17 la sulă din negri ar 
putea să nu se prezinte la vot la 
5 noiembrie.

Forțele patriotice continuă
acțiunile de hărțuire

SAIGON 16 (Agerpres). In Viet
namul de sud forțele patriotice con
tinuă acțiunile de hărțuire a pozi
țiilor și instalațiilor militare ameri- 
cano-saigoneze. Miercuri dimineață, 
patrioții au bombardat cu mortiere 
capitala provinciei Binh Thuan, situa
tă la 160 km nord-est de Saigon.

In regiunea situată la nord de 
baza militară Gia Linh, între fo tele 
patriotice și unități militare ale tru
pelor saigoneze s-au semnalat lup
te, soldate cu raorți și răniți de am
bele părți. Detașamente ale forțelor 
patriotice au lansai, de asemenea, 
atacuri la aproximativ 100 km de 
Saigon.

Agenția, France Presse transmite 
că bombardiere americane de tip 
„B-52" au, efectuat marți misiuni de 
bombardament asupra regiunilor un
de se afirmă că s-au semnalat con
centrări ale forțelor patriotice și a 
căilor de comunicații folosite de a- 
cestea.

sud-vielnameze din apropiere 
Thuong Duo considerată evacuată 
In această zonă, forțele patrlol'ce 
au menținut, după cum se știe, timp 
de aproape două săptămîni, sub a- 
sediu o tabără a „beretelor verzi" 
americane.

— e -
Ședință a Veeei
Executive Federale
a R. S. F. Iugoslavia

de

avut

Au fost discutate

★

SAIGON 16 (Agerpres). 
persoane au fost ucise și 
ca urmare a bombardării 
artileria americană a unei

— Zece
23 rănite 
de către 
localități

BELGRAD. — La Belgrad a 
loc o ședință a Vece! Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, anunță 
agenția Taniug.
probleme referitoare la reglementa
rea comerțului exterior al țării pe 
anul 1969, cu privire la alocarea 
unor fonduri și la efectuarea unor 
lucrări de modernizare a căilor fe
rate. De asemenea, au fost discu
tate unele probleme legate de apă
rarea țării.

PE SCURT • PE SCURT
f

ocupat clădirea primăriei. O serie 
de organizații și partide politice din 
Ecuador au cerut demiterea Con
siliului municipal al orașului Loja, 
care încalcă sistematic contractele 
colective de muncă încheiate cu 
sindicatele.

• ROMA. — Camera Deputatilor 
a aprobat cu 285 de voturi pentru 
și 184 de voturi contra un decret- 
lege care prevede o serie de mă
suri menite să favorizeze o Învio
rare a activității economice a țării 
și, îndeosebi, intensificarea investi
țiilor, îmbunătățirea consumului in
tern și a folosirii forțelor de mun
că.

• CAPETOWN. - Petrus Smith, 
cel de-al treilea pacient cu inima 
transplantată al doctorului Chris
tian Barnard, a părăsit spitalul 
Groo’e Schuur din Capetown, îna- 
poindu-se acasă. Ameliorarea stă
rii sănătății lui Smith, după ope
rația pe care o suferit-o la 7 sep
tembrie, a fost suprinzător de ra
pidă. Potrivit aprecierilor specia
liștilor aceasta a fost una dintre 
cele mai reușite operații de trans
plantare a inimii efectuate în 
cursul acestui an.

d KUALA LUMPUR. — Vicepremicrul malayezian Tun Abdul 
Razak a declarat în Camera Reprezentanților că negocierile la ni
vel ministerial filipino-malayeziene prfeconizatd nu au șanse de a 
fi angajate, atit timp cit guvernul filipinez nu< renunță la preten
țiile sale asupra teritoriului Sabah. Razak a criticat declarația fă
cută de la tribuna Adunării Generale £ O.N.Uy de către ministrul 
de externe filipinez Narciso Ramos privind nețecunoașterea de că
tre tara sa a autorității malayoziene asupra Sabahului. Ministrul 
malayezian a arătat că nu intenționează să meargă la Tokio pen
tru a se întîlni cu Narciso Ramos atit timp cît guvernul filipinez 
nu recunoaște în mod expres suveranitatea Malayeziei asupra te
ritoriului Sabah.

• MADRID. — Marii, In 
prima zl de cursuri la Uni
versitatea din Madrid, apro
ximativ 1 000 de sludenll s-au 
reunit într-un miting de pro
test pentru a cere o îmbună
tățire a salariilor profesorilor. 
Nu au avu! loc incidente, iar 
cursurile s-au deschis normal, 
cu excepția celor de la Școala 
de științe politice $1 economi
ce, unde profesorii au anun
țat că refuză să fină cursuri, 
aii la timp cil salariile lor nu 
vor fi majorate și nu se va apli
ca o reformă a Invălămînlu- 
lul.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA. Petroșani, slr. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.G.V.J.)

Asasinat 
în apropierea Londrei

LONDRA. - Robin Douglas 
Home, în vîrsta de 36 de ani, 
nepot al fostului prim-ministru 
conservator al Marii Britanii Alee 
Douglas Home, a fost găsit mort la 
locuința sa din apropierea Londrei, 
încetarea din viată a acestei „figuri 
proeminente a societății londoneze" 
— cum îl denumește presa britani
că — afstirnlt șenzatie : Robin Dou
glas I-I0me este autorul unei serii 
de artitole privitoare la dispariția 
fostului președinte al S.U.A., John 
Kennedy, pe baza unor întrevederi 
cu văduva acestuia, Jacqueline Ken
nedy. ț

Poliția întreprinde cercetări pentru 
a stabili mobilul crimei.

------------ ,------------ ;-------------------- -----------

SALISBURY 16 (Agerpres). — A- 
dtise la cunoștința opiniei publice 
in cursul zilei de marii prin emi
siuni speciale ale radioului și presei, 
ultimele condiții minimale britanice 
pentru reglementarea problemei rho- 
desienc au stirnit un larg ecou în 
rîndul populației și cercurilor poli
tice din Salisbury.

„Avem in față o ocazie unică pe 
care nu o vom mai întîlni, de a 
confirma independenta Rhodesiei în 
beneficiul tuturor locuitorilor țării" 
— a declarat un purtător de cuvînt 
al Partidului central care repre
zintă un sector influent al vieții pu
blice. Și reacția unor deputați ai 
populației africane a fost pozitivă 
față de propunerile prezentate la 
recenta intilnire de la Gibraltar din
tre primii miniștri ai Marii Britanii 
și Rhodesiei. Reprezentanții acesteia 
în parlament au acordat sprijinul 
lor acestor propuneri, declarindu-se, 
totodată, gata să Intre într-un gu
vern lărgit sub direcția lui lan

Smith așa cura a sugerat Maieu Bri
tanic în cadrul unui plan ce va dure 
la reglementarea problemelor pentru 
majoritatea africană. Si Asociali i 
constituțională a Rhodesiei care re- 
grupează 
opoziție, 
britanice 
dum.

Poziția
in schimb negativă. Partidul 
nul Rhodesian, de extremă 
tă, a dezaprobai acceptarea 
țiilor britanice care ar putea per
mite accesul la putere al populației 
negre. Același punct de vedere este 
împărtășit și de Frontul Rhod*sian,  
partid de guvernămint.

Important de reținut pentru viața 
politică rhodesiană cu tendințele 
sale tot mai distanțate, este faptul 
că premierul Ian Smith a trebuit să 
lină seama de această situație, ulti
mele sale declarații pregătind tere
nul pentru continuarea dialogului 
cu Marca Britanic.

membrii fostului partid de 
a cerut ca noile propuneri 
să fie supuse unui referon-

altor forțe politico a lost 
Națio- 
dreap- 
(ondi-
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SUB SEMNUL
MARILOR SURPRIZE

CIUDAD DL MEXICO 16 (de la 
trimisul Agerpres, Ilie Goga). — Cea 
de a treia zi a Jocurilor Olimpice 
de la Ciudad de Mexico s a ailal 
sub semnul marilor surprize și ai 
recordurilor mondiale La atletism au 
fost doborîte două recorduri mon
diale și unul egalat, recordurile o- 
limpice fiind întrecute la țoale pro
bele. Surprize care fac senzație aici., 
continuă să tulbure turneul de fot
bal. După îniringerea echipei ceho
slovace de către Guatemala (0—1). 
în etapa a treia a preliminariilor 
s-au înregistrat din nou rezultate 
neașteptate: Franța, cu echipa de 
amator' a învins selecționata Mexi
cului cu l—1, Columbia a pierdui 
fn fala Guineei cu 2—3, iar Ungaria 
a terminal nedecis 2—2 cu Ghana. 
Surpriză și la ciclism — echipa Sue
diei, formală din cei patru frați 
Pettersson, campioană mondială și 
mare favorită, nu a reușit să cișlige 
titlul olimpic, fiind întrecută de for
mația Olandei în proba de 100 km 
contra cronometru pe echipe care a 
Inaugurat concursurile de ciclism. 
Rezultate submediocre au obfinut 
chlpele Franței (locul 15) și R 
Germane (locul 13).

Revenind la atletism, va trebui
primul rînd să subliniem performan
ta remarcabilă a discobolului ameri
can Alfreed Oerter, unică fn ana
lele J O. care a cucerii pentru a 
patra oară consecutiv laurii olim
pici, doborînd în același timp — 
fel ca și in edițiile precedente 
recordul olimpia al probei cu o 
tuncare care a măsurat de data 
ceasta 64,78 m (recordul de la J.

e- 
D.
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a-
a-
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PE SCURT
Noi cutremure în Australia

CANBERRA 16 (Agerpres). — Alte 
cutremure s-au produs în regiunea 
de sud-vest a Australiei. Zguduirile 
seismice au fost resimțite mai ales 
în localitățile Perth șl Meckering 
unde puternicul cutremur ce s-a 
produs cu o zi în urmă a făcut ra

vagii. Daunele provocate de cutre
mure numai în orășelul Meckering 
se ridică la peste 2 milioane de do
lari australieni. Sute de clădiri au 

fost distruse, numeroase persoane 
iăminînd fără adăpost.

- Roma era de 6100 m). Vechiul 
său rival, cehoslovacul Ludvik Da- 
nek. na a putut nici de dala aceasta 
să-l întreacă și s-a clasai pe locul 
trei. Medalia de argint a revenit lui 
Lothar Milde (R. D. Germană).

De remarcai că probele atletice 
desfășurate după o ploaie torențială 
nu au fosl influențate de acest fapt. 
Pista artificială de 'arian dovedin- 
du-și din plin utilitatea.

Presa mexicană comentează pe larg 
marile performante înregistrate fn 
concuisul de atletism. La loc de 
frunte se află recordul mondial sta
bilit de Viorica Viscopoleanu la să
ritura in lungime. Sub titlul „O atle
tă fenomenală". ziarul „Eslo" seriei 
„Viorica V iscopoleanu părea c<l 
zboară in saltul său care i-a peimii 
să-și adjudece medalia de aur și să 
întreacă cu 6 centimetri recordul 
mondial al englezoaicei Mary Rand'. 
.Românca Viorica Viscopoleanu, fata 
cu părul blond și chipul marcat de 
efort, a sărit din prima încercare 
6,82 m pentru a bate recordul mon
dial*  scrie ziarul „Novedades". care 
continuă: .Cu ramura de mâsldi fn 
mină, cu medalia de aur alirna'.ă ne 
piept, Viorica ne-a spus că antreno
rul său este Ion Soeler. soțul lolan- 
dei Balaș, și că în această zi a uitat 
de faima adversarelor sale, gindin- 
du-se le un singur lucru: să sară 
cît mai departe". „El sol de Mexico" 
publică alături de fotografia atletei 
noastre un interviu în care Viorica 
declară, printre allele, că nu \ a uita 
niciodată publicul mexican căruia 
li mulțumește pentru încurajările și 
aplauzele adresate fn timpul con
cursului. In salul olimpic allela noas
tră esle asaltată de reporteri și lo
cuitori ai capitalei mexicane cară 
Vin să-i solicite autografe și să se 
fotografieze alături de purtătoarea 
medaliei de aur.

•4 treia medalie de aur a concursu
lui de haltere a fost atribuită spor
tivului polonez Valdemar Bas2anow- 
ski, învingător în cadrul categoriei 
ușoare. Victoria lui Raszanowski. re
cordman mondial și campion olim
pic, la J. O. de la Tokio, fusese 
prevăzută de loji specialiștii așa in
cit numai maniera categorică in ca
re a obfinul-o i-a impresionat pe 
cei prezenti in sala teatrului „Insur- 
gentes". El a totalizai la cele trei 
stiluri 437,500 kg,
15 kg pe 
căruia l-a 
argint.

„ inlrecindu-L cu 
'iranianul lalayer Parvis, 
fosl atribuită medalia de

Amînarea procesului asasinului 
lui Robert Kennedy

NEW YORK 16 (Agerpres). — Procurorul-șef al distric
tului din Los Angeles, Lynn Compton, a -declarat că în urma 
unei anchete amănunțite a împrejurărilor asasinării senatoru
lui Robert Kennedy nu au rezultat fapte care să probeze exis
tenta unei conspirații politice sau a altor persoane suspecte 
în afară de Sirhan B. Sirhan, autorul asasinatului. Compton 
a declarat că au fost examinate 111 declarații ale ma.lorilor 
oculari, declarațiile lui Sirhan rezultate în urma unor șase in
terogatorii și un raport al poliției înaintat imediat după co
miterea asasinatului.

La cererea avocatului apărării, Russell E. Parsons, tribu
nalul a hotărî! amînarea procesului lui Sirhan de la 1 noiem
brie la 9 decembrie.

FOTBAL

In cadrul grupei C echina Israe
lului a învins cu 3—1 (2—1) oe Sau 
Salvador. In clasamentele celor pa
tru grupe conduc: Franța (grupa A), 
Japonia (grupa B). Israel (grupa C) 
si Bulgaria (grupa D).

★
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Congresul federației inter
naționale de canotaj a atribuit Aus
triei organizarea campionatelor eu
ropene de canotaj academic din a- 
nul 1969. Întrecerile vor avea loc 
la Klagenfurt. Campionatele mondiale 
din 1970 se vor desfășura în Canada, 
la Saint Catherine, in apropiere do 
Montreal. In sfirșit campionatele 
mondiale de canotaj academic — ju
niori, vor avea loc anul viitor In 
Italia.
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