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SANITARE ÎN ROMÂNIA
Cuvîntarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C. C. al P.C.R.

Vreau să subliniez, in primul rind 
importanta pe care o are dezbaterea 
in cadrul plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului a măsurilor pen
tru îmbunătățirea ocrotirii sănătății 
poporului. Faptul că plenara a în
scris pe ordinea de zi si a dezbătut 
această problemă arată preocuparea 
permanentă a partidului pentru gă
sirea căilor celor mai corespunză
toare care să ducă la apărarea sănă
tății constructorilor socialismului, la 
ridicarea nivelului activității organe
lor sanitare din tara noastră. Aceasta 
se încadrează în șirul de analize și 
măsuri întreprinse de Comitetul nos
tru Central pentru perfecționarea di
feritelor sectoare ale activității de 
construcție socialistă și care relevă 
modul creator în care Partidul Co
munist Român își îndeplinește rolul 
de forță conducătoare a societății.

Studiul prezentat plenarei face o 
analiză aprofundată atît a succese
lor realizate în domeniul ocrotirii 
sănătății în anii construcției socia
liste, cit și a neajunsurilor care mai 
dăinuie in acest important sector al 
vieții sociale. Totodată el schițează 
măsurile menite să asigure lichida
rea lipsurilor îmbunătățirea activi
tății sanitare a stării generale a să
nătății poporului.

Desigur, sini bine cunoscute stă
rile existente în acest domeniu in 
trecut în țara noastră. Bolile făceau 
ravagii mari în rîndul muncitorilor, 
țăranilor și al celorlalte categorii de 
oameni ai muncii, în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc. Cu toate că 
dispuneam de o școală medicală bu
nă. în regimul capitalist, pentru care 
grija fată de sănătatea oamenilor nu 
constituia o problemă de prim ordin, 
o problemă de importanță națională, 
s-a întreprins extrem de puțin pen
tru apărarea sănătății poporului. In 
anii construcției socialiste, pe mă
sura dezvoltării economiei, a ridi
cării nivelului general de viată, parti
dul. guvernul au luat o serie de 
măsuri care și-au spus din plin cu- 
vintul, asigurînd îmbunătățirea sim
țitoare a ocrotirii sănătății popu
lației. In studiul prezentat sînt re
levate succesele obținute în diminua
rea și în lichidarea a numeroase 
boli care făceau adevărate ravagii 
in trecut.

S-a dezvoltat baza materială a re
țelei de asistență medicală. A cres
cut numărul medicilor și al celorlal
te cadre sanitare. S-a construit un 
număr mare de spitale și alte insti
tuții sanitare, mai cu seamă în ulti
mii 7—8 ani. Cheltuim anual aproape 
șase miliarde de lei pentru ocroti
rea sănătății. Sigur, s-ar putea spune 
că trebuie și mai mult, dar dacă fa
cem socoteala cit reprezintă această 
sumă din venitul național, din tota
lul cheltuielilor noastre bugetare re
zultă că acordăm fonduri foarte se
rioase pentru sănătatea poporului. 
Eram îndreptățiți să avem pretenția 
că. față de eforturile pe care statul, 
poporul le-au făcut pentru dezvolta
rea bazei materiale a rețelei sanita
re, inclusiv pentru asigurarea de ca
dre. să avem rezultate ceva mai 
bune.

Sigur, tovarăși, partidul nostru, 
Comitetul Central au apreciat și a- 
preciază pozitiv munca pe care o 
depun medicii, întregul personal sa
nitar din țara noastră in îndeplini
rea misiunii sale de înaltă răspun
dere socială. Făcind această aprecie
re, nu putem ignora nici neajunsu
rile, unele foarte serioase, care mai 
persistă în acest domeniu de activi
tate. In studiul pe care l-am discu
tat astăzi sint relevate multe din 
aceste lipsuri și neajunsuri. Numeroși 
tovarăși care au luat cuvîntul, in
clusiv medici, au relevat și alte la
turi negative ale activității sanitare, 
scoțind in evidență și mai mult jus
tețea criticilor cuprinse în studiul 
prezentat plenarei.

Merită să remarcăm ,că principa
lul neajuns stă în faptul că într-un 
șir de domenii foarte importante pen
tru sănătatea oamenilor muncii am 
rămas în urmă față de stadiul dez
voltării mondiale. Este necesar să 
subliniem aceasta în cadrul plenarei 
pentru a înțelege că trebuie să luăm 
măsuri foarte serioase. Trebuie să 
acordăm atenție nu numai bolilor 
cu care e mai ușor de luptat și pe 
care, de altfel, am reușit să le di
minuăm sau să le lichidăm in anii 

socialismului, cl și acelor maladii 
grave care fac astăzi ravagii în lu
me și care impun eforturi mai mari 
din partea corpului medical. Rcferin- 
du-mă la aceasta, nu mă gindosc să 
pun toate lipsurile pe seama modici
lor, deși primii care trebuiau să ac
ționeze erau ei. Ele se daloresc și 
conducerii ministerului, precum și 
tovarășilor care au îndrumai din par
tea conducerii de partid și de stat 
acest sector de activitate. Sublinie
rea acestor lipsuri o consider și ca 
pe o autocritică a Comitetului nos
tru Centra), care, timp îndelungat, 
nu a analizat sectorul sanitar, nu 
a asigurat ca neajunsurile să fie se
sizate și înlăturate operativ. Deși cu 
o ocazie sau alta s-a atras atenția 
asupra unor probleme și s-au emis 
anumite indicații, acestea nu au cu
noscut materializarea cuvenită.

O altă lipsă asupra căreia aș dori 
să mă opresc este folosirea nu în
totdeauna judicioasă a bazei mate
riale de care dispunem. Aceasta 
pleacă de la o insuficient de rațio
nală repartizare a mijloacelor pe te
ritoriu, de la concentrarea lor în 
citeva centre. Aceasta impietează a- 
supra dorinței noastre de a face ca 
de asistența medicală să beneficieze 
în măsură egală populația din în
treaga țară. Din păcate, nu numai 
satele, dar chiar și multe orașe au 
o insuficientă bază materială pen
tru satisfacerea cerințelor sanitare. 
Din această cauză, pentru o bună 
parte a populației asistența medicală 
nu este asigurată la nivelul cores
punzător la nivelul eforturilor mate
riale generale făcute de statul nos
tru in acest domeniu. Ca urmare a 
concentrării bazei materiale in anu
mite centre, costul asistenței medi
cale este toarte ridicat, așa cum pe 
buna dreptate s-a arătat și în dezba
terile plenarei. Aș dori să subliniez 
și eu ceea ce au spus aici numeroși 
tovarăși, că și in materie de cadre 
medicale asistăm la un fenomen de 
concentrare. Din această cauză, un 
număr mare de localități. îndeosebi 
rurale, sînt prost dotate cu perso
nal medical.

La aceste lipsuri mai generale aș 
adăuga și unele manifestări nega
tive in atitudinea etică și profesio
nală a unor medici, a unor membri 
ai personalului sanitar. Aici s-a vor
bit despre asemenea manifestări. 
Este adevărat, ele nu caracterizează 
corpul nostru medical, dar nu sînt 
nici prea puține ca să nu fie luate 
in seamă. Anchetele întreprinse in
tr-un șir de județe au evidențiat 
unele stări de lucruri care nu fac 
deloc cinste personalului medical și 
care, de la sine înțeles, nu au ce 
căuta în orinduirea noastră socia
listă. Mă refer la o anumită atitudi
ne de indiferență, ca să spun nu
mai atit, față de bolnavi, la faptul 
că unii medici pretind plată din par
tea cetățenilor pentru îndeplinirea 
obligațiilor lor profesionale, ceea ce 
face ca asistența medicală să nu mai 
fie gratuită sau să lie gratuită nu
mai din partea statului. Din păcate, 
tovarăși, acestea nu sînt cazuri izo
late. Or, școala medicală românească 
se mindrește cu tradiții nobile. Am 
avut mulți medici care s-au remar
cat nu numai prin înaltul lor nivel 
științific, prin operele care au făcut 
renumele medicinii noastre pe mul
te continente, ci și printr-o atitudi
ne, chiar în condițiile vechiului re
gim, de umanism, de apostolat dacă 
vreți. Cineva a spus aici că un a- 
semenea profil trebuie să fie carac
teristic oricărui medic. Medicina este 
intr-adevăr o profesie, dar nu este 
o profesie ca toate celelalte. Ea cere 
nu numai multă pricepere, ci și mul
tă dragoste pentru om, multă ome
nie, pasiunea de a te dedica sănătă
ții semenilor. Cei care transformă 
medicina exclusiv într-o sursă de 
ciștig, și care tratează suferințele 
oamenilor cu nepăsare nu se ridică 
la nivelul tradițiilor luminoase ale 
școlii medicale din țara noastră.

Unele neajunsuri in activitatea de
apărate a sănătății poporului se
daloresc și faptului că Ministerul
Sănătății nu a asigurat permanent 
îndrumarea și controlul necesar, pi
uă jos, la rețeaua de unități sani
tare, nu a manifestat atenția cuve
nită față de aparatul de zeci de mii 
de oameni de care dispune — peste 
30 0Q0 medici, alte zeci de mii de 

lucrători cu pregătire medie și infe
rioară — nu i-a ajutat cum trebuie 
pentru a-și îndeplini datoria. Lipsuri 
serioase s-au manifestat și în acti
vitatea de îndrumare și control a 
organelor regionale sanitare. De a- 
ceea consider pe deplin îndreptățite 
criticile adresate aici Stilului de 
muncă al ministerului și al altor 
organe sanitare, și cred că ele vor 
face obiectul unei examinări apro
fundate, pline de răspundere în con
ducerea Ministerului Sănătății, in 
toate organismele sanitare din țara 
noastră.

Analizînd starea actuală a asisten
ței sanitare este necesar — și stu
diul prezentat plenarei face acest 
luciu — să stabilim măsurile pentru 
lichidarea neajunsurilor constatate, 
pentru ridicarea nivelului întregii 
activități de ocrotire a sănătății. 
Este cunoscut că întreaga politică 
a partidului și statului este îndrep
tată spre bunăstarea omului, a po
porului, că satisfacerea cerințelor 
cetățenilor este țelul suprem al par
tidului nostru comunist. Vorbind de 
bunăstarea omului, a poporului, por
nim de la premisa că o latură im
portantă a acesteia este ocrotirea 
sănătății. De aceea trebuie să sub
liniem răspunderea mare ce revine 
medicilor, întregului personal sani
tar — răspundere de cinste, de o- 
noare, care incumbă însă și multă 
muncă și o înaltă conștiință. Este 
de înțeles oii medicii, personalul sa
nitar trebuie să-și canalizeze întrea
ga activitate, de zi și de noapte, a- 
părării sănătății, prevenirii și com
baterii bolilor, asigurării tuturor 
condițiilor ca poporul român să fie 
un popor sănătos, viguros, în stare 
să-și îndeplinească cu succes rolul 
de constructor al socialismului, să 
facă să înflorească continuu națiu
nea noastră socialistă. în acest sens 
un rol deosebit de important are 
îmbunătățirea organizării și activi
tății spitalelor și a celorlalte unități 
sanitare, întărirea ordinii și disci
plinei în funcționarea întregii re
țele a Ministerului Sănătății, dez
voltai ea grijii, a solicitudinii față 
de bolnavi, ridicarea nivelului în
tregii deserviri sanitare a cetățeni
lor.

In dezbaterile plenarei s-au făcut 
multe propuneri valoroase. Ele vor 
ajuta la elaborarea soluțiilor care 
să asigure înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute în studiul prezentat ple
narei, a hotărîrilor pe care le va 
adopta Comitetul Central. Ministe
rul Sănătății, oiganele sale de spe
cialitate trebuie să acționeze ~u fer
mitate în direcția lichidării rămîne- 
rii în urmă a unor domenii ale o- 
crotirii sănătății publice. In acest 
scop trebuie luate măsuri organi
zatorice eficiente, repartizîndu-se 
forțele corespunzătoare în domeniile 
respective. în următorii doi ani, și 
mai cu scamă în următorul cincinal 
să asigurăm repartizarea teritorială 
mai justă a bazei materiale, apro
pierea asistenței sanitare de masele 
largi populare. Această bază să fie 
la îndemîna tuturor membrilor so
cietății noastre, să fie folosită cit 
mai judicios, cu o eficiență cît mai 
mare. O atenție deosebită tiebuic 
acordată de către organele Minis
terului Sănătății prevenirii și com
baterii bolilor profesionale și, in 
colaborare cu celelalte ministere, 
eliminării surselor care le gene- 
iează.

Pornind de la toate aceste sar
cini, cred că trebuie să acordăm 
o marc atenție cercetă/ii științifice 
medicale. Sigur, noi avem rezultate 
bune în acest domeniu. Avem însă 
și multe neajunsuri, dintre care li
nele au fost evidențiate aici. Este 
voi ba, de pildă, de numărul prea 
mare de institute create nu întot
deauna în funcție do necesitățile 
sănătății publice, ci și de interesele 
personale ale unor lovar-lsL Nf.ri 
proporțiile țării noastre, nici proble
mele care au fost abordate și re
zolvate în perioada care a trecut 
nu justifică această fărîmițare a po
tențialului de cercetare în domeniul 
medical. Aceasta a dus la dispersa
rea forțelor umane si a apaiaturii, 
la folosirea nejudicioasă a mijloace
lor. Multe teme de cercetare nu au 
fost legale de lupta pentru îmbună
tățirea sănătății poporului. Unii to
varăși motivează aceasta, spunînd 

că s-a făcut cercetare fundamentală. 
Există, desigur, o asemenea cerce
tare, dar după părerea mea, în me
dicină, cercetarea fundamentală tre
buie legată de. om, de nevoile să
nătății poporului. Cercetarea funda
mentală cred că trebuie să porneas
că nu de la nevoia de a avea cît 
mai multe iqferate sau • comunicări 
științifice, ci de la aceea do a obține 
cît mai mari Succese în prevenirea 
și combaterea polilor care fac să 
sufere mii’ și Toii de oameni. De a- 
ceea consider ră este bine să tre
cem cit mai rapid la îmbunătățirea 
organizării activității de ceicetare, 
științifică. în studiu se vorbește de 
crearea unui institut central care să 
unească toate" institutele existente 
depinzind de Academie sau de Mi
nisterul Sănătății. E un lucru bun. 
Poate mergem însă și mai departe. 
Eu aș propune să examinăm proble
ma înființării Academiei de Științe 
Medicale din România. Acestei ins
tituții i-am da și o bază mai bună 
și o structură organizatorică cores
punzătoare dar si un conținut nou. 
Văd în aceasta nu o simplă emble
mă, ci un conținut superior al orga
nizării v.iitoare_a activității de cer
cetare îffc'dîcalăîn România Asta 
presupune să unim toate forțele 
științei medicale din România în
tr-un singur for care să se consacre 
cercetărilor legate de sănătatea o- 
inului, de dezvoltarea sănătoasă a 
poporului nostru. întreaga activitate 
de cercetare, și fundamentală și 
aplicativă, să fie orientată în aceas
tă unică direcție. Este cunoscut că 
toți marii cercetători au rămas mari 
nu prin referatele sau comunicările 
realizate, ci prin descoperirile lor. 
Descoperirile leacurilor bolilor l-au 
consacrat în istoria medicinii pe 
Pasteur, pe Babeș, pe Cantacuzino 
și pe atîția alți savanți care au lu
crat în acest domeniu. Toți cei de 
care vorbește istoria științei au a- 
dus o contribuție de seamă la apă
rarea sănătății oamenilor. Acest țel 
trebuie să-l punem la baza acti
vității viitoarei noastie academii de 
științe medicale.

O altă problemă asupra căreia 
vreau să mă opresc este justa re
partizare a cadrelor medicale. O 
dată cu distribuirea judidoasS a 
bazei materiale, trebuie să luăm mă
suri hotărîte pentru > îmbunătățirea 
repartizării cadrelor medicale. Tre
buie să facem, în primul rînd, ca 
dispensarul comunal să devină un 
puternic centru de asistență sanita
ră rurală. Pînă nu vom realiza acest 
lucru, asistența sanitară pentru ma
sa țăranilor va fi greoaie și insufi
cient de eficientă. Avem posibilita
tea ca intr-o perioadă nu pțea lun
gă să repartizăm numărul ide me
dici și de cadre sanitare medii și 
superioare care să permită acestor 
dispensare să-și îndeplinească asa 
cum trebuie rolul pe care. îl au în 
sistemul nostru de asistență sanita
ră.

Se impun, totodată, măsuri pen
tru o mai bună informare a medi
cilor cu noutățile științei cantempo- 
lane. Cred că este necesar să ne 
gindim la organizarea unor centre 
de informare, deocamdată cel puțin 
județene. Mă gindesc la um fel de 
cabinele științifice medicale unde 
medicul să poală găsi documenta
re științifică, literatură nouă de 
specialitate și unde să se organizeze 
periodic zile de informare a cadre
lor medicale. Aceste cenție ar pu
tea asigura trimiterea, îndeosebi la 
sate a unor sinteze ale noutăților 
in domeniul științei medicale care 
să tină corpul nostru medical sani
tar la curent cu tot ceea ce este 
mai valoros în specialitățile de care 
se ocupă. Va trebui să vedem și 
cum funcționează publicațiile me
dicale și să facem ca ele să-și a- 
ducă contribuția la informarea știin
țifică a cadrelor medicale. ,

Totodată trebuie să liecein $1 la 
îmbunătățirea sistemului de. pregă
tire periodică a cadrelor medicale. 
Avem o experiență but<ă in acest 
domeniu de activitate, avem și ex
periența unor neajunsuri. Nu peste 
10 sau 15 ani un medic să treacă 
pi intr-un anumit curs de perfecțio
nare, cum s-a spus aici. Săi stabilim
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Expunere 

cu privire la 
unele măsuri organizatorice 

pentru întărirea continuă 
a unității moral-politico 

a poporului muncitor, 
a frăției dintre oamenii 

muncii români 
și ai naționalităților 

conlocuitoare, 
a coeziunii națiunii noastre 

socialiste
24 octombrie 1968 

Lucrarea a apărut într-un 
tiraj de masă

Dat în folosință zilele tre
cute, noul bloc Bic cu 10 e- 
taje și 66 apartamente din 
microraionul B 1 - Petro
șani și-a primit deja locata
rii. Este al doilea bloc pre
dat pînă acum în acest mi- 
croraion. Alături de acesta 
se află în lucru alte două 
blocuri asemănătoare, Bid 
și Ble.

Foto E. Fritsch

Prilej de ridicare calitativă
a întregii munci de partid

Adunările generale pentru dări de 
seamă și alegerea noilor organe 
conducătoare constituie un eveni
ment de o importanță deosebită în 
viața organizațiilor de partid. In 
scopul asigurării unui conținut co
respunzător acestora, in lumina ho
tărîrilor Comitetului Executiv al 
C.G. al P.C.R. cu privire la pregă
tirea și desfășurarea adunărilor ge
nerale de dări de seamă și alegeri, 
Biroul Comitetului municipal de 
partid a organizat studierea temei
nică a acestor hotăriri de către 
membrii și aparatul Comitetului mu
nicipal de partid, de către instruc
torii teritoriali nesalarizați și de 
către toate organele si orjanizațiile 
de partid. z

Comitetul municipal de partid a 
îndrumat organele și organizațiile 
de partid în direcția mobilizării co
lectivelor de muncă pentru a întim- 
pina adunările de dări de seamă și 
alegeri cu rezultate deosebite în toa
te domeniile de activitate. Pe baza 
studiului efectuat în organizațiile de 
partid și a propunerilor făcute în

de-a lungul veacurilor: Odă 
ostașilor români, 
deauna gata, Lin 
altele.

Sint intot- 
dorobanț, și

Produse textile
Serbare școlară

comitetul

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România,
U.T.C. de la Liceul din Uri- 
cani a organizat o frumoasă 
serbare școlară. In timp ce 
eia adus drapelul patriei, ele
vii au intonat Imnul „Trei cu
lori". Profesorul Peligrad Du
mitru a făcut apoi o expune
re despre semnificația 
zile. In final, au fost 
cîteva poezii din care 
șit vitejia ostașilor

aceslel 
recitate 
a reie- 
români

Al doilea abataj frontal 
al minei Petrila

deosebite 
din briga-

După succesele 
obținute de minerii 
da condusă de Szabo Carol — 
sectorul IV al minei Petrila — 
in abatajul frontal din blocul 
III, conducerea minei preco
nizează, la același sector, des
chiderea celui de-al doilea o- 
bataj frontal, în blocul IV.

In prezent se execută lu

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 

DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. - Marea Adunare Națională se convoacă in 

a douăsprezecea sesiune a celei de-a V-a legislaturi, in ziua de 11 
noiembrie 1968, ora 10.

Președintele
Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunările generale 
de dare de seamă și alegeri

loan GHINEA
șeful secției organizatorice 

a Comitetului municipal de partid 
Petroșani

cadrul acțiunii de pregătire a adu
nărilor de dări de seamă s-au adus 
însemnate îmbunătățiri structurii 
organizatorice de partid in organi
zațiile de bază din sectoarele trans
porturilor auto și feroviare, șantie
rele de construcții, întreprinderea 
forestieră, în sectoarele financiar- 
bancar, comerț, școli și alte dome
nii dc activitate, fapt ce va cotri- 
bui la ridicarea calitativă a întregii 
munci de partid. La nivelul comi
tetelor de partid au fost luate mă
suri de constituire a unor largi co
lective care să ajute concret la pre
gătirea dărilor de seamă și a pro
iectelor planurilor de măsuri pen
tru adunările de dări de seamă șl 
alegeri. Biroul Comitetului munici
pal, comitetele orășenești de cate
goria I-a și a Il-a, comitetele de 
partid din întreprinderi și instilu-

din import
In zilele care urmează, de

pozitele I.C.R.T.I. Petroșani 
vor primi un stoc de mărfuri 
din import. Dintre produsele 
noi, sosite in portul Constan
ța, care vor fi livrate comer
țului din municipiul nostru, 
în zilele următoare, amintim i 
catifea și țesături de mătase 
din China, perdele diolen din 
Giecia ele. Valoarea mărfuri
lor ce vor fi primite va de
păși un milion lei.

crările de pregătire pentru 
deschiderea abatajului, lucrări 
ce se vor termina în prima ju
mătate a lunii noiembrie.

Amintim că în abatajul 
frontal deschis in blocul III, 
brigada condusă de Szabo Ca
rol a obținut o viteză de a- 
vansare de peste 56 ml pe 
lună. 

ții au repartizat membrii lor să răs
pundă și să ajute un număr cores
punzător de organizații de bază la 
pregătirea și desfășurarea adunări
lor de dări de seamă și alegeri.

In urma măsurilor luate adunările 
de dări de seamă și alegeri care 
s-au desfășurat în prezent au fost 
din timp și temeinic pregătite, fapt 
ce se reflecta în prezenta la adu
nări, în conținutul materialelor ce 
s-au prezentat, în numărul mare al 
celor care au luat cuvîntul, în pro
punerile făcute pentru îmbunătățirea 
muncii de viitor. Astfel, la orga
nizațiile de bază nr. 9 A — E.M. 
Aninoasa, UD — E.M. Lupeni, 
Grupul II construcții, Liceul Uricani, 
nr. 8, 9, 12 D — E.M. Vulcan, nr. 
14 — Viscoza Lupeni, Spitalul Vulcan 
șl altele, prezența a fost de aproape 
100 la sută. In adunările de partid au 
luat cuvîntul un număr însemnat de 
comuniști ceea ce dovedește o com
bativitate sporită față de neajunsu
rile ce s-au manifestat, preocuparea 
comuniștilor în vederea stabilirii u- 
nor măsuri eficiente pentru îmbună
tățirea muncii. în cuvîntul lor, mem
brii de partid din organizația de 
bază nr. 3 — preparația Lupeni au 
criticat modul defectuos in caTo se 
asigură aprovizionarea cu vagoane, 
starea acestora necorespunzăloare; 
cei din sectorul nr. 12 — E.M. Vul
can, utilizarea necorespunzăloare a 
parcului de locomotive și vagoncte 
de mină, cei de la Industria moră- 
ritului și panificației — slaba cali
tate a produselor, comuniștii de la 
I.F. au subliniat necesitatea spori
rii preocupării pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale 
muncitorilor forestieri.

în adunările de partid s-au adus 
critici la adresa unor conduceri de 
secții, sectoare, la adresa comitete
lor de direcție, pentru slaba preo
cupare privind crearea unor condi
ții optime realizării ritmice și inlc-

(Conl inuare în pag. a 3-a)

Ieri, termometrul a înregistrat o 
temperatură maximă de plus 8 grade 
la Petroșani și dc zero grade lâ Pa
ring. Minimele au fost de minus 2 
grade atit la Petroșani cît și la Pa
ring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DH 
ORE: Vremea se menține''răcoroasă* 
cu cer variabil mai mult acoperit. 
Vint slab din sud.
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STEAGUL ROȘU

Atlrlfln CONDOR

Superstiție astăzi

canguri pentru

60 de zile sub ocean Propriul său bunic
are o situațiedouă

cer

trece mult 
decit fe-

25 februa- 
posibrlita-

tale budiste tipărite in anul 
cu mult înainte ca tiparul 
fost cunoscut în Europa.

(Australia) s-ou 
de pești înghe- 
dîn Antarctida, 

pește-spadă. a

764, 
să fi

Ohbunsa din 
cele mai vechi 

în lume, tra-

studiat răspîndirea su- 
cercetate 150 000 de

© S-A CONSTATAT că cu cit 
ouăle unei păsări sint moi mici,

Savanfii vor petrece deci 
luni în acest .cămin" cu telefonul 
ca singur contact cu exteriorul.

0 O ANCHETĂ efectuată de o 
societate medicală americană în 
statul Oregon și la Universitatea 
din Columbia a dovedit că bărba
tul este mai irascibil decit femeia

Pseudoîabulă

MASCOTA

CORNUTA

Papagalii
\J. MOLODET

M. CODREANU

Medicament

(Nfonoverb : 5—7)

p
N. SBUCHEA

$i amestecul respirator de o- 
$i a2Ot vor li aduse printr-o 
legată de o navă de la supra-

A
LEFA 68la care au

viitoarelor 
consurnato-

participat 
țări all ■ 
consuma 
$i HWP-

construită 
va com- 
rilindrîce 

si cu un

care... 
cîndva 
ce-1 a-

Dezlegările jocurilor
apărute în ziarul ni. 5905 (20 octombrie 1968)

SIMBOLURI
Foto : E. Frllsch

.. Și neasllmpărato căpriță albă > t 
începu slrhl 
mă fixă 
bățe că 
mic din 
mită o 
N!H dorea sl

-r- AcutnJciUvn ani. puștoaică fi
ind sl timidă, mi îndrăzneam să ies 
din vorba bătiînei. O duream tar? 
greu. Slăplnul mamei avea o curia 
mică, fără iarbă, si n-avea nici co
pii cu care să no trimită la plimba
re pe dealuri. Dar am crescut. Și 
fim înțeles că cu nu-s făcută a-mî... 
închista tinerețea între patru gar
duri. Doream să mă cultiv, să fiu 
liberă, să părăsesc căminul și tag
ma încornoratelor. Șl să Intru în 
societatea color educați. Tanti Vaca, 
o mătușă după mamă, ml-a promis, 
într-o faină, că nu mă va lăsa tn 
Ignorantă, Șl că mă va duce într-o 
soclclale, în care să n-am docil do 
învățat. N-o credeam. Insă cînd ml-a 
arătat patalamaua, pe care-o avea 
la copită, sustrasă din actele slflpînu- 
lui său, m-a dat gala. Cu răgelu-i 
răgușii, dar duios, ml-a silabisit 
conținutul actului. Am aflat că ea 
și suralele-l, indiferent de vîrstă, 
culoare șl capacități, au voie să li
chideze cu toate erbaceelo 
sărăcesc terenul, considerat 
lot agricol școlar. Nu știam

confesiunilor. După ce 
atent, vrind parcă să bo
nd trebuie sjt-ml scap? ni- 
i Oțe co-mi vi mărturisi, a- 
privire Iscodl'onro rin |ur.
i fio spionată...
4 cițiva ani. puștoaică fl-

reia lot școlar. Dar poate nici allll 
nu știau I Cînd ghioceii au străpuns 
lințoliul zăpezii, mătușa-mea m-n 
luai de picioiul drept de dinainte, 
m-n Inițiat cum să rnr capra ca să 
pot escalada gardul șl — reușind — 
am pătruns în împărățlo cîndva In
terzisă. Aici nu mi-am pierdut tlm-

plrBseso prietenii mcl din cla- 
urc scările șl bol la >i$l. Dacă 
stnt profesorii în clasă, copiii 
primesc. Ei sint foarte binevoi* 

1 sa vezi însă clnd profesorii
sini In clacă și se sperie, ciezlnd 
că e vreun Inspector1 RM de ml 
prăpădesc I

Eu. totuși, sînt mol liniștită. Tanti 
Vaca sl-a făcut insă un obicei de-a 
se duce sub ferestrele claselor. Șl 
începe să ragă de se cutremură 
qeamurile și se sperie copiii. învă
țătoarele Ii liniștesc, spuntndu-le că 
o bau-boul! Am de gînd, însă, să 
mă duc Intr-o zl în cancelarie, sl-l 
Iau în coarne pe director și să-1 
transport gratis pfnă la consiliul 
popular. Să întrebăm acolo, clor șl 
concis, cînd nu de gînd să despartă 
prostia de Inteligentă, la locul nos
tru... de muncă. Nu că aș aven ceva 
cu cel care cîndva a sechestrat 
frîul vacilor, punîndu-le stlpîno pe 
un teren carc-ar fi putut fi altfel 
folosit do elevi, dar e preo de toi! 
De-allla timp nu se-nțclcge că nu 
o posibil așa ceval

NOUTĂȚI
TEHNICO

ȘTIINȚIFICE
Ceas de mină 

cu emiȚător radio

turor gurmanzilor grijulii de sănă
tatea lor. Pentru prima oară a putut 
fi văzut acest gen de ordinator Ia 
Tîrqul-Expoziția Internațională de a- 
limentație .LEFA 68" care. între 23 
august ?1 I septembrie, l-a atras la 
Hamburg pe specialiștii și amatorii 
de mîncăruri alese. Dieleticianul e- 
lectronic, pus la punct de Societa
tea internațională de medicină a vii
torului din Vîena, Imprimă cu vite
za de 600 rînduri pe minut meniul 
Ideal al fiecărui vizitator care fur
nizează datele sale ordinatorului. 
Vizitatorul trebuie să indice vîrstă, 
talia, greutatea, tensiunea, profe
sia sl modul său de viată precum s’ 
eventuale prescripții medicale refe
ritoare la un regim alimentar. Ins
talația electronică de tratare a da
telor carp pst? rotundă r-n r> i irtă 
este însărcinată să furnizeze indus
triei nroduse alimentare, iar 
fului date utile asupra 
obiceiuri alimentare ale 
rilor

Dr țjo prțtm industria
Ta
1000 de firme din 30 dp 
menlele pp care le vom 
în anul 2000. Untul, hrîn/a 
Iurile vor fi vîndute numai tn cutii
ți vaporizatp pe pîine. Prîu'.urile 
preparate astăzi cu alîla qiiiă de 
gospodină se vor prezenta sub for
mă de miri pachete care not eoni 
pune un meniu Individual si variat: 
în timp ce tatăl familiei va consu
ma carne norvegiană, copiii o farfu
rie de orez exotic, iar mama o sar
dea. invitații vor putea mînra cre- 
vete Italiene și ananas havilan sau

vor putea consuma carne artificială 
fabricată din făină de soia, care are 
un gust de gulaș sau de tocană.

Expoziția specială „Bucătăria și 
cămara anului 2000" promite adevă
rate minuni pentru gospodine: chiar 
dacă generațiile viitoare nu vor con
suma încă pilulele alimentare, pro
cedeele de liofilizarp din industria 
alimentară vor reduce la un sfert 
stocurile noastre alimentare.

Bucătăria de mîine nu va mei fi o 
cameră mare ci o cămăruță în care 
nu se vor afla decît cîteva crafite 
șl o mașină de gătit șl care va pu
tea fi montată .în camera de locuit" 
alături de piscină sau lînqă pat". Tn 
acest colț-bucătărie futuristă, toate 
gospodinele îmbrăcate curat șl în 
rochie de vizită, vor putea pregăti 
într-un minut mîncărurile cp)p mal 
suculente și pe toate gusturile.

Totuși, expozanții au -•intat îndeo
sebi sâ facă cunoscute, în nouă hale 
ale parcului do expoziții din Ham-’ 
burg, toate alimentele pe care ni le 
oferă astăzi diferitele regiuni ale 
globului : crabii din India au făcut 
concurentă ciupercilor din Fonnoza 
și icrelor negre din Uniunea Sovie
tică, iar pofta gurmanzilor q^rmani 
a crescut la vederea nnul sortiment 
complet din vestitele brînzeturi Iran- 
co/e sau a specialităților -lin Africa 
de Sud, Maroc și Chile. Danezii au 
trimis special cu avionul la Ham
burg vaca lor „Carolina" care este 
vedetă la televiziune,- în perioada 
rît a fost deschisă expoziția ea a 
fost plimbată prin oraș și a fost 
mulsă în diferite piețe publice.

O LA INSTITUTUL de cercetări 
nucleare din Reza, lingă Praga. 
se apropie de sfirșit montarea u- 
nui nou reactor destinat cercetă
rii și verificării concentrației opti
male a combustibilului în reactoa- 

h rele cehoslovace pentru apă grea.

i © PORUMBELUL Macek a zbu- 
| rat de pe țărmurile Mării Nordu- 
,1 lui pină la porumbarul său natal 

din orașul Lodz (Polonia), parcur- 
gînd o distanță de 1 044 km in 
numai trei zile.

LA MUZEUL 
Tokio se păstrează 
documente tipărite

® LA INSTITUTUL de cercetări 
științifice in domeniul construcției 
de mașini pentru industria chimică 
din Sverdlovsk (U.R.S.S.) s-a rea
lizat o instalație pentru desalini
zarea apei de mare cu ajutorul 
căreia se obțin 750 tone de apă 
pol a bilă pe oră.

9 LA SYDNEY 
adunot peste 200 
țați din ghețarii 
printre care un . .
cărui vîrstă este evaluată îa apro
ximativ 100 000 de ani.

pul, ca proastele oștea (și-mi arătă 
vacile — care curățau de podoaba 
verde curtea — șl gîștelo care se an
trenau la triplu salt printre picioa
rele elevilor in recreație). Află că 
am învățat să fug. Scot 9,9 la sutăt 
M-au inițiat copiii, cu care mă în
trec zilnic, Am învățat că nu trebuie 
să trăiești rupt de colectivitate. Cînd

P.S. Dacă tovarășii de la Consi
liul popular orășenesc Petrlla au 
mai văzul sl-n alte părți, în alte lo
calități, la alte școli, situații asemă
nătoare cu cea de la școala din 
diet, atunci... tac. Altfel. Iov. Emil 
Tănase, vireorosi-dinlnlc Conciliului 
popular, așa cum a ordonat cîndva 
Invazia animalelor în școală, să or
done acum retragerea acestora...

In S.U.A. s-a realizat un 
ceas de mină care’ conține un 
emililor miniatural. Emițătorul 
debitează Intr-o antenă tele
scopică care poate să atingă 
o lungime de 13 cm. Purtăto
rul acestui „ceas" vorbește in 
el și poate comunica cu ori
cine are un receptor acordat 
pe lungimea de undă respec
tivă șl care se află la o dis
tantă de pînă la 60 m. Emiță
torul este alimentat de o ba
terie electrică montată înăun
tru. Acest emițător poate fi 
folosit și pentru telecomanda 
unor instalații electrice din 
casă, cum ar fi pornirea • au 
oprirea televizorului, aprinde
rea luminii în casă cu co
mando dală din automobil 
ele.

Radiator 
de calorifer 

din material plastic

cu atît cantitatea de colesterol pe 
care o conțin este mai mare.

® LA LOS ANGELES s-a pus 
în vînzare o periuță de dinți care 
cîntă. Ea este destinată copiilor 
cărora nu le place să-și spele 
dinții. Atunci cînd periuța este ți
nută corect șl vine în contact cu 
dinții, ea începe să cinte. De în
dată ce i se schimbă poziția, me
lodia încetează.

șî se supără mai repede decit so
ția sa. Soțul american se supără 
in medie de șase ori pe săptă
mînă, iar soția numai de trei ori. 
In schimb supărarea îi 
mai repede bărbatului 
meii.

MOZAIC
Oamenii de știință din 18 țări au 

peistițiilor în zilele noastre. Au fost 
persoane și s-a ajuns la concluzia că în țările respective 
există cel puțin 4 000 de superstiții diferite. Astfel, de pildă, 
printre oamenii de afaceri există credința că tranzacțiile 
cipale trebuie încheiate marțea, evitate pe cîl posibil 
rea, mai ales dacă vinerea respectivă cade pe ziua de 
lunii.

Vor dispare oare 
cangurii ?

Un fabricant vest-german a 
anunțat recent că va pune pe 
piață un radiator de calorifer 
din poliester întărit cu fibre 
de sticlă. Acest radiator — 
care a dovedit, după încercări 
de 500 de zile, că suportă fără 
a se deforma o temperatură 
mult superioară aceleia de 
serviciu — ar prezenta urmă
toarele avantaje: suprafețe 
interioare netede (de unde re
iese o foarte slabă rezistență 
la scurgere), inexistența peri
colului de coroziune, elimina
rea necesității de a fi vopsit, 
greutate redusă, rezistentă 
șocuri, posibilitatea de a I 
da forme foarte diferite.

la
se

Ambalaj ideal 
obținui 

din hîrtie metalică

S-

Patru savauli americani vor trăi 
și ra-unci 60 de zile sub apă la o 
adinei me de 15 m. Aceasta este pe
rioada de scufundare cea mai lun
gă plănuită vreodată. Operația de
numită .Tektite 1" la rare vor par
ticipa forțele navale militare, 
N AS.A., Ministerul de Interne al 
S.U.A., va avea loc în primăvara 
viitoare In portul Insulei Saint John 
din arhipelagul 
vanfii vor fare 
dat al fundului 
punrt de vedere 
poqrafic .■ ei vor 
romportamentu) 
Izolare relativă într-un mediu străin 
și sub o anumită presiune. Ei vor 
studia, de asemenea, comportamen
tul si obiceiurile animalelor marine.

Datele adunate vor putea. în vii
tor. să se aplice atît misiunilor sub
marine rjt <;i misiunilor spațiale de 
Tunqă durată.

.Reședința' submarină 
de .General Electric" se 
pune d>n două chesoane 
vertical? înalte de 5,4 m 
diametru de 3,6 m. legate intr? ele 
printr-un tunel cu diametru) dn 1,2 
Dl

■Fiecare rhoson va cuprinde două 
romnartimente plasate unul peste 
celălalt. Rezervele alimentare se vor 
afla In capsulă, fn timp ro apa no- 
labilă 
xiqen 
țeavă 
față.

Bn submarin va fi folosit de rătie 
taranti pentru scurte deplasări pe 
fondul oceannlui.

Locul experienței a fost ales în 
Insula Saint John, deoarece în acest 
punct apele sînt în același timp cal
de si transparente și pentru că fau
na șl flora sini atei abundente. In 
afară de areasta, numc-roși reciti de 
corali adăpostesc o populație nu
meroasă de pe.ști, de languste cu 
spini și de aJle specii de animale 
rare (ocazie unică pentru studiul 
biologic și oceanografie direct).

AntileTor Mid. Sa- 
un studiu aprofun- 
oreanului, alît din 
geologic, cit și to- 
sludia și observa 
omului viu într-o

• IN FIECARE an la 
rie tinerele daneze au 
tea să ceară mîna unui bărbat. In 
caz de refuz, bărbatul respectiv 
este obligat să-l cumpere solici
tantei 12 perechi de mănuși fine 
de piele.

VATICANUL are cei mai 
mulțl abonați la telefon din lume. 
La 1 000 de locuitori revin 3 000 
de numere. La Vatican se înregis
trează zilnic 20 000 de convorbiri 
telefonice.

JOCURI
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Pornind 
tr-un colț și ur- 
mînd săritura ca
lului, \eți găsi 
numele 
noscut poet ro
mân, titlul uneia 
din poeziile salo 
șl o strofă din a- 
ceastă poezie.

\ eli 
anul cu-

poet

(Rebo : 8) N. PEȚANCA

Proverbială

POȘTA RUBRICII
SIMION CETEAN tupeni: Monoverbul

(9-12) îl mai avem, esle bun șl va apare. Cele
lalte două monoveibe sînt cunoscute.

1. 1VANESCU — Lupeni: Presupunind că ulti
mul careu de 10/10 (MONOVOCALICA : E) nu 
l-ați trimis și altui ziar, vă răspundem: TEL 
apare de două ori (5 și 9 orizontal), cuvîntu) 
PSE este inexistent, iar „E-, C., L," sînt inițialele 
unul anumit tub electronic cu vid.

TRIUNGHI (orizontal .și vertical): 1} capacita
te 2) acaparata 3) părăsire 4) apărată 5) casată 
G) irita 7) țară 8) ațe 9) ta 10) e. Cine n-are ce 
face (Criptografie): înnoadă coada, la cline. Ze
ce semne — zece cilre (adunare cifrată): 6574- 
432=1039.

(Criptografiei i-2,5.6,8)

Cangurul, acest animal simpatic este pe cale de dispa
riție, Australia fiind una din țările în care animalele sint cel 
mal puțin ocrotite. Suprafața terenurilor desemnate pentru 
rezervații este infimă. Fermierii consideră cangurul drept un 
animal dăunător deoarece, acesta distruge pășunile și de 
aceea ei permit vlnătorilor să-1 împuște, în special peDtru 
blana lui. Vînătoarea de canguri este inlerzjsă numai In 
timpul iernii. O dată cu dezvoltarea industriei de conserve 
alimentare destinate animalelor domestice nu mai există nici 
o milă pentru bieții canguri. In fiecare săptămînă în fabrici 
se prelucrează carnea a circa 100 000 de 
na animalelor domestice.

Fiul olandezului Jacob van Nissen
tr-adevăr neobișnuită. Cînd tatăl său, ajuns la o vîrstă 
intată s-a căsătorit cu o fată de 18 ani, fiul, fără să 
mult pe gînduri, s-a căsătorit cu mama mamei sale vitrege, 
în vîrstă de 40 de ani. In felul acesta tînărul van Nissen 
ajuns propriul său bunic.

Proprietarul unui cîmp din apropiere de Schleswig-Hols
tein (R.F.G.) s-a pomenit cu o sticlă de coniac franțuzesc din 
cel mai fin care i-a căzut la picioare drept din... cer. Auto
ritățile anunțate, au descoperit în apropiere o pereche 
pantofi frumoși și un flacon cu un medicament, dar nu 
putut dezlega enigma.

Misterul a fost lămurit de Compania aeriană scandinavă 
care a anunțat că din cauza unei defecțiuni, valiza unui că
lător s-a deschis si din avion au căzut cîteva obiecte.

Cofetăria „Corso" din Lu- 
peni se află sub oblăduirea 
mandatarului Demeter. Pînă 
aici nimic deosebit. In cofe
tărie, printre dulciuri și 
plante exotice, vizavi de o 
colivie în care trăiesc abia 
văzuți cițiva papagali cu
minți. se află o tăbliță care 
anunță laconic cumpărătorii: 
„Servim zilnic cafea filtru". 
Și cum ziua începe Ia ora 
zero și slîrșește la 24, într-o 
seară pe Ia ceasurile 20, am 
Intrat, obosit fiind și eu lu
crul la jumătate, în cofetă
rie. Mă așez la o masă, a- 
prind o țigară pe care însă 
o sting imediat, căci o tăbli
ță avertizoare cu „Fumatul 
interzis" mi-a șl apucat ure
chile. Aștept să mi se ia 
comanda. De altfel, să fiu 
sincer, nu eram singur ci în
soții de mai multi membri

O nouă hîrtie pe bază de 
otel, pusă la punct de o firmă 
din DOsseldorf (R.F.G.), poate 
fi folosită pentru ambalajul a- 
limentelor în locul sacilor u- 
zuali și pungilor din 
bișnuită. Grosimea 
este de 0,00317 mm.

Avantajele acestui 
teiial, care va 
fără îndoială piața de 
laje, sînt următoarele: 
jarea împotriva acțiunii 
telor și microbilor șl 
împotriva rozătoarelor, 
rece, de fapt, este o (alie de 
oțel. In afară de aceasta, unul 
material protejează împotriva 
acțiunii lichidelor, aerului șl 
luminii. Acesta poate fi nu 
numai înfășurat, dar si sudat 
și imprimat.

Pentru a ne (ace o imagine 
despre grosimea sa, este su
ficient de menționat că 15 fo
lii plasate una peste cftwla’tă 
sînt încă mai subțiri ’decit un 
fir de păr.

hîrtie o- 
acesteia

nou ma- 
revoluționa 

amba 
prote- 
tnsec- 
chlar 
deoa- (

Un nou model 
de lanternă 

electrică
Sub denumiros .Dark Pha

ser” a fost realizată o lanter
nă electrică cu proprietăți ne
cunoscute pînă în prezent Ea 
este etanșă la apă, ploaie, ză
padă sau vînt. Rezistă la umi
ditate, acizi și este incasabîlă. 
Lanterna plutește pe apă îl. 
pusă pe pămînt, produce 
noaptea, prin comutare alter
nativă, două raze sclipitoare 
vizibile la o distantă de 50 m. 
Alimentarea se face de la o 
baterie de 6 V. Toate piesele 
acestei lămpi sint ușor înlo
cuibile. Această lanternă este 
utilizată cu succes de jaudai- 
rneiie, pompieri etc.

și cafeaua filtru
ai cercului literar din Eu
geni. De masă se apropie o 
fetită drăgălașă, de-a cofe
tăriei bineînțeles, pe care o 
rog să ne servească cite o 
cafea. Dar stupoare. Zîrobind 
trist, fetița îmi aduce la cu
noștință că după ora 19 în 
cofetăria „Corsa" din Lupcni 
nu se mai servește cafea, 
întreb de ce, deoarece pe tă
blița 
este 
clar 
lirap 
care

din spatele tejghelei nu 
precizată ora, ci, scrie 
.servim zilnic..." Intre 
iniei vine o altă fetiță 
desleagă enigma.

„Din motive de eficiență 
oconomică, șeful (N.N, man
datarul) a interzis vînzarea 
cafelei după ceasurile 19J. 
Cei și primesc lămuriri su
plimentare care traduse su
nă cam așa: seara, în cofe
tărie intră mulțl tineri care 
siau la taitas In fața unei ca-

fele două-trei ore. Și cum to
tul se raportează la eîștig, 
și curo nu s-a ajuns la o în
țelegere cu acești tineri eă- 
bădăioși ca în două ore să 
consume mai multe cafele șî 
cova lichior, s-a Interzis vîn- 
zarea cafelelor după această 
oră. Și-n vreme ce mă în
dreptam către Ieșire, după 
ce am consumat așa de 
cilii lumii un pahar cu 
tro, mă întrebam care o 
rostul invitației Ia cafea, 
dacă tot n-o obții cînd îți 
lihnește. Că doar n-o să bei 
cafea dimineața. M-am gîn- 
dit șl la papagalii din coli
vie, care n-ar fi Tău 
învățat! să ciripească 
ora 19: „Nu servim 
cu filtru",

R. STAMATE

cafea
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

de dare de seamă și alegeri
PROGRAM DE RADIO

la Plenara C. C. al P. C. R
fUrmare din paa 7)

c perioadă de 8—4 maximum 5 ani 
după cere, fiecare medic să urmere 
cursuri do împrospătare a cunoștin- 
R1OT

S-« vorbit aici despre necesitatea 
înjosirii mai eficace a stațiunilor bal
neoclimaterice. România este o ta
ră cu multe posibilități în acest do- 
Bveniu. Din păcate. însă, stațiuni cu 
^'i'oacf curative cum nu se găsesc 
multe în lume și care în trecut erau 
foarte apreciate au intrat în anoni
mat. Am făcut puțin pentru dezvol
tarea lor. am făcut puțin pentru a 
le pune în valoare. Nu s-a acordat 
destulă atentie ca ele să asigure ce
tățenilor noștri condiții de tratament 
adecvat și în același timp să atragă 
cît mai multi străini. în directivele 
pe care le va elabora Comitetul Cen
tral această problemă trebuie să o- 
cupe un loc Important.

Este, de asemenea, necesar să a- 
cordăm mai multă atentie lărgirii 
producerii de medicamente în tară, 
precum si îmbunătățirii calității lor. 
Noi am luat o serie de măsuri, am 
făcut Investiții. Nu știu dacă a fosl 
bine că am concentrat în București, 
într-un singur complex, aproape toată 
producția. In trecut aveam multe la
boratoare și întreprinderi de medi
camente și în București și în alte cen
tre șl nu cu rezultate proaste. Cred 
că va trebui să urgentăm elabora
rea studiului privind producerea me
dicamentelor. In prezent, răspunde
rea acestei producții, inclusiv a In
stitutului farmaceutic de 
aparține 
Chimice,
va minor 
lor 30 de 
producția industriei chimice. Propun 
să studiem dacă nu ar fi mai bine 
co producția de medicamente să 
treacă la Nfinlsterul Sănătății. Minis
terul Sănătății poate uni cercetarea 
cu producția si poate asigura un 
control al eficienței medicamentelor 
care se face, după cile știm pe oa
meni. In orice caz. medicii ne pot 
ej'.ita să ridicăm calitatea producției 
de medicamente.

Tinînd seama de necesarul tot mai 
mare de Instrumente medicale, se 
Impune să intensificăm producerea 
acestora. In acest an am discutat a- 
cr.'stă problemă cu Ministerul Sănă- 

și Ministerul Industriei 
-țiilor de Mașini. S-au

stabilit măsuri de intensifica
re a producției de instru
mente medicale. Necesarul este insă 
more; probabil în viilor va crește. 
De aceea cred că trebuie să reana- 
llzăm acest program acordind mai 
multă atenție producerii aparaturii 
șl Instrumentelor de care avem ne
voie. Este necesar ca nu numai spi
talele mari, ci șl dispensarele din 
sate, medicii core lucrează în me
diul rural să dispună de aparatura 
strict necesară; fără aceasta nu-șl 
pot îndeplini cum trebuie îndatori
rea Știința a progresat, și aparatura 
nouă, speciala, ne ajută să descope
rim și să punem mai Iute și mai e- 
xacl diagnosticul. Consider că în di
rectivele Comitetului Central și a- 
ceastfi problemă va trebui să-și gă
sească locul corespunzător.

In studiu se prevede crearea Co
legiului medicilor și farmaciștilor. 
Cred că nu putem pune la îndoială 
eficacitatea acestui colegiu. Cred 
Insă că medicii și farmaciștii vor 
acționa in așa fel ca să nu-l dea de 
lucru. In același timp însă, trebuie 
aleși în acest colegiu oameni cu o 
înaltă ținută morală, care să fie în 
stare, puși în fața încălcării de 
tre colegi de-ai lor a normelor 
cii medicale, să aplice măsurile 
respunzăloare.

In vederea îmbunătățirii îndrumă
rii ocrotirii sănătății in România, un 
rol important revine Ministerului 
Sănătății, conducerii sale. Fără îndo
ială că tovarășii ■ care lucrează la 
acest minister vor lua măsurile ne
cesare pentru a-șl perfecționa acti
vitatea. Pentru a veni în sprijinul 
ministerului, pentru a ridica nivelul 
conducerii ocrotirii sănătății în țara 
noastră, se prevede înființarea Con
siliului sanitar superior. Acest con
siliu trebuie să fie conceput nu ca 
un organ auxiliar al ministerului, cl 
ca un for de înaltă competență ști
ințifică. profesională, care să anali
zeze periodic, cel puțin o dată pe 
an, problemele generale ale sănătă
ții din România și să aibă latitudi
nea de a elabora măsuri, hotărîri. 
El va fi deci nu un organ consul
tativ, ci un 
zie care va 
ceea ce are 
din România 
scară locală, 
experiența de sus cu practica zil
nică de jos. să asigure găsirea so
luțiilor celor mai indicate pentru în-

în ocrotirea

a discuțiilor 
vor întocmi 
Central al

Că- 
eli- 
co-

cercetare, 
Ministerului Industriei 

care o consideră co
in ansamblul ce- 

miliarde cit reprezintă

i; 
c

organ colectiv de deci- 
reuni în sînul său lot 
mai bun corpul medical 
atit la centru, cit și pe 
El va trebui să îmbine

deplinirea la un nivel mal înalt a 
sarcinilor mari caro revin medicilor, 
întregului corp sanitar 
--.nătăiii poporului.

Pe baza studiului și 
purtate în plenară se 
directivele Comitetului
partidului privitoare la îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății populației în Româ
nia.

După elaborarea acestor directive, 
ar fi necesar, poate, ca la începu
tul anului viitor să se organizeze o 
consfătuire pe tară a cadrelor medi
cale care să dezbată directivele șl 
să elaboreze un șir de măsuri orga
nizatorice. concrete, privind activi
tatea de viitor.

In încheiere, tovarăși, vreau să 
subliniez că discutarea în plenara 
Comitetului Central a problemelor a- 
sistenței sanitare s-a dovedit deose
bit de utilă. S-au făcut multe pro
puneri. îndeosebi dc către tovarăși 
care lucrează în domeniul sanitar, 
si acestea constituie un ajutor de 
preț pentru Comitetul Central al 
partidului; aceste propuneri ne vor 
ajuta în elaborarea directivelor și 
a măsurilor privind activitatea de 
viitor.

Discuțiile de astăzi au evidențiat 
o dată mai mult cît de important 
este pentru Comitetul nostru Central, 
pentru toate organele de partid și 
do stat, ca la analiza problemelor 
pe care le ridică construcția socia
lismului să participe cel mai buni 
specialiști din diferite domenii de 
activitate. Numai astfel vom asigura 
ca măsurile pe care le stabilim să 
corespundă cît mai bine necesități
lor activității practice, să îmbine ar
monios în construcția socialistă li
nia politică generală cu experiența 
concretă. Va trebui ca și în elabo
rarea legii sanitare, despre care s-a 
vorbit aici, să ținem seama de pro
punerile făcute, să fie consultați în 
continuare cei mai buni specialiști, 
să se pornească de la dezbateri largi 
in care să se pronunțe atit perso
nalul medical șl sanitar, cît șl opinia 
publică din tara noastră.

îmi exprim convingerea 
rîrile plenarei vor marca 
ră în ocrotirea sănătății 
nostru, că medicii noștri, 
personal sanitar va munci cu și mai 
mult elan pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Comitetului Central, pentru 
îndeplinirea nobilelor sale îndatoriri 
față de popor,

că hotă- 
o cotitu- 
poporulul 

întregul

față de patrie.

Prilej de ridicare 
calitativă a întregii 

munci de partid
■ ■

fUrmore din pag 1)

adu-

cazane, 
de la 

prilejul

au fost temeinic pregă-

direcțiile spre care Ire- 
orienteze activilole/i noi- 
alese.
comitetului municipal și

do partid, 
bule să-și 
le orqane

Membrii 
comitetelor orășenești, ai comitetelor 
de partid din ÎQtreprinderi să se 
deplaseze din timp la organizațiile 
la caro au fost repartizați, să ajule 
concret la pregătirea șl desfășura
rea adunărilor de dări de seamă 
și alegeri șl să acorde In continuare 
un sprijin calificat organelor noi a- 
leso In planificarea și organizarea 
muncii pentru îndeplinirea măsuri
lor stabilite in adunări și conferin
țe. Pentru a asigura un cadru pro
pice îmbunătățirii muncii do partid, 
este necesar ca. comitetele de par
tid să organizeze operativ confirma
rea șl Instruirea organelor noi ale
se, în așa fel îneît 
toate condițiile 
lății de partid.

Aslgurînd un 
zător adunărilor 
dări de seamă șl alegeri, vom 
premisele ridicării calitative <• 
tregii munci de partid.

;ă se creeze 
continuității activi-

conținut corespun- 
și conferințelor de

1 crea 
a în-

♦
♦
♦
♦
♦
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Subliniind că problema analizată 
în plenară demonstrează încă o dată 
preocuparea partidului nostru pen- 
Îtii cuprinderea tuturor sferelor de 
activitate în mersul ascendent al con
strucției socialiste în tara noastră, 
vorbitorul a relevat că rezultatele 
cantitative și calitative obținute în 
toatp tărîmurile s-au reflectat și în 
domeniul ocrotirii sănătății demon- 
sl-ind înalta grijă și răspundere a 
partidului _și statului pentru om. El 
a ilustrat această grijă prin realită
ți’*’ din județul Hunedoara, unde 
s-au obținui rezultate pozitive, în 
S'w'îa1 în re privește întărirea ba
zei materiale și îmbunătățirea unor 
Indicatori de sănătate publică. O im
portantă deosebită s-a acordat dez
voltării unităților sanitare, atit prin 
construcții noi, prin Investiții cen
tralizate. cît și prin afectarea $1 a- 
menajarea de noi localuri, extinderi, 
amenajări de localuri vechi etc. 
Construirea și darea în folosință a

spitalului de la Hunedoara, amena
jarea spitalului de boli cronice și 
a Casei copilului din Hunedoara, 
extinderea spitalelor din Lupeni, 
Brad, Orăștie etc. au făcut posibilă 
crearea unor condiții mai bune pen
tru activitatea sectorului sanitar. Ca
pacitatea de spitalizare a crescut 
numai într-un an de zile cu 650 de 
paturi.

Măsurile adoptate de conducerea 
de partid și de stat pentru creșterea 
natalității se reflectă pozitiv și în 
județul Hunedoara, unde se înregis
trează o creștere continuă a curbei 
natalității

Puternica Industrializare a județu
lui — a spus vorbitorul — pune o 
serie de probleme privind purifica
rea aerului la Hunedoara, Călan, Va
lea Jiului. Pe baza studiilor și a mă
surilor propuse în această direcție, 
organele centrale sanitare vor tre
bui să acționeze în spirit profilactic, 
pentru a evita aprobarea amplasării

industriale noi, gene-unor obiective 
raloare de nocivități in perimetrul 
localităților populate, cît șl pentru 
aplicarea măsurilor de protecție la 
obiectivele industriale, aflate în func
ție.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la procesul de pregătire 
a noilor promoții de medici, insis- 
tind asupra necesității intensificării 
educației lor cetățenești și a dezvol
tării conștiinței etice de medici. Tot
odată. relatînd că marea majoritate 
a color internați sînt salariați, că 
pe timpul spitalizării primesc atit 
salariu cit și întreținere gratuită în 
spital, vorbitorul a propus să sc e- 
xamineze dacă nu este cazul ca o 
parte din cheltuielile de întreținere 
în spital să fie suportate de pacient. 
O asemenea măsură — a spus el 
— ar fi în concordanță cu princi
piile echității socialiste și ar con
tribui la o mai bună folosire a im
portantelor fonduri alocate de stat 
pentru sectorul sanitar.

grale a sarcinilor de plan. în 
nările de dări de scamă și alegeri, 
a fost criticată Insuficienta preocu
pare n unor birouri de organizații 
dc partid (nr. 3 — preparațla Lu
peni, prcparalla Petrila, nr. 9 — EM. 
Lupeni. nr. 7 — Vlscoza Lupeni) 
pentru ridicarea nivelului politic șl 
ideologic al membrilor de. partid, 
slaba combativitate a unor membri 
de partid fată de lipsuri, faptul că 
membrilor do partid nu li se trasea
ză sarcini concrete, a fost reliefată 
necesitatea îmbunătățirii stilului si 
metodelor de muncă intre adunări
le generale, s-au făcut propuneri 
concrete menite să contribuie la 
îmbunătățirea muncii. Organizația 
dc partid din serviciul lehnico-ad- 
ministrativ al Grupului II construc
ții, de la șantierul 3 Vulcan, șan
tierul 4 Lupeni, secția mecanic-șof 
U.R.U.M.P.. T.T.R., C.F.R..
blocul 150 și combustibilul 
I.E.C. Paroșeni au folosit
adunărilor generale de dări de « sea
mă și alegeri pentru a primi în rîn- 
durile lor un număr însemnat de 
tovarăși.

Din desfășurarea adunărilor gene
rale care au avut Ioc pînă în pre
zent se mai desprinde însă faptul 
că unele organizații de partid nu au 
făcut totul ca acestea să se ridice 
la nivelul cerințelor. Astfel, la or
ganizațiile de bază nr. 3 de la pre- 
parația Lupeni, nr. 1 de la prepara- 
ția Pelrila, coloana T.A. comerț, nr. 
1 A, 2 A, 2 B de la E.M. Lon^a, ca 
urmare a faptului că adunările de 
partid nu
Iile, prezența a fost sub nivelul po
sibilităților, iar participant s-au aș
teptat prea mult Invitați să la cu- 
vîntul. Unele dări de seamă au fost 
slabe în conținut, au redat în mare 
măsură rezultatele activității econo
mice fără a face o analiză temeini
că a factorilor care le-au generat. 
Au făcut puține referiri la disciplina 
în producție, la preocuparea pentru 
ridicarea calificării profesionale, la 
grija față de avutul obștesc. Proble
mele privind munca pentru ridicarea 
nivelului politic ideologic și cultu
ral sînt tratate la modul general. Nu 
se fac referiri la activitatea orga
nelor de partid pentru eliminarea 
deficiențelor ce s-au manifestat în 
această direcție precum sl la măsu
rile ce se impun a fi luate.

Ținînd seama de faptul că majo
ritatea organizațiilor de partid vor 
line adunările și conferințele de 
dări de seamă și alegeri în perioada 
care urmează este necesar ca or
ganele de partid să acorde toată 
atenția pregătirii temeinice a aces
tora. Dările de seamă să fie elabo
rate cu contribuția întregului organ 
de partid, a unor membri 
cu experiență. Dările de 
trateze în spirit critic și 
activitatea de partid sub 
pectele, să consituie o bază reală 
pentru discuții în adunări. O atenție 
deosebită trebuie să șe acorde ela
borării unor măsuri concrete cu ter
mene șl responsabilități în toate do
meniile activității de partid. Con
vocarea adunărilor șl a conferințe
lor să se facă conform Hotărîril Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
aslgurîndu-se prezența tuturor mem
brilor de partid la adunări, 
li-se totodată posibilitatea să 
gătească temeinic șl să-și 
deschis părerea în legătură 
tivitatea organelor și organizațiilor

Pentru copii 
Film serial : 
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excursie — 
concurs. 
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de partid 
seamă să 
autocritic 
toate as-

dîndu- 
se pre- 

spună 
cu ac-

Cum sc preocupă factorii Oc răspundere 
dc școlarizarea oamenii 

cu studii Incomplete

10,00
11,30
12,00
12,05 Jocurile

a

duminicală, 
populare, 
varietăți I

Olimpice

23,30
23,40

28 octombrie
Pentru noi, femeile I 
Actualitatea Industrială.

16.30
17,00
17.30 Curs de limba franceză.
18,00 Alma-Mater — emisiune 

pentru studenji.
18.30 Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968. Ceremonia 
de Închidere.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Trepte spre viitor.
20,20 Ce-afl dori să revedefi ?
20,40 Tele-universilatea.
21.10 .Gong" — emisiune 

actualitate teatrală.
21.30 Film artistic: ,Dr. Pro- 

torlus".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

de

I
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i
i
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r Indiferent de profesiune, munci
torul are obligația să-și sporească 
mc-reu nivelul de cunoștințe, să fie 
Jn pas cu dezvoltarea societății. In 
acest scop, au fost create largi po
sibilități de școlarizare și comple
tare a studiilor tuturor oamenilor 
muncii, prin înființarea secțiilor fă
ră frecvență pe lingă mai multe 
școli din Valea Jiului. Paralel cu 
aceasta a fost întreprinsă o largă 
acțiune de Îndrumare a oamenilor 
muncii cu școala generală netermi- 
notă pentru completarea studiilor.

Pină In momentul de fată au fost 
înscriși în învățăminte) fără frec
vență un număr de aproaoe 1 500 
de muncitori din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului. Dar, fată de 
cerințe, rezultatele nu sînt deloc 
mulțumitoare. La Școala generală 
nr. 5 din Pelrila, în a cărei rază 
intră exploatările miniere Lonea si 
Petrila, șl celelalte întreprinderi $1 
Instituții din acest oraș, au fost în
scriși pînă în momentul de fată a- 
bia 280 de elevi. Dar numai la ex
ploatarea minieră T.onea «int peste 
550 de muncitori cu studii incom
plete. Aceasta se dalorește slabei 
preocupări a factorilor de răspunde
re. a greșitei înțelegeri a necesită
ții școlarizării muncitorilor. In discuția 
pe care am 9Vtit-o. inginerul Aurel

Brinduș, șeful exploatării, ne-a decla
rat că este mulțumit că acești mun
citori dau un bun randament in pro
ducție, iar problema școlarizării este 
o chestiune personală a fiecărui mun
cilor.

în această acțiune există mult for
malism. Comitetul de partid din 
cadiul exploatării a întocmit labele 
cu muncitorii neșcolarizați fără a 
mai urmări și înscrierea lor la stu
dii. Tovarășul Voicescu Nicolae, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid spunea că au fost alte sar
cini .mai urgente'. Dar 
la școală se mai poate 
pînă la 1 noiembrie. Pînă 
dată conducerea minei.

înscris

înscrierea 
face doar 
la această 
comitetul 

de partid, cel al U.T.C. au obligația 
de a se ocupa intens de această 
problemă.

Mai mult, se poate face în aceas
tă privință și la F.F.A. .Viscoza' 
Lupeni. Aici, dintr-un număr de 371 
de salariați cu școala generală ne
terminată pînă în prezent, abia 137 
au înaintat cereri de completare a 
studiilor, iar în sortii s-au mai în
tocmit încă 40 de cereri.

Comitetul de direcție, comitetul 
de partid și conducerea .Școlii ge
nerale nr. 3 Lupeni, au discutat cu 
salariații atit in secții cit șl la in
trarea sau ieșirea din fabrică des-

pre necesitatea continuării școlii. 
Este un lucru bun, dar trebuie ur
mărită stăruitor finalitatea acțiunii, 
concretizarea ei prin înscrierea Ia 
învățămint.

O situație nesatisfăcătoare poate 
fi întîlnită și la Exploatarea minie
ra din Lupeni, unde abia 10 la sută 
din numărul muncitorilor cu școala 
generală neterminată, s-au 
pentru continuarea studiilor.

Si aici au fost ținute mai multe 
ședințe la intrarea și ieșirea din 
schimb a muncitorilor, dar nu s-a 
mai urmărit în continuare înscrie
rea muncitorilor la școală. Nici nu 
se cunoaște numărul exact al celor 
care nu au școala generală termi
nată.

în discuția pe care am avut-o, 
iov. Meiuș Emilian, Inginer șef ad
junct al minei, care a primit sarci
na să se ocupe și de această pro
blemă ne-a declarat: „Intr-adevăr, 
stăm destul de rău cu înscrierea, 
dar vom face totul pentru a de
termina șefii de sectoare să discu
te cu oamenii, să-l lămurească des
pre necesitatea completării studi
ilor". Această Inlenlie trebuie fi
nalizată.

Secretarul 
tov. Raczek 
fiind foarte

comitetului de partid, 
loan, recunoștea că, 

ocupat cu alte proble-

me, a neglijat aceasta sarcină. .Nu 
m-dro putut ocupa mai îndeaproape dc 
școlarizarea muncitorilor fiind . foar
te ocupat cu alegerile de paitid. 
Totuși ani analizat chiar șl în ședin
țele de alegeri această problemă, 
deoarece avem chiar $i membji de 
partid care nu au terminat școala 
generală. Propun să se găsească 
posibilități ca meditațiile șl consul
tațiile pentru cei înscriși la fără 
frecvență să fie ținute chiar în ca
drul exploatării. în acest scop tre
buie amenajată o sală în care tova
rășii profesori să facă orele de con
sultații".

Termenul de înscriere la școală a 
fost prelungit pînă la I noiembrie. 
In timpul scurt care a mal rămas, 
atit la mina Lupeni, cit și în cele
lalte unități, comitetele de direcție, 
comitetele de partid, U.T.C.-ul și 
sindicatele trebuie să urgenteze 
înscrierea la școală a angajâților.

Este și în interesul fiecărui om 
sfi învețe cît mai mult pentru a fi 
cît mai util societății șl producției. 
Statul asigură condițiile de școla
rizare tuturor oamenilor muncii — 
se organizează ore de consultații 
meditații gratuite în scopul spriji
nirii acțiunii dc completare a stu
diilor. Aceste condiții trebuie folo
site din plin.

P. M.

LUNI 28 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I:

6.00—8.25 Muzică și actualități; 
8 25 Moment poetic» 8.30 La micro
fon, melodia preferată; 8,00 Buletin 
de știri; 9.05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Revista literara radio; 
10,00 Muzică instrumentală» 10,10 
Cadran cultural; 10,25 Muzică popu
lară,- 10.45 Recitalul violonistului Ște
fan Rulia; 11.00 Buletin de știri; 11.05 
Jocuri populare; 11,15 Cintece pa
triotico,- 11.45 Sfatul medicului. 12.00 
O vizită In fonoteca noastră; 12.20 
Avanpremieră cotidiană; 12,30 Intil- 
nirc cu melodia populară și Inter
pretul preferat; 13.00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Program de ba
lade; 14.15 Muzică ușoară; 14.25 Pa
gini din operete; 14,40 Radio-publi- 
citatC; 14.50 Dialogul instrumentelor; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Piese 
pentru pian de Gheorghe Costinescu; 
15.15 Radiorachela pionierilor; 15,40 
Pentru prietenii muzicii corale; 16.00 
Radiojurnal. 16,30 Sport; 17,15 
Antena tineretului; 17.45 Muzică u- 
șoară; 18.00 Buletin de știri; 18.02 O- 
rizont științific; 18.20 Din cele mai 
cunoscute melodii populare; 18,40 
Arii celebre din opere; 19,00 Radio- 
gazela de seară; 19,30 O melodic pe 
adresa dumneavoastră; 20.00 Buletin 
de știri; 20.05 Rampa: 20.20 Muzică 
populară; 20,40 La microfon soliștii 
Luigi lonoscu și Nana Mouskouri; 
20,55 Noapte bună, copii; 21,00 Mu
zică; 21.05 Teatru scurt; 21,35 Mu
zică ușoară; 22.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 For
mația Valențiu Grigorescu; 22.30 Mo
ment poetic,- 22,35 O primă audiție 
de muzică romanească; 24.00 Bule
tin de știri; 0,05—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Cîntece populare; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de știri; 7,45 
Cintă fanfara; 8.00 Muzică popu
lară; 8,30 Buletin de știri; 9,00 Ca
leidoscop muzical; 10,00 Buletin de 
știri; 10,30 File de legendă,- 10,55 Mu
zică din operete; 11,35 Muzică 
populară; 12,00 Buletin de știri; 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12.15 Varie
tăți muzicale; 13,00 Dc toate pentru 
toți; 13,55 Muzică,- 14,00 Radiojurnal; 
14,08 Concert de prînz» 15,00 Cinte- 
cele anotimpurilor,- 15,30 Melodii 
populare,- 15,45 Compozitor și inter
pret : Constantin Drăghici; 16,00 Pie
se instrumentale; 16,15 Două melo
dii, doi interprets 16,20 Sfatul me
dicului; 16,25 Concert de muzică 
ușoară; 17,00 Radiojurnal; 17.40 Ra- 
dio-publicitate; 18,00 Formația Sin
cron; 18,25 Amfiteatru literar; 18,50 
Muzică; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Album folcloric; 19,30 Curs de limba 
engleză; 20,30 Ora specialistului; 
20,50 Alo ? Răspunde muzică ușoa
ră; 21,00 Buletin de știri; 22,20 Mu
zică ușoară,- 23,00 Radiojurnal.

MARȚI 29 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I:

6—8.25 Muzică și actualități; 8.25 
Moment poetic; 8.30 la microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 l.a microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Miorița» 10,10 Curs de 
limba engleză; 10.30 Pentru iubitorii 

■wuzlcîi populare; 11.00 Buletin de 
știri,- 11,05 Să învățăm un < inlec;
11.20 Din creația compozitor ului Ghe- 
tase Dendrino» 11.45 Sfatul medicu
lui; 12.00 Muzică ușoară; 12J0 Avan
premieră cotidiană; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și Interpretul pro
ferai; 13 00 Radiojurnal. Sport; 13,20 
Soliști șl orchestre dc muzică ușoa
ră,- 14.00 Muzică populară; 14,15 De 
ce? Do unde? De cind?» 14 30 Ra- 
dio-publicitate; 14.50 Muzică ușoară» 
15,00 Buletin de știri; 15.30 Paletă 
multicoloră; 16.00 Radiojurnal. Sport;
16.20 Jocuri populare,- 10.30 Sport; 
17,15 Antena tineretului. 17,45 p.iqini 
alese din muzica corală; 18.00 Bu' tin 
de știri; 18,02 Revista economică»
18.20 Metronom '68; 19,00 Radioga- 
zeta de seară; 19.30 O melodic ue 
adresa dumneavoastră» 20.00 Bir im 
de știri» 20,05 Muzee și expo iții;
20.20 Muzică populară; 20.40 Ciulă 
Nioi Rosso,• 21.00 Muzică ușoară; 
21,05 Tării, inima și versul; .'1 25 
Doină, doină cîntec dulce; 21-35 ' le- 
lodil de Noru Demetriad sr Edmond 
Deda; 22,00 Radiojurnal; 22.20 Muzi
că ușoara,- 22.30 Moment poeticj 
22,35 Melodii-magazin; 24.00 Buletin 
de știri; 0,05—5.00 Estrada nocturna.

PROGRAM! I. 11:

7.00 Jocuri populare,- 7.10 Tot Îna
inte,- 7,30 Buletin de știri; 7 45 Fan
tezii pentru fanfară; 8.00 Emisiune 
de folclor; 8,30 Buletin dc știri,- 9 00 
Caleidoscop muzical; 10,00 Buletin le 
știri; 10,05 Cintă Pompilia Stolan 
și Cristophc; 10.30 Roza violurilor» 
10.55 Piese instrumentale; 11.15 Cîn
tece și jocuri populare,- 11.40 For
mații corale de tineret; 12,00 Bul -t in 
de știri; 12.05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Din folclorul muzical al 
popoarelor,- 12,30 Succese ale muzi
cii ușoare românești; 13,14 Muzică 
populară; 13,30 Pagini celebre di - n- 
perete; 14,00 Radiojurnal; 14.08 Con
cert de prînz; 15,00 Muzică dc es
tradă; 15,30 Radiomagazinul femeilor; 
16,15 Muzică; 16,20 Sfatul medicului» 
16,25 Piese corale de Nelu lonescu; 
16.40 Muzică ușoară; 17,00 Radio
jurnal; 17,40 Radio-publicitate; !•” 30 
Concurs cu public» 18.55 Buletin de 
știri; 19,00 Concert de muzică popu
lară; 19,30 Curs de limba franceză; 
19.50 /kctualilatea muzicală; 20.30 
Forum științific,- 20.40 locuri popu
lare» 20,50 Cîntece de Marius Mi I; 
21,00 Buletin de știri: 21.05 Duete de 
dragoste; 21,30 Atențiune, părinți!» 
21,5(f Muzică de cameră.- 22.35 Paq'ri 
din opere românești; 23,00 Racîioiur- 
nal; 23,40 Parada melodiilor; 0.55— 
1.00 Buletin de știri.

F I L M E
Luni 28 octombrie Marți 29 octombrie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : intoarce-te ; Republi
ca : Pentru cîțiva dolari in 
plus : PETRILA : Cerul înce
pe la etajul III ; LONEA - 
Minerul : Salvele Aurorei ; 
ANINOASA : Cu bărbații e 
o altă poveste : VULCAN : 
Cei șapte samurai ; LUPENI 
- Cultural : Căderea Impe
riului Roman ; Muncitoresc - 
Oameni în rulotă ; PARO- 
ȘENI : Cîne călărește un ti
gru : URICANI : Topkopl.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : întoarce-te ; Republi
ca : Pentru cîțiva dolari în 
plus ; PETRILA : Cerul înce
pe la etajul III ; LONEA - 
Minerul : Salvele Aurorei ; 
VULCAN : Cei șapte samu
rai ; LUPENI — Cultural : 
Căderea Imperiului Roman ; 
Muncitoresc : Oamen^ în ru
lotă.
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Manifestări prilejuite 
de Ziua 

Forțelor Armate 
ale României

PARIS. — Cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar, aero și na
val al României la Paris, Mihai Dran- 
ga a oferit vineri seara o gală de 
filme și un cocteil.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori ai Marelui Stal Major al 
armatei francezo, reprezentanți ai 
M.A.E.. alașati militari, precum șl 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditafi la Paris, personalități ale 
vieții politice și culturale, ziariști.

BERLIN. — Cu prilejul Zilei Ar
mai* i Republicii Socialiste România, 
atașatul militar aero și naval, locote- 
nenl-colonel Mircea Beghegeanu, a 
oferit la Clubul oamenilor de artă 
din Berlin o gală de filme româ
nești urmată de un cocteil.

Atașatul militar român a conferen
țiat la unele unități și școli ale Ar
matei Populare a R.D.G. despre a- 
niversarca Zilei armatei române.

SEMNAREA UNUI ACORD 
CULTURAL Șl ȘTIINȚIFIC 

INTRE ROMÂNIA Șl VENEZUELA
CARACAS 26 — Trimisul special Agetpres, I. lonescu, trans

mite : Cu prilejul vizitei pe care ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mânescu, a fâcul-o In Venezuela, la Caracas 
a fost semnat vineri acordul cultural șl științific Intre Republica 
Socialistă România și Republica Venezuela.

In cuvintarva sa. rostită la cere
monia semnării, R. L. More, ministrul 
relațiilor interne al Venezuelei și în
sărcinat cu problemele externe, a rele
vat că deși între Venezuela și Ro
mânia există de mai multă vreme re
lații do colaborare în diferite dome
nii. atit acordul cultural și științi
fic cît și acordul economic, semnat 
cu cîleva săptămîni în urmă, expri
mă dorința celor două țări de a ini
ția o etapă nouă do dezvoltare a u- 
nor schimburi efective în sectoarele 
respective de activitate. El a arătat 
că prietenia dintre cele două po
poare are la bază respectarea prin
cipiului suveranității naționale, res-

Lansarea navei cosmice „Soiuz-3“
• LA BORDUL NAVEI SE AFLĂ

MOSCOVA 26 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
sîmbătă, ora 11,34 (ora Moscovei), cu 
ajutorul unei puternice rachete pur
tătoare, nava cosmică „Soiuz-3". Ea 
este pilotată de pilotul cosmonaut 
colonelul Gheorghi Timofeevici Be
regovoi. Erou al Uniunii Sovietice, 
pilot emerit de încercare (născut in 
1921). In timpul lansării și al zbo
rului pe orbită cosmonautul a înde
plinit toate operațiile prevăzute de 
programul dinainte stabilit și a ra
portat că se simte bine. In timpul 
primei rotații în jurul Pămîntului, 
cosmonautul Beregovoi a efectuat o 
manevră pentru a se apropia de nava 
nepilotată „Soiuz-2", lansată cu o zi

UN COSMONAUT

înainte. In prima clapă, apropierea, 
a fost efectuată pină la distanța de 
200 metri printr-un sistem automat, 
iar etapa a doua a fost realizată de 
pilot, caro a folosit în acest scop 
sistemul de dirijare manuală.

In cursul unei legături stabilite 
prin radio cu nava, pilotul Berego
voi a raportat că programul de zbor 
este îndeplinit cu succes și că el se 
simte excelent. In conformitate cu 
programul, a fost efectuată orienta
rea navei cosmice spre Soare. In tim
pul celei de-a 5-a rotații pilotul a 
trecut din cabina sa în compartimen
tul alăturai, destinat îndeplinirii cer
cetărilor științifice și odihnei cos
monautului.

pcclăriL modului de viață pe care 
șl l-au ales popoarele lor.

Răspânzînd, Corneliu Mănescu a 
arătat că acordul încheiat consfin
țește, într-un cadru juridic, dorința 
puternică a celor două popoare de 
a se cunoaște mai bine, de a-și îm
părtăși din patrimoniile lor cultural 
și științific, de cunoaștere reciprocă 
a aspirațiilor de viitor. Ministrul de 
externe român a exprimat satisfac
ția că a găsit în Venezuela prie
teni care, deși au un mod de viată 
și o ideologie diferită, au interese, 
tendințe și aspirații comune cu alo 
poporului român, și în multe dome
nii de activitate năzuiesc la dezvol
tarea cooperării. Aceasta contribuie 
ia consolidarea păcii și dă un im
puls și mai mare progresului ome
nirii.

★
SANTIAGO DE CHILE 26. — Tri

misul special Agerpres, I. lonescu, 
transmite: Ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă
nescu, a sosit vineri la Santiago 
de Chile, inlr-o vizită oficială la 
invitația guvernului chilian. La so
sire, oaspetele a fost întîmpinat de 
ministrul relațiilor externe,-Gabriel 
Valdes, și de înalți funcționari ai 
acestui minister.

-----•------

Conferința 
generală 
a O. I. M.

R. P. POLONA : Excavatoare produse de uzina Warynski 
(din Varșovia sînt pregătite să ia drumul beneficiarilor pe 
platforma uzinei.

Lucrările sesiunii 
Conîerinței generale 

a U. N. E. S. C. O.

CURT
• PRAGA. — După cum anună agenția C.T.K., potrivit acordului 

cehoslovaco-sovlellc, la 25 octombrie primele unități militare sovietice 
au început să părăsească regiunea Cehia de vest. Aceste unități pă
răsesc lerllorlul cehoslovac prin punctul do frontieră din Vollannv.

Declarații privind politica externă 
a Turciei

0 confirmare a prestigiului 
sportivilor români

PARIS. — Intre 21 și 26 octom
brie a avut loc la Paris a IlI-a Con
ferință generală a Organizației inter
naționale de metrologie legală 
(O.I.M.) la care a participat și o 
delegație din tara noastră. In cadrul 
dezbaterilor a fost adoptată o rezo
luție privind ajutorul tehnic pentru 
țările în curs de dezvoltare. Delega
ția română a adus o importantă con
tribuție la elaborarea acestei rezo
luții. Contribuția României in cadrul 
acestei organizații internalionale a 
fost subliniată și la seminarul inter
national pentru constituirea servi
ciilor de metrologie în țările în 
curs de dezvoltare, tinut sub egida 
U.N.E.S.C.O.

© Intervenția delegatului român
PARIS 26. — Corespondentul A- 

gerpres, Ai. Gheorghiu, transmite: 
In continuarea lucrărilor sesiunii Con
ferinței geperal^p U.N.E.S.C.O., subco
misia de educație a Comisiei progra
mului a examinat și adoptat capitolul 
din program consacrat activității de 
tineret. A avut loc o amplă dezba
tere pe marginea prezentării făcute 
de directorul general al U.N.E.S.C.O., 
R. Maheu, după care a fost adoptat 
programul U.N.E.S.C.O. pentru peri
oada 1969—70. Acest program pre
vede intensificarea și diversificarea 
activității consacrate educației tine-

CIUDAD DE MEXICO 26 - De 
la Trimisul Agerpres, llie Goga: 
Ne aflam încă sub impresia excep
ționalelor întreceri ale finalelor 
competiției olimpice de caiac-canoe. 
la care timp de trei ore, am fost 
martori in diminea/a zilei de vineri 
pe pista de apă de la Xochimilco. 
O impresie deosebită a lăsat între
cerea. de un ridicat nivel tehnic și 
de o mare spectaculozitate, din fi
nala probei de canoe-2, in care Ivan 
Patzaichin in tandem cu Serghei 
Covaliov, au cucerit laurii olimpici 
impresionind prin siguranța cu care 
au rezistat atacurilor puternicilor 
lor adversari maghiari și sovietici. 
A fost o victorie a voinjei, o con
firmare a prestigiului de care se 
bucură pe plan mondial sportivii 
români în această disciplină olim
pică. Ne-a bucurat mult acest suc
ces care marchează afirmarea pe 
plan internațional al noului val al 
canoiștilor români, reprezentat aici 
cu cinste de tinărul pescar Ivan 
Patzaichin, care la virsla juniora
tului a urcai pe podiumul cel mai 
inall.

Cu greu poate ii descris dramatis
mul ultimei finale a zilei (proba de 
caiac-4) in care peste 700 de metri, 
românii și norvegienii s-au menținut 
pe aceeași linie ceea ce a sporit ten
siunea in tribune. A trebuit să re
curgă la fotografie pentru departa
jarea primilor două echipaje cla
sate care a dat clșlig de cauză e- 
chlpajului norvegian. Oricum, locul 
doi și medalia de argint Intr-o fi
nală olimpică de o valoare extrem 
de ridicată, constituie un rezultat 
remarcabil al celor patru reprezen
tanți ai culorilor noastre: A. Ga
lenic, D. Ivanov, M. Turcaș și H. 
Ivanov.

Viorica Dumitru, medaliată cu ar
gint la campionatele europene, a 
trebuit să se mulțumească de dala 
aceasta numai cu... .bronzul* olim
pic. performanță meritorie țlnind 
seama de faptul că ea nu figura 
printre nrincipalele favorite.

Vineri seara, la patinoarul „In- 
surgentes* s-a consumat cel de-al 
patrulea tur al turneului olimpic de 
lupte greco-romane. înaintea dispu
tării ultimei reuniuni, olimpicii noș
tri au rămas in cursa pentru meda
lii la cinci categorii de greutate.

Cel mai bine dintre ei este situat 
Nicolae Marlinescu (categ. 97 kg), 
care, deși a pierdut la puncte in 
fața suedezului Per Svensson (eli
minat din concurs), iși are asigurată 
de pe acum cel puțin medalia de 
bronz. Intr-adevăr, la această cate
gorie. după terminarea disputelor 
din turul IV, au mai râmas in con
curs numai trei luptători: bulgarul 
Radev, sovieticul Iakovenko și Mar- 
tinescu. Cu șanse concurează mai 
departe și Simion Popescu (categ. 
63 kg), învingător la puncte tn fața 
finlandezului Laakso. Luptătorul ro
mân totalizează 3,5 puncte negative, 
caliilcindu-se pentru turul V alături 
de japonezul Fujimoto (3,5 puncte), 
turcul Alakok (3,5), bulgarul Gali- 
cev (2) și sovieticul Rurua (0) Cu 
un rezultat de egalitate s-a Încheiat 
meciul dintre românul Ion Baciu și 
japonezul Sakurama, disputai In li
mitele categoriei 57 kg.

★

După 13 zile de întreceri, in (la- 
samenlul pe medalii România ocupă 
locul 11 cu 4 medalii de aur, 4 de 
argint șl 3 de bronz. Pe primul loc 
se ailă S.U.A. cu 40 medalii de aur. 
26 de argint și 33 de bronz, urmată 
de U.R.S.S. (21-23-25), Ungaria 
(7-10-10) și Franța (7-1-5).

NIGERIA

Schimbare neașteptată 
în favoarea biafrezilor

LAGOS 26 (Agerpres). — Tele
grame de presă transmise din Nige
ria anunță ceea ce părea incredibil 
cu puțin timp în urmă cînd zilele 
„redutei biafreze" erau numărate: 
reluarea ofensivei pe scară largă a 
militarilor populației ibo. Această 
schimbare neașteptată — sublinia în 
corespondența sa Francois Mazure, 
trimisul special al A.F.P. — izbește 
pe un observator care timp de două 
luni s-a obișnuit să vadă trupele 
biafreze prost înarmate, fără muni
ții, și adesea lipsite de ofițeri, re- 
trăgîndu-se permanent in fata „tăvă
lugului armatelor federale" nigerie- 
ne. Actualmente asistăm la o veri
tabilă renaștere a forțelor armate 
biafreze.

Intr-adevăr, vigoarea atacurilor, ca
re au surprins vădit trupele federale, 
obligîndu-le să treacă în defensivă,

a schimbat situația militară în favoa
rea biafrezilor. Unitățile biafreze au 
lansat atacuri bine puse la punct, 
coordonate cu acțiuni de guerilă din 
ce în ce mai jr.. se în spatele li
niilor nigeriene, ’spurgînd în cele din 
urmă cercul federalilor ce se strîn- 
gea tot mai mult. După reocuparea 
centrului strategic Oguta, în cursul 
unui contraatac condus de colonelul 
Ojukwu, înaintarea biafrezilor a fost 
înregistrată în special în direcția o- 
rașelor Okigwi, Owerri și Onitsha. 
Primul a și fost ocupat, în timp ce 
trupele biafreze au împresurat ce
lelalte două centre supunîndu-le u- 
nei presiuni to'( mai accentuate. In 
vest, ofensiva biafrezilor i-a readus 
pină la frontieja Biafrei. Progrese 
au dosi, semnalate și pe frontul de 
sud unde biafrezii- se apropie tot 
mai nnflt de orașul Aba.

relului, prin efectuarea de studii și 
acțiuni menite să asigure o largă 
participare a tinerelului pe plan na
țional și international la programele 
de dezvoltare economică și socială 
ale U.N.E.S.C.O. S-a hotărî t, de ase
menea, ca U.N.E.S.C.O. să antreneze 
cadrele tinere de specialiști în toate 
sectoarele sale de activitate.

Susținînd propunerile cuprinse în 
acest program, delegatul român, am
basadorul V. Lipatti, a subliniat ne
cesitatea ca U.N.E.S.C.O. să acorde 
în continuare un interes susținut 
problemelor legate de educarea ti
neretului în spiritul păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii între po
poare. El a propus ca U.N.E.S.C.O., 
in colaborare cu statele membre și 
organizațiile ncguvernamentale de ti
neret, să întreprindă noi măsuri 
pentru răspîndirea și aplicarea prin
cipiilor cuprinse în Declarația pri
vind educarea tineretului potrivit 
idealurilor de pace, respect reciproc 
șl înțelegere între popoare, pe care 
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat-o în 1965, la inițiativa Româ
niei. Propunerile delegației române 
au fost adoptate in unanimitate și 
incluse in rezoluția U.N.E.S.C.O. cu 
privire la activitățile sale de tineret.

ANKARA. — Vineri, președintele 
Turciei, Cevdat Sunay, a oferit o 
recepție în cinstea președintelui de 
Gaulle, care face o vizită oficială la

• PARIS. — In sala Gaveau 
din Paris a avut loc, sub egida 
Cercului muzical european, con- 
certul-spectacol lulius Cezar, de 
Handel. Zenaida Palii, artistă a 
poporului din Republica Socialis
tă România, a interpretat unul 
din rolurile principale. Concertul 
s-a bucurat de un frumos succes, 
iar artista română a fost călduros 
aplaudată.

© BUDAPESTA. — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
făcut o vizită la uzinele „Harlsnya- 
gyar" din Budapesta. In cuvintarea 
pe care a rostit-o la adunarea sala- 
riaților întreprinderii, el s-a referit 
la unele probleme ale politicii inter
ne a R. P. Ungare. Vorbitorul a tre
cut in revistă rezultatele obținute 
pină în prezent in aplicarea refor
mei economice și a vorbit despre 
planurile referitoare ’a construcția 
economică și culturală.

O parte a cuvîntării a fost < .msa- 
crată politicii externe. „Concepția 
fundamentală a politicii externe a 
Ungariei, a subliniat Janos Kadar, 
este aceea că mergem alături -de U- 
niunea Sovietică, prima țară socia
listă, împreună cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Noi urmărim cooperarea cu toate 
țările socialiste. Urmărim același 
scop și în mișcarea comunistă inter
națională și în alte domenii unde 
activează forțele progresului".

® PRETORIA. — După cum re
latează agenția M.A.P., șeful sigu
ranței din Republica Sud-Africană, 
generalul de brigadă P. J. Venter, a 
anunțat că au fost arestate alte opt 
persoane acuzate de „activitate te
roristă". Observatorii politici din 
Pretoria apreciază că noile arestări 
constituie un semnal pentru declan
șarea unei campanii de mari propor
ții pusă la cale de autoritățile ra
siste in încercarea lor de a intimida 
mișcarea de eliberare națională.

• ATENA. — G. Papandreu, liderul- 
Uniunii de centru, fost prim-ministru 
al Greciei, a fost internat vineri la 
spitalul „Evanghclismos" din Atena.

După lovitura de stat militară din 
Grecia, in aprilie anul trecut, Papan
dreu s-a aflat în repetate rinduri sub 
stare de arest la domiciliu. Incepind 
de luna trecută, lui Papandreu i s-a 
redat libertatea atrăgindu-i-se aten
ția să renunțe la viața politică.

Ankara. Cu acest prilej coi doi șefi 
de sini au rostit cuvintâii in caro 
au subliniat dorința reciproc, o în
tăririi relațiilor dintre colo două lari 
și ou expus po/.iliile lor foia do pro
blemele actuale inlernaWonnlo.

★
PARIS. — Intr-un interviu acordat 

ziarului „Le Monde", Suleyman De- 
inirel, primul ministru turc, a subli
niat că „relațiile politice, economice 
și culturale existente intre Franța 
și Turcia se află într-un stadiu foarte 
favorabil". El a arătat, printre altele, 
că Turcia dorește îmbunătățirea re
lațiilor cu țările socialiste. Reierin- 
du-se la problemele ridicate de si
tuația din Orientul Mijlociu, Suley
man Demirel a subliniat că politica 
Turciei de bună vecinătate cu țările 
vecine reprezintă o contribuție la 
pacea mondială.

„ZILELE

CULTURII ROMANEȘTI" 
ÎN BELGIA

BRUXELLES. - In Belgiu 
se desfășoară incepind de 
joi „Zilele culturii româ
nești". Cu acest prilej a avut 
loc la Bruxelles vernisajul 
expoziției pictorului Ion Țu- 
culescu, care ocupă două 
săli din „Palais des Beaux 
Arts", principalul edificiu 
din capitala Belgiei consa 
crat activităților ciltural-ar 
tistree.

In cadrul unei gale de fil
me românești, care a avut 
îoc în sala cinematografului 
„Central", a fost prezentat 
filmul „Pădurea somzurați- 
lor" și filmele de scurt me
traj „Țuculescu" și „Tradiții".

La aceste manifestări au 
participat personalități ofi
ciale belgiene, membri ai 
corpului diplomatic, oameni 
de cultură și artă, un nume
ros public.

Partic:o-inților la gala de 
filme le-au fost prezentați 
t^ina Patrichi, interpretă in 
filmul „Pădurea spînzurați- 
lor", Nicolae Zeicti, director 
general adiunct al Centru
lui Național de Cinemato
grafie, și Mircea Mureșan, 
realizatorul filmului „Răscoo 
la".

Campania electorală din S. I'. A.
NEW YORK. — Ultimele sondaje 

electorale arată, după cum aprecia
ză agenția United Press Internatio
nal, că vicepreședintele Hubert Hum- 
phrei candidatul democrat la preșe
dinție, recuperează din avansul de
ținut de oponentul său republican 
Richard Nixon, în cele 12 state din 
partea estică a S.U.A., considerate

O frumoasă vedere din Ciu
dad de Mexico, orașul care 
concentreză astăzi atenția iubi
torilor sportului.

Vietnamul de sud

După perioada 
de acalmie 

luptele 
au reizbucnit 
cu violență

SAIGON 26 (Agerpres). — In mai 
multe regiuni sud-vietnameze lup
tele au reizbucnit cu violentă — 
anunță agențiile de presă. O bătălie 
de două zile s-a desfășurat între un 
batalion al armatei populare de e- 
liberare și a cincea divizie meca
nizată americană în provincia Quang 
Tri. Superioritatea in blindate a fost 
eficient anihilată de patriot), co
mandamentul american solicitînd în 
ultimă instanță sprijinul artileriei și 
aviatici: in -zona litoralului a in
tervenit și cuirasatul .New Jersey". 
Operațiunile militare au fost carac
terizate ca .dure* de un purtător 
de cuvint american. Și divizia sud- 
coieeană „Dragonul albastru" s-a 
trezit în ultimele zile în cleștele 
forțelor patriotice, la sud de baza 
Da Nang. Situația militară din a- 
ceast<1 parte a Vietnamului de sud 
a reclamat reluarea masivă a raidu
rilor avioanelor B 52, bombatda- 
ment'-le fiind concentrate in mai 
mult'1 rApri’ze fn cursul -ilelnr de 
vineri și sîmbătă in jurul localităților 
Da Nang, Ftoi An șt Quonq Ngai. 
Activități aeriene susținute au lost 
dirijate si împotriva unor concen
trări de trupe alo F.N.L. semnalate 
in preajma Salgonulul și provincia 
Toy Ninh.

• PARIS. — Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, conducătorul 
delegației guvernamentale ro
mâne la actuala sesiune a 
Conferinței generale UNESCO, 
a avut o întrevedere cu preșe
dintele Conferinței generale 
William Eteki-Moboumoua. Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la unele 
probleme ale sesiunii Conferin
ței generale UNESCO.

La întrevedere a participat 
și delegatul permanent al Ro
mâniei la UNESCO, ambasado
rul Valentin Lipatti.

a fi hotfirîtoare pentru cîștigaroa ac
tualei campanii. Cu zece zile înainte 
de alegerile de la 5 noiembrie Nixon 
continuă, însă, sa dețină, potrivit 
sondajelor efectuate de Institutul 
pentru sondarea opiniei publice Gal
lup, o poziție puternică in statele din 
vestul și vestul mijlociu al S.U.A. 
După sondajele institutului Louis 
Harris, acest avans ar fi mai mic și 
nu chiar atit de decisiv cit apare 
in sondajele „Gallup".

Toate sondajele relevă însă o sta
re de incertitudine in indicarea mai 
mult sau mai puțin precisă a even
tualului cîștigător al cursei pentru 
Casa Albă.

0 SANTO DOMINGO. — Din ca
pitala Republicii Dominicane se a- 
nunță că vineri a avut loc o încer
care de atentat asupra președinte
lui Joaquin Balaguer. Inlr o clădire 
din orașul San Cristobal, unde se 
desiăsura o ceremonie la care par
ticipa și președintele Balaguer, a ex
plodat o bombă. Ceremonia a lost 
întreruptă. șeful statului pierind 
imediat spre Santo Domingo. Polifij 
a deschis imediat o anchetă. Au iod 
operate 30 de arestări.

încheierea sesiunii anuale 
a Parlamentului britanic

LONDRA. — Sesiunea anuală pe 
1967/1968 a Parlamentului britanic 
s-a încheiat vineri. Ceremonia de în
chidere s-a desfășurat, potrivit tra
diției, in Camera Lorzilor unde 
membrii Camerei Comunelor au fost 
convocat! cu fastul obișnuit.

Lordul cancelar a dat citire dis
cursului tronului prin care regina 
Elisabeta declară închise lucrările 
sesiunii parlamentare. Discursul fa
ce bilanțul activității guvernamen
tale din ultimele 12 luni, fiind —
după cum se știe — redactat do pri
mul ministru. Guvernul britanic, se
spune in discurs, iși menține can
didatura l<i Comunitatea Eco.uiaică

Europeană și regretă că atitudinea 
adoptată de unul dintre membri ac
tuali ai acestei comunități a imn; 
dical pină acum deschiderea n .>o- 
cierilor. Sînt menționate adie '■? 
guvernului în domeniul politicii ex
terne în cursul sesiunii și activita
tea diplomației britanice in diverse 
organisme Internationale.

Pe plan intern discursul tronului 
s-a referit in special la măsurile 
din domeniul economic adoptate du
pă devalorizarea lirei sterline, in no
iembrie anul trecut.

Noua sesiune parlamentară va în
cepe la 30 octombrie pi intr-o cere
monie similara, la care regina va 
cili ea însăși discursul tronului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1602, 269 (G.C.V.J.) Tiparul l.P.ll. Subunitatea Petroșani 40169


