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150 DE «NI DE LA ÎNFIINȚAREA 
PRIMELOR CURSURI 

DE INGINERIE LA BUCUREȘTI
Adunarea festivă 

din Capitală

UNITATEA 
MORAL-POLITICÂ

A POPORULUI 
NOSTRU 

MUNCITOR
Transformările profunde in struc

tura de clasă, in viata economică și 
1n organizarea socială de stat ce au 
avut loc in perioada care a trecut 
de la eliberarea tării încununează 
luptele seculare ale poporului nos
tru pentru eliberarea socială, pentru 
intăptuirea șișurilor și aspirațiilor 
sale cele mai înalte. Răsturnarea de 
la putere a claselor exploatatoare, 
exproprierea expropiatorilor, lichida
rea proprietății capitaliste și o dată 
cu ea a exploatării omului de către 
om, a determinat un proces radical 
de înnoire a țării.

Organizate șl conduse de partidul 
comunist, masele celor ce muncesc 
au luat puterea politică in propriile 
lor miini, au instaurat proprietatea 
socialista asupra mijloacelor de pro
ducție, făurind prin generalizarea re
lațiilor socialiste de producție atit la 
orașe cit și la sale, o economic so
cialistă unitară. „Noua proprietate — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
— a creat relații de lip nou între 
producători, care sînt în același timp 
și proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. beneficiari integrali ai rodu
lui muncii lor — relații de colabora
re ' și întrajutorare reciprocă'. O 
dată cu nona proprietate socialistă 
a luat naștere comunitatea de in
terese economice a tnturor claselor

rece ca instaurează proprietatea ob
ștească asupra mijloacelor de pro
ducție aslgurînd o concordantă de
plină intre interesele generale ale 
societății și Interesele individuale ale 
cetățenilor. „Dezvoltarea și înflorirea 
proprietății socialiste, s-a subliniat in 
expunerea făcută la Plenara C.C. al 
P.C.R. de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — reprezintă izvorul bu
năstării și fericirii maselor populare, 
chezășia valorificării depline a capa
cității, energiei și talentelor lor, a 
împlinirii personalității umane. Socia
lismul a devenit cauza scumpă a în
tregului popor, țelul comun suprem 
al tuturor celor ce muncesc de la 
orașe și sate, cu brațele și cu min
tea. In aceasta constă baza de ne
zdruncinat a ireversibilității orîndui- 
rii socialiste în Republica Socialistă 
România.

Muncitorii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii indiierent de națio
nalitate și-au dobindit după secole 
de exploatare și asuprire, deplina li
bertate socială.

Succesele deosebite obținute în 
anii construcției socialiste în dez
voltarea forțelor de producție, pro
gresele fără precedent in toate ra
murile economiei Daționale, în do
meniul științei și culturii au generat 
transformări adinei în condițiile de 
viață și de muncă ale claselor și pă-

și păturilor sociale care trăiesc din 
propria lor muncă, unitatea de aspi
rații a întregului nostru popor.

Orînduirca socialistă este singura 
care creează premise pentru reali
zarea unei societăți omogene, deoa-

t urilor sociale.
Clasa muncitoare, clasa conducă

toare a societății noastre socialiste, 
și-a îndeplinit cu eroism și spirit de

(Continuare în pag. a 3-a)

Din partea Cabinetului 
municipal de partid Petroșani

Programul filialei Universității serale de marxism-leni
nism pentru zilele de 4 și 5 noiembrie 1968 este urmă
torul :

LUNI, 4 NOIEMBRIE a.c. SECȚIA ECONOMIE, anul 
III, ora 17 — la Școala generală nr. 1 Petroșani ;

SECȚIA FILOZOFIE anul III, ora 18 - la clubul
C.C.V.J.; .

SEz“"r,A CONSTRUCȚII DE PARTID, anul III, ora 17 - 
la cc netul de partid.

MARȚI. 5 NOIEMBRIE, a.c. : SECȚIA ECONOMIE, anul 
I, ora 17 — la Școala generală nr. 1 Petroșani.

SECȚIA FILOZOFIE, anul I, ora 18 - Io clubul C.C.V.J. ;
SECȚIA CONSTRUCȚII DE PARTID, anul II, ora 17 - la 

cabinetul de partid.

0 nouă pagînâ In cartea 
școlii medicale romanești

Dlscutarca in Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 
a studiului privind starea de sănătate 
a populației, perfecționarea rețelei 
sanitaro și îmbunătățirea asistenței 
medicale în țara noastră, vădește 
preocuparea permanentă a partidului 
și stalului pentru sporirea eficien
tei muncii în diferite sectoare do 
activitate, pentru sănătatea și bună
starea poporului nostru.

Am audiat cu- deosebit interes 
studiul prezentat, am audiat cuvîn- 
tarea tovarășului Ceaușescu, discu
țiile și propunerile făcute asupra 
studiului, propuneri pe cit de inte
resante, pe atît de valoroase, menite 
să asigure îmbunătățirea activității 
în acest important sector al vieții 
sociale — asistența medicală. Am 
citit și am reflectat la justețea stu
diului și a propunerilor făcute.

Era și este vădită repartizarea te
ritorială nejudicioasă a bazei mate
riale medicale și a personalului sa
nitar, un mare număr de medici 
fiind concentrați în orașe, în timp 
ce localitățile rurale duc lipsă. A- 
cest lucru este evident și-n Valea 
Jiului. în această zonă carboniferă 
a țării, unde condițiile de muncă 
sînt mai grele decît în alte centre 
industriale și, ca urmare, numărul 
îmbolnăvirilor profesionale este mal 
ridicat, se impune o mai atentă re
partizare a cadrelor sanitare, o do
tare mai bună a spitalelor, policli
nicilor și circumscripțiilor sanitare, 
o muncă mai susținută din partea 
acelora care sînt chemați să veghe
ze la sănătatea oamenilor.

Mă bucură faptul că s-a pus pro
blema lărgirii gamei medicamentelor

I. IEȘANU,
doctor in științe medicale, 

directorul Spitalului Potroșani

fabricate în țară, precum șl intensi
ficarea producției interne do instru
mente medicale. Aceasta va condu
ce la o mai bună dotare a spitale
lor, la o abundentă de medicamente, 
ieftine și de calitate.

Faptul că s-a propus crearea unui 
Colegiu al medicilor și farmaciști
lor, precum și a Consiliului sanitar 
superior mă bucură și văd în înfiin
țarea acestor organe sanitare un 
izvor de ajutor în munca tuturor 
lucrătorilor de pe lărîmul apărării 
sănătății constructorilor socialismu
lui. De asemenea, consider deosebit 
do interesantă propunerea tovarășu
lui secretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
de a se înființa Academia de Știin
țe Medicale din România, for supe
rior al organizării activității de cer
cetare științifică medicală, de îndru
mare și coordonare a întregii munci 
din domeniul vast al asistentei me
dicale în tara noastră,

De datoria noastră, a tuturor me
dicilor, a întregului personal sanitar 
este aplicarea cu consecventă șl în 
mod creator a măsurilor reieșite din 
dezbaterea studiului, a propunerilor 
făcute în plenară de către persona
lități ale vieții noastre politice șl 
obștești, slujirea cu devotament a 
înaltei răspunderi ce ne revine — 
apărarea sănătății. Consider că noi, 
medicii din Valea Jiului, trebuie să

acordăm mai multă atenție preveni
rii și combaterii bolilor profesionale, 
precum șl eliminării, pe cit este po
sibil, în colaborare cu organele lo
cale competente, e «urselor «-are 
generează aceste boli.

Studiul privind starea de sănătate 
n populației, perfecționarea organi
zării rețelei sanitare și îmbunătăți
rea asistenței medicale în țara noas
tră, completat cu propunerile făcute 
asupra sa, va constitui o cotitură 
în ocrotirea sănătății poporului nos
tru, va fi o nouă pagină deschisă 
în cartea școlii medicale românești.

Sarcina noastră, a medicilor, este, 
în esență, aceea de a apăra sănăta
tea populației patriei noastre; prin 
mijloace profilactice și curative. Ple-
nara recentă a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român luind 
în discuție această problemă, no-a 
dat nouă, medicilor, și întregului 
personal sanitar, sentimentul impor
tanței și răspunderii deosebite ce 
o avem în fața poporului.

Este o onoare pentru noi, lucrătorii 
din domeniul sanitar de a ne spori 
eforturile și de a realiza indicii cei 
mai favorabil demografici și de să
nătate publică.

ZILEI

Invitație

Randamentele obținute în frontul
de lucru al combinei — 

o problemă minoră
pentru mina Vulcan ?

In cadrul ofensivei desfășurate pe 
frontul larg al organizării superioare 
a producției și a muncii, care are 
drept scop îndeplinirea sarcinilor de 
plan în continuă creștere, pe lîngă 
exploatarea la maximum a timpului 
de lucru, nu trebuie să se piardă din 
vedere folosirea cu înalt randament 
a utilajelor din dotare.

Pentru sectorul II al minei Vul
can unica sursă de cărbune (făcînd 
abstracție de pregătiri, cu pondere 
mică în producția planificată) este, 
deocamdată, abatajul frontal pe încli
nare de pe stratul 15 (blocul II) îm
părțit printr-o galerie intermediară

în două porțiuni în care tehnologiile 
de extragere diferă. In porțiunea su
perioară, lungă de circa 90 metri, 
în momentul de față se aplică com
plexul de operații perforare-pușcare 
iar în porțiunea interioară,, lungă de 
70 metri începind de la sfîrșilul lu
nii iulie a. c. se află in funcțiune 
o combină 2 k-52 M. Diapazonul de 
reglare a organului de tăiere îngă
duie depilarea cărbunilor pe o înăl
țime de cel mult 1,8 metri, rămînînd 
la tavan o fîșie cuprinsă între 0,6 
și un metru care se detașează, fie 
ulterior acțiunii combinei, fie în fa
ză inițială, prin aplicarea perforării- 
pușcării. In ambele ipostaze, opera
ția de tăiere este urmată de ridica
rea grinzilor în consolă. Referitor la 
primul caz, datorită și faptului că, în

Conducerea Universității 
populare invită pe toți cursan- 
ții, sîmbătă, la ora 18, în sala 
mică a Casei de cultură dKi 
Petroșani, unde va avea Ioc 
deschiderea festivă a anului de 
invățămint.

Conferință
Vineri, 1 noiembrie a. c., la 

ora 18, în sala mare a Clubu
lui sindicatelor din Petrila va 
avea Ioc conferința „Căsătoria 
— un deziderat și o înaltă da
torie etico-socială", la care vor 
participa tineri și tinere din 
localitate. Va conferenția pro
curorul Pătrulcă Ana. După 
conferință, participanțli vor vi
ziona un film artistic.

încălzirea centrală 
de la cabana Rusu

La polul opus 
al obligațiilor părintești

Era inti-o noapte de la slîrșitul 
lui septembrie. O noapte rece, cu 
cer senin. Un copil firav, îmbrăcat 
sumar, zgribulit de frig, aștepta pe 
peroiiul din gara Simeria un tren 
care să-l ducă la Lupeni. Aplecat 
peste bocceluța lui. suflînd în pal
mele făcute căuș pentru a le încălzi, 
puiul de om părea un semn de în
trebare pe peronul cenușiu și rece, 
la acea oră tîrzie din noapte cind 
copiii, fără excepție, dorm.

De el s-au apropiat niște ceferiști. 
Unul din ei, Albu Gheorghe, l-a în
trebat de unde vine. încotro se În
dreaptă. de ce călătorește singur. 
Băiețașul, prudent și temător, era 
hotărît să nu-i răspundă, dar văzind 
că acel om necunoscut ii vorbește 
cu multă blindete, și-a dezlegat lim
ba, a prins curaj și a început să po
vestească. Ceferiștii l-au luat în ac- 
celeiat, l-au învelit ca să se mai 
încălzească, i-au dat să mănînce. Cu 
un sentiment de siguranță în suflet, 
micul călător a început destăinuirile. 
Noi am pornit, aflind „povestea* 
lui Ionică, pe firul acestor destăi
nuiri.

Ionică are 11 ani. Nu-șl cunoaște 
tatăl pentru că mama lui nu era 
căsătorită cu acel om. Era fructul 
unei „iubiri" trecătoare. Apoi, toi. 
priD . dragoste" de același soi. Bulu- 
ră Valeria — mama copilului nefe
ricit - a trăit în concubinaj cu 
alti bărbați. Copilul devenise o po
vară, ea era ahtiată după aventuri 
amoroase, nu avea nici timp, nici 
chef să se ocupe de creșterea și e- 
-dUEMiai. De indâluMtilc

mă s-a dispensat cu multă ușurința 
pe Ionică l-a lăsat în grija bunicilor 
lui, la țară. Nu numai pentru o săp- 
lămină, o lună sau două, cum stau 
de obicei copiii la bunici, ci oenlru 
o îndelungată perioadă de timp. Sînt 
trei ani de cind copilul Butură Ion 
s-a despărțit de mama sa. In acest 
timp Valeriei Butură nu i-a fost nici 
dor de copilul ei, nici nu s-a inte
resat de el, să vadă ce mai face, 
cum învață. Dar lui Ionică ii era 
dor de mama lui. Ca fiecărui co
pil. De aceea pentru că ea nu mer
gea în salul Geoman, județul Alba, 
să-l vadă, Ionică a făcut rost do ce
va bani, s-a urcat in tren și a ple
cat spre Lupeni.Dar, ajuns la Lupeni 
în casa mamei, după o primire de 
loc părintească, copilul a fost „ex
pediat" înapoi, la țară, pentru că el 
nu mai avea loc în mijlocul fami
liei. Cu consimțămînlul soțului, Va
leria își adusese sora de la țara 
pentru a „studia"...

în locuința din strada Aleea Li
liacului, 7/23, Lupeni, am găsit-o a- 
casă pe sora adusă „să studieze". 
Am consemnat discuția purtată cu 
Mărcuș Eugenia, lată ce ne-a de
clarat : „Am venit la sora mea în 
urmă cu trei ani. Voiam să urmez 
liceul dar... e greu să înveli, și nici 
nu-mi place*. Lnlrebînd-o cu ce se 
ocupă, n-a știut ce să răspundă. In 
locul ei, însă, - răspundea aparatul 
de radio deschis la maximum, re- 
vărsînd melodii care o înfiorau de 
plăcere pe Eugenia...

Am vizital-o și pe mama Iui Io
nică, la lămpăria E.M. Lupeni. A fost

surprinsă cind a constatat că nu am 
venit nici pentru a cere, nici pen
tru a preda lampa de miner, ci pen
tru a vorbi despre fiul ei. Mărturi
sim nedumerirea provocată de a- 
ceastă femeie ,• toate mamele își e- 
logiază copiii, chiar dacă aceștia 
nu au merite, dar ca ne-a spus din 
capul locului că fiul ei este un co
pil rău, fură și se bale. Incerrînd 
să argumenteze lipsa de educație o 
propriului fiu prin aceea că nu avea 
o locuință spațioasă, nu avea loc 
pentru copil, Valeria Butură uită 
că un copil supravegheat permanent 
și educat cu grijă nu face nimic rău 
și, să nu uităm, că acest copil n-are 
decît 11 ani!în locuința sa nu are 
loc pentru copilul ei, dar pentru 
sora ei aie, soră în virstă de 18 
ani care afirmă că „face liceul la 
cursul fără frecvență" dar nu știe cu 
exactitate în ce clasă este : în clasa 
a IX-a sau a X-a ?l

Valeria Butură (Dordea), ignorîn- 
du-și obligațiile de mamă, a uitat de 
existența fiului ei, îndepărtat cu 
bună știință din căminul păiintesc. 
Dar de soarta unor astfel de copii 
se interesează și societatea. Cind 
comisiei de tutelă de pe lîngă con
siliul popular al orașului Lupeni i-a 
fost sesizată trista situație, Valeriei 
i s-a cerut să-și aducă copilul aca
să. Ea a promis că-n cel mal scurt 
timp Ionică se va întoarce la Lu
peni. A promis dar, în scurt timp, 
a uitat și promisiunea și copilul.

P. BREBEN 
T. SPATARU

această zonă, cărbunele este compact 
— vitros, parțial șislos, desprinderea 
bancului sub acțiunea greutății pro
prii are loc în mod neregulat, pe a- 
locuri cu mare dificultate, cu toate 
că sini solicitate și ciocanele de a- 
bataj. Se consumă mult timp și ma
noperă. Nici in cel de-al doilea caz. 
dificultățile nu sînt eliminate. Dacă 
se pușcă în prealabil porțiunea de 
la tavan — să spunem — în schim
bul I, montarea grinzilor de către 
muncitorii care stau pe cărbunele 
căzut, se continuă și în schimbul 
II, după care acesta se evacuează 
și. abia apoi, se trece la operația 
de tăiere cu combina, care „înghi
te" și ea o mare parte din cel de-al 
patrulea schimb de la începutul ci
clului !

Avansarea destul de lentă a fron
tului de lucru implică greutăți con
siderabile, mai ales în privința sus
ținerii, a dirijării .presiunilor căro
ra li se Îngăduie .posibilitatea unor 
manifestări Intense și multiple in a-

Traian MOLLER

S-au terminat în întregime 
lucrările de pregătire a caba
nei Rusu în vederea sezonului 
turistic de iarnă. Inlr-una din 
zilele trecute s-a efectuat ve
rificarea generală a Instalați
ilor pentru încălzirea centrală, 
care s-au dovedit corespunză
toare. Cabana îșl așteaptă deci 
oaspeții — amatorii turismului 
și a sporturilor de iarnă — cu 
ospitalitate și... multă căldură.

Restaurant
renovat

După o reușită renovare

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 18 gra
de la Petroșani și de plus 13 
grade la Paring. Minimele au 
fost de zero grade șl, respec
tiv, plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă dar răcoroasă dimi
neața. Vini slab din sectorul 
sudic.

fi

a 
interiorului, evaluată la suma 
de 7 000 lei, restaurantul Stra
ja din orașul Vulcan își va 
redeschide ușile sîmbătă, 2 no
iembrie a. c. Consumatorii vor 
fi plăcut surprinși cind vor 
vedea măiestria bucătarului-șef 
etalată vizual în vitrina care 
va găzdui o expoziție culinară 
cu vînzare. Cu acest prilej. Co
mitetul orășenesc U.T.C. din 
Vulcan va organiza în local 
un spectacol muzical urmat de 
dans.

Festivitățile consacrate împlinirii 
a 150 de ani de la înființarea în 
București a primelor cursuri de in
ginerie in limba rom.lnă an începui 
joi dimineața prinlr-o ședință fes
tiva organizată în Sala Palatului Re
publicii Socialisto Rom-lnln

Au participai membri ni C.C. nl 
P.C.R., ai Consiliului do Stat si ai 
guvernului, academicieni șl altl oa
meni de știință, cadre didactice uni
versitare din București și din cele
lalte centre oi învățămlnl tehnic

superior, cercetători științifici, spe
cialiști din întreprinderi, studenți.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. docent George Bărănescu, rec
torul Institutului politehnic, din Bu
curești, care a salutat pe oasnelil 
prezent! In festivitate.

Primit cu vil aplauze a luat - cu- 
vîntul tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secrelar

(Continuare in pag. a 3-a)

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 

corpului profesoral și studenților 
din institutele de invățămint tehnic

Stimați tovarăși.

Aniversarea unui secol și jumătate 
de la înființarea, în București, a pri
melor cursuri de inginerie în limba 
română, imi oferă plăcutul prilej de 
a aduce corpului /didactic, întregului 
tineret din invățămintul superior teh
nic, salutul cald al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Roman, 
al Consiliului de Stat și al guvernu
lui Republicii Socialiste România.

inaugurarea, cu 150 de ani in ur
mă, a cursurilor de inginerie inițiale 
de Gheorghe Lazăr, eminent om de 
cultură și inflăcărat patriot, a repre
zentat un eveniment remarcabil in is
toria învățămintului, științei și culturii 
noastre. In decursul existenței sale, 
Școala tehnică superioară din Bucu
rești a format zeci și zeci de promo
ții de ingineri. Din rîndul lor s-au 
ridicat memorabile figuri de savanți 
și profesori care, făcînd parte din 
pleiada intelectualilor înaintați, au 
jucat un rol de seamă în propășirea 
materială și spirituală a națiunii ro
mâne.

In anii socialismului, ca o expre
sie elocventă a grijii partidului nos
tru pentru dezvoltarea învățămintului, 
pentru ridicarea nivelului de cultură 
al poporului, Școala tehnică superi
oară din București — cea mai im
portantă sursă de formare a cadre
lor tehnice inginerești în toate ra
murile economiei naționale — a cu
noscut o puternică dezvoltare. Pen
tru învățămîntul tehnic superior, so
cialismul a însemhat o creștere con
siderabilă a numărului de institute și 
facultăți, de studenți 
tice, o îmbunătățire 
condițiilor de studiu 
tineretului studios.

Doresc, și cu acest prilej, să ex
prim înalta apreciere pe care parti

dul și stalul nostru o acordă acti
vității rodnice, devotate a corpului 
profesoral care își îndeplinește înda
toririle de onoare ce-i revin, adu- 
cind o contribuție deosebit de -valo
roasă la formarea celui mai ales sl 
mai prețios produs al societății noas
tre, omul temeinic și multilateral pre
gătit — constructor al socialismului. 
Temeiuri de îndreptățită satisla. tie 
ne dau tinerele vlăstare ale intelec
tualității tehnice, întreaga noastră 
studențime care se pregătește cu 
răspundere pentru a purta mîine, spre 
noi culmi, cuceririle gindirii și crea
ției științifice și tehnice contempo
rane, pentru a participa cu dăruire 
de sine la soluționarea problemelor 
complexe pe care le ridică opera de 
desăvîrșlre a construcției socialiste.

Sărbătoarea de azi constituie un 
prilej de a cinsti tradițiile înaintate 
ale învățămintului tehnic superior 
din România, de a omagia actul pa
triotic care a pus temeliile lui și de 
a reliefa marile lui succese de azi. 
Cu sentimentul mîndriei de a fi con
tinuatorii operei unor iluștri înain
tași, dumneavoastră toți — profesori 
din toate generațiile și studenți — 
aveți înalta îndatorire de a ridica pe 
noi trepte tradițiile luminoase 
Școlii tehnice românești, pentru

șl cadre Jidac- 
permanentă a 
și de viată ale

al.e 
a 

răspunde încrederii și dragostei ce 
vi le poartă întregul popor, pentru 
a contribui’mai direct, cu mai mare 
eficiență, la înălțarea mărețului edi
ficiu a] României socialiste.

Mulțumindu-vă pentru invitația pe 
care mi-ați adresat-o de a lua parte 
la această sărbătoare, vă adresez 
urări de noi și mari succese, vă do
resc multă sănătate, fericire și rea
lizări însemnate în activitatea dum
neavoastră închinată propășirii patriei 
noastre socialiste.

Ședința Comitetului executiv
al Consiliului popular municipal

Maximă exigentă în gospodărirea 
fondurilor materiale și bănești

Recent a avut loc ședința lărgită 
Comitetului executiv al Consiliu-

activitatea depusa 
financiare ale iuu- 
execuția bugetară 
luni ale anului, 

tova- 
șeful circum- 

a municipiului

a
lui popular municipal la care au fost 
invitați șefii circumscripțiilor finan
ciare din toate localitățile Văii Jiului. 
Ședința a analizat 
de circumscripțiile 
nicipiului, privind 
pe primele nouă
Din raportul prezentat de 
iășul Moraru loan, 
scriptici financiare
Petroșani, cit și din discuțiile parti- 
cipanților la ședință, a reieșit că pen
tru realizarea planului de venituri și 
cheltuieli s-au depus eforturi susți
nute din partea întregului 
nanciar-contabil 
ruia comitetele
liilor populare orășenești și comu
nale i-au acordat un sprijin

aparat fi- 
al municipiului, că- 
executive ale consi-

dispoziția cumpărătorilor.Cantități importante de varză stau

nut. După scurgerea celor trei tri
mestre ale anului, bilanțul încasări
lor este pozitiv, planul de venituri 
la principalele surse fiind chiar de
pășit

Luind cuvîntul in cadrul discuți
ilor, tovarășul Blaj Traian, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Petro
șani, s-a referit la sarcinile ce stau în 
fața circumscripțiilor financiare din 
Valea Jiului pentru încheierea cu suc
ces a anului financiar. .Este nece
sar — a spus vorbitorul — ca chel
tuirea fondurilor destinate lucrărilor 
de întreținere a localităților, și în
deosebi cele destinate prestațiilor «le 
servicii, să fie urmările mai judicios". 
Tovarășii Bardocz Vasile, Mischiu 
Grigore, Dîrlea Gheorghe, Birsan 
Iosif, Țurnă Dumitru și alții s-au re
ferit, în cuvîntul lor, la unele d?li- 
ciențe care îngreunează buna desfă
șurare a execuției bugetare, și au 
făcut propuneri menite să contribuie 
la îmbunătățirea activității circum
scripțiilor financiare.

In încheierea discuțiilor a luat cu
vîntul tovarășul Lazăr David, priru- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular municipal 
Petioșani. Apreciind activitatea pozi
tivă depusă de comitetele executive 
ale consiliilor populare orășenești și 
comunale, de circumscripțiile finan
ciare din municipiul nostru în reali
zarea planului de venituri și chel
tuieli, vorbitorul a arătat că pentru 
o mai bună gospodărire a localită
ților Văii Jiului este necesar să se 
desfășoare o activitate mai rodnică. 
Un mare rol revine în acest sens a- 
paratului financiar-contabil din cir
cumscripțiile financiaro ale municipiu
lui, care trebuie să pună în centrul 
preocupărilor lor urmărirea îndea
proape și cu maxim de exigentă a 
cheltuirii fondurilor alocate și a în
casării în întregime a veniturilor p'1 
nificate.
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Alegerile în organizațiile de partid
După nonă luni de muncă din a- 

<»’>.! an -ob-ctisul Stație) C T R Pe
troșani a înscris realizări lăudabile 
în agenda activității. Asigurarea re
gularității sl siguranței circulației, 
buDa întreținere si exploatare a par 
calul de vagoane. întărirea discipli
nei în muncă, deservirea corectă, ci
vilizată a călătorilor — au consti
tuit preocupări de prim ordin ale 
lucrătorilor '■tațiel. Prin eforturile sus
ținute ale întregului colectiv, sarcina 
la osii încărcate a fost depășită cu 
• la sulă, staționarea la Incărcare- 
descărcare redusă cn 5.4 la sută. 
Staționarea în tranzit s-a redus cu 

ită iar tonajul la trenurile 
fost depășit cu 10 la

la sul 
dc marfă a 
sută.

Cu prilejul 
re de seamă 
NIZAțlA DE 
din cadrul Stației C.F.R. Petroșani 
a Ieșit în evidență că succesele ob 
ținute de colectiv 
munca politică-educalivă desfășurată 
dc organizația de bază și biroul ci. 
prin importanța deosebită acordată 
întăririi permanente a disciplinei de 
partid si de producție. Abordînd in 
Spirit analitic cele mai importante

probleme aflate fn centrul preocu
părilor organizației, darea de seama 
a constituit pnnctnl de plecare al 
unor discuții concrete, la obiect, al 
prezentării unor propuneri chibzuite. 
In dorința ca activ llalea viitoare să 
se desfășoare la un nivel si arai ri
dicat. participant!! la discuții s-au 
oprit totodată la unele lipsuri care 
dăinuie fn munca unității.

Astfel. laenavrantul MĂRCI1 MAR 
CU a arătat că s-a propus mai dc 
mult înzestrarea magaziei de cotele 

o macara avlndn-se în vedere 
sosesc mereu mai multe mărfuri, 
ordinul miilor de kilograme. Pi- 
acum. propunerea nu a fost luată 
seamă ci s-au făcut doar pronii-

cu 
că 
dc 
ni 
fn 
siuni. Cei zece lucrători de la ma- 
nCATa a U-a își păstrează hainele 
Intr-o cămăruță dc 2 metri palrați; 
ncavînd apă potabilă In apropiere 
sin! nevoiți să se aprovizioneze cu 
apă din același loc de unde se ali
mentează vagoanele. Magazionerol 
GARCEA ÎOAN își exprima părerea 
că e timpul să (ie urgentata aduce
rea unui autocar pentru transportul 
colctelor la și de la vagon deoarece 
cărucioarele din înzestrare (pentru 
repararea că'ora s-au cheltuit sume

echivalente cil costul unui < am ion) 
s-au șubrezii In așa măsuri tocit tre
buie să transporte pachetele cn spi
narea. Tov BALET IOAN a Insistat 
asupra necesității ca magazia de măr
furi să fie mal bine Iluminată, nn 
doar cn două becuri, tar cabinele de 
manevră nr 1. 4 șl 8 să lie tnrestra- 
le cu sobe. In discuții an fost tra
tate și alte aspecte alo muncii dc 
zi cn zi: necesitatea aprov Izlonărll 
cu saboți corespunzători, urgentarea 
pregătirilor pentru anotimpul rece, 
înzestrarea corespunzătoare a sălii 
de așteptare pentru călători. întări
rea In continuare a disciplinei In 
muncă.

Mai puține referiri au tăcut fn dis
cuții caaninistti la «sperie Interne 
ale vieții de organizație. Șl era ca
rul. deoarece. In anul care a Irecnt, 
organizația de bază Mișcare C.F.R. 
nr. 3 nn a primit in rinduriie ei nici 
col puțin nn singur membru non. 
Doar referiri tangențiale s-an tăcui 
și la felul cum au decurs adunările 
generale și ședințele dc birou. în 
ce măsură a fost aplicai principiul 
mnncil colective, activitatea depusă 
pentru ridicarea nivelului dc «'onsll- 
Ință al membrilor organizați *•

Punctul doi al ordinel de zi al a- 
cestei adunări a fost marcat do un 
eveniment de seamă In viața aces
tei organizații de bază : unificarea 
el cu fosta organizație de bază dc 
la R.C.M. In acest fel. nona orga
nizație este compnsă din 38 de co
muniști. condusă de un birou formal 
din cinci membri de partid bine pre- 
qălițl profesional șl politic. Apare 
fn acest fel garanția unul salt In ac
tivitatea acestei organizații, al creș
terii puterii el de influențare asu
pra activității întregului colectiv din 
tură, o cuprindere corespunzătoare 
a tuturor laturilor muncii, obținerii 
unor succese șl mai însemnate în 
desfășurarea transportului 
lori sl mărfuri din stația

Randamentele obținute in frontul
de lucru al combinei o problema

Pentru
îmbunătăfirea

minora
(Urmare din poq 1)

amplificarea ftsn- 
desprlnderllor do

panoulul superior

pentru mina Tuleau? aprovizionam
populațieixingerll greutăților. Mal mult, parcă 

există tendința de a prezenta situa
ția fotr-o luorină trandafirie, d;n ca
re să se tragă concluzia *ă lucru
rile merg bine. Se susține că In luna 
august s-a obținut randamentul de 
7.24 lone pe post, Iar In luna sep
tembrie dc 7.29 tone pe post in timp 
ce tn evidența reclorulol randamen
tele sini mult mal mici.

Introducerea combinei în abatajul 
frontal de pe stratul 15 al sectoru
lui II Vulcan constituie o măsură 
luată țn scopul creșterii productivi
tății, măririi vitezelor dc avansare 
și a reducerii consumurilor dc ma
teriale (mai cu scamă, lemn), al scă
derii prețului dc cost al tonei ex
trase. Chiar în cazul unor utilaje 
complexe cu un preț ridicat cum 
este cazul combinei — cu cote de 
amoriizmont mari, datorită randamen
telor obținute In acesle cazuri, pre
țul de cost final al Ionel de cărbu-

no este mai mic. De aid iezuiți șl 
importanța covlrșitoare a mărfi II 
productivității, a utilizării judicioase, 
dt mai economice, a utilajelor.

In acest sens, încheierea relatării 
tov. Ing. șef Fejcș Ludovic este de 
bun augur: ,.Nu-g epuizate toate po
sibilitățile de folosire a utilajelor, 
In speță a corobind. Există rezerve, 
încă ncexploatale. legato J<. redu
cerea timpilor reproducții I. Toate 
acestea presupun, fn^ă. o concent-a- 
re a tuturor rcsarselor sectorului, 
o îmbunătățire substanțială a orga
nizării producției șl a muncii. Se 
caută să se dezvolte o star' do spi
rit combativă împotriva oricărei în
călcări a disciplinei. Se pune un ac
cent deosebit pe ridicarea calificării. 
Recent, s-a deschis un curs de mineri 
mecanizatori tn vederea lărgirii cu
noștințelor cerute de nlvalajrle me
canizate”.

Rămine să se treacă la fapte.

Comitetul rxernllv al Consiliului 
popular al orașului Vulcan, întrunit 
In cea de-a 44-a sesiune, a anali
zat receal Intr-un cadru lărgit acti
vitatea depusă de unitățile 
(laie pentru aprovizionarea 
lațlel cu produse alimentare, 
de larg consum, legume,

bataj. Dr aici $1 
rilor, crăpăturilor, 
blocuri.

Linia de front a
trebuie să devanseze frontul inferior 
cn'ccl mult 10 metri, «««tfe) ca diri
jarea copcrișuliii să nu prejudicieze 
securitatea muncii în spațiul de lu
cru al combinei. Cele două fronturi 
de lucru se află. deci. într-o stare 
dc totala interdependentă; și. In mod 
cert, este dezavantajos faptul că îna
intarea unuia trebuie să se „adap
teze" ritmului încetinit al avan<lrll 
celuilalt.

Evidența uri mată a sectorului și re
cepția topografică arată că producti
vitatea obținută — consideriud pro
ducția brută’pe lunile august și sep
tembrie — Ia linia de trout undo se 
utilizează combina (5.19 tone pe post, 
respectiv 4.70 tone pe post) este, c- 
vident, mai .mică decil productivita
tea porțiunii superioare a cărei a- 
vansare se asigură prin complexul 
operațiilor de perforare-pușcare (7.85 
tone pe posl. respectiv 6.70 tone pe 
post).

Bilanțul trimestrului recent încheiat 
Indică, pentru sectorul III. o canti
tate de peste 3 000 tone cărbune dală 
peste prevederile planului. Deci, 
per ansamblu, situația este satisfăcă
toare. Dar faptul că frontul cu com
bina dă numai 35 la sută (auqust) sl 
65 la sulă (septembrie) din produc
țiile realizate în frontul superior n-ar 
trebui — sub nici un motiv — să 
mulțumească. Spunem n-ar trebui 
deoarece conducerea minei iasă im
presia că se împacă cu 
Producția planificată pe 
bataj este dală, se mai 
7.ă șl depășiri, astfel că 
cotit a fi în regulă..

Dar, oare, e indiferent da ă în 
frontul cu combina sînt obținute ran
damente cu mult sub posibilități ?

Tov. ing. ș«f Fejeș Ludovic, ne-a 
declarat:

— In momentul de față străbatem 
o zonă cu multe deranjamente, fi
suri, crăpături. Nu se poate pretinde 
mal mult. Perioada de tăiere pro- 
prlu-zisă cu combina este de maxi
mum patru orc din 24. Nu reușim 
să reducem timpul efectuării opera
țiilor auxiliare. Dezavantajează echi
pamentul de susținere aciuai, 
slilpi individuali. S-a căutat să 
meargă cu mai mult de o iîșie 
1,25 metri pe zi. dar încercările 
eșuai.

Faptele nrală, însă, că nu ;-a pus 
accentul cuvenit pe organizarea pro
cesului tehnologic, pe luarea celor 
mai efic irate măsuri in vederea în-

romer- 
popu- 

biini’rl 
fructe 

șl produse dc alimentație publică. 
Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
oamenilor mnndl din Vulcan șl îndeo
sebi pentru asigurarea unei aprovi
zionări abundente fn perioada de iar- 

Comllelnl executiv. In colaborare 
conducerile unităților comerciale, 
elaborat un plan de măsuri me
să contribuie la Intensificarea

nă.
Cil

au
nit
activității tuturor tartorilor răspun
zători de satisfacerea cerințelor popu
lației

Licitație
Fraucisc VETRO

cu

prea e In
ez încercat

de călă- 
Petroșani.

recentei adunări de da 
$1 alegeri de la ORGA 
BAZĂ MIȘCARE Nr. 3

acest lucru, 
întregul a- 
înrcgislrea- 
tolul e so-

la 
pe

la naivitatea și ușurința 
cu 
un

ci ordin de evacuare, 
n are decit să-și scoată 
bila' la... licitație, să-i 
lumească1
încurcătura in care 
dar mai cu seamă să rellec- 
teze 
de-a dreptul copilărești,
care s-a lăsat înșelai de 
escroc.

CONSEMNĂM
Acum 
,mo- 
„mul- 

lui Barabaș pentru
l-a viril

.trata" cum se cu
pe „glumețul* de la vo

se explică prin

O performanță a aviatorilor romani

Distanța Canada VICII ASCUNSE
România în zbor

fără escală
La rampa T.C.M.M. Petroșani — excavatorul încarcă in autobasculante balastul destinat șautiere- 
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In mod normal, schimbul 
de locuințe se face pe bază 
de repartiție eliberată de con
siliul popular. Dar se mai face 
șl altfel. Cum ?

Barabaș fosil din lupeni 
(sir. Ecalerina Varga, nr. 5) a 
găsit o metoda originală dc 
predare a locuinței. Cu cltva 
timp înainte de-a se mufa 
Deva, a adus în locul său 
Racz Rudolf.

— Dai 4000 lei și te lac
casă — i-a zis Barabaș „clien
tului" său.

— Să cumpăr locuință ?! Dar 
așa ceva parcă nu 
găduit de lege — 
Racz $d protesteze.

— Nu locuința, cl mobila. 
Pricepi ? îmi dai 4000 lei și cu 
Ifi las casa și ceva lucruri... 
înțelegi acum cum stă ches
tia?—

Zis și făcui. Racz R. i-a pus 
lui Barabaș 4000 lei. în palmă. 
Dar lui Racz nu i-a mai dai 
nimeni repartiție pentru locu
ința din strada Ecaterina Var
ga. A primit el. ce i drept, ce
va la mină. Dar nu repartiție

Unii șoferi nu se siml in a- 
pe/e lor dacă nu fac vreo „is 
pravâ" prin care sd atragă a- 
tenfia colegilor de breaslă și 
a pietonilor. Inlr-una din zile 
(mai precis fn 17 octombrie, 
la ora 11,45), lui Sucilu loan, 
conducător aulo pe LNLS.-ul 
nr. 1 HD 1173. proprietatea 
EM. Petrila, ii ardea de șotii. 
Vâzind o femeie mergind pe 
mijlocul străzii principale din 
Petroșani (in dreptul restau
rantului Minerul) i-a vend o 
idee năstrușnică: să o sperie! 
Fără să claxoneze, a oprit ma
șina în... picioarele Ioanei

SPORT
Handbalistele de la Școala sportivă Petroșani 

s-au întors din R. S. Cehoslovacă
Marți la prinz, echipa de handbal

s-a înapoiat din turneu] de cinci zile
Pentru a primi informații cît mai concrete in legătură cu turneul sporti
velor noastre în țara prietenă, ne-am adresat profesorului Eugen Bartba, 
antrenorul echipei, șl conducătorului delegației,
C.M.E.F.S Petroșani :

a Școlii sportive din Petroșani 
efectuat fn R. S. Cehoslovacă.

Iov. Slalcu Bâloi, de ia

răspunde Iov. 
am fost infor- 
cele din urmă, 
limitat turneul

condițiunk Deși 
peste ocean am 

greutăți

în 
în- 

din cauza 
nefavorabile.

primire solilor 
pe aeroportul 

lotul a sosit cu

Dulâ, temele de 60 de ani, 
bolnavă, care tocmai mergea 
spre policlinica la consul lat ie 
medicaid. Pentru iapta sa, șo
ferul Sucilu loan, a lost șl el 
„consultat... la permis. Nu de 
medic. ci de lucrătorul 
de miliție Dragomir Gl eorghe. 
De acum, „diagnosticul* va li 
pus de organele de circulație. 
Pentru a-1 
vine 
lan.

La vtrsta de 18 ani. lupii 
ceanu Silvia din Vulcan, (blo
cul D3. ap. 21 are un cop!l de 
2 ani. II are. să-J trămea Dar 
nu stă sâ vadă de el

Silvia s-a plictisii 
de căsnicie. Și-a părăsit sojii! 
și copilul fără să aibă vreun 
motiv. Ultima dală a lost 
„descoperită' la un cămin de 
celibatari din Sadu S-n întorc 
acasă, însă n-a stal decil ci- 
teva zile. A apucal-o 'ar 
rul de ducă. $i-a lua' 
lumea-n cap. Hoinîrcste ' 1 
tură lumea fără să-i ue c 
propriul copil. Da 
nili, aminfiti-i cp r

JARILOR DE PERSONAL

— înlrucit nu am primii 
nici o informație pe timpul 
turneului, vă rugăm, tovarășe 
profesor, să ne spuneți cite 
jocuri ati susținui. In ce orașe 
și cu ce echipe ?

— Am susținut două jocuri, am
bele la Hradec Kralove, un oraș de 
aproximativ 75 000 de locuitori. Pri
mul meci l-am jucat în ziua de 24 
octombrie in compania echipei de 
divizia A Slavia Hradec Kralove, iar 
al doilea peste numai două zile cu 
O selecționata de junioare a ©rasului 
Hradec Kralove, care a evoluai însă 
tot sub denumirea de Slavia.

— Clteva cuvinte despre 
cele două jocuri și. bineîn
țeles, rezultalele:

— Primul meci l-am pierdut la o 
diferență minimă: 8—9. Echipa noas
tră a început jocul intr-un ritm sus
ținut. reușind să conducă ia pauză 
cu 7—4. Jd repriza secundă, gazdele 
au jucat in forță, uneori chiar dur. 
Fiind avantajate si de arbitrul H. 
Tyta. au reușit să obțină victoria. 
In acest joc am folosii următorul 
„7": Nașcu, Maier. Măndilă. Domșa 
Turoș-Ionescu. Barabaș si Mureșan. 
Golurile echipei noastre au fost rea
lizate de Domșa (4). Barabaș (2). Tu
roș-Ionescu și Muresan. S-au eviden
țiat in mod special Domșa și Bara- 
bas. In al doilea joc, cel cu junioa
rele din Hradec Kralove, echipa 
noastră a jucat mult mai bine. Este 
adevărat că și lipsa de experiență 
a adversarelor ne-a permis i:n ioc 
de etalare a întregilor cunoștințe teh- 
nico-tactice. Victoria ne-a revenit cu 
categoricul scor de 24—5 (13—0). Go
lurile echipei noastre au fost înscri
sa d - Domșa (9). Barabaș f5), Savin 
(3), Tomazi și Suciu (cite 2) Mu
reșan, Albescu, Turoș-Ionescu și Bod-

ner. Au 
țoiu (în 
inspirate), Măndită. Szolga. Maier și 
Ni cules cu.

mai jucat Nașcu si 
poartă, ambele fiind

Cătu- 
foarte

— Initial fusesem informați 
că veți juca și la Praga...

— Intr-adevăr — 
Staicu Băloi — așa 
mâți și noi dar, in 
gazdele noastre au
la cele două jocuri mai sus amintite. 
Totuși din itiuerariul nostru nu a 
fost omis nici ..orașul de aur". L-am 
vizitat ca simpli turiști. De altfel, 
organizatorii localnici ai turneului 
ne-au alcătuit un frumos program 
de excursii și vizite.

Nicolae LOBONȚ

id după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală lotul sportivilor români ca
re a participat la cea de-a 19-a c- 
dlție a Jocurilor Olimpice din Me
xic. Sule de bncureștenL rade, prie
teni șl admiratori ai celor care ne-an 
reprezentat cu cinste la această în
trecere sportivă internațională, au fă
cut o emoționantă 
sportului românesc, 
Băneasa. Aflind că
aeronava TL 18, care a străbătut un 
drum lung de aproape 30 000 de km 
pîna la Acapulco șl înapoi in circa 
40 de ore de zbor, ne-am adresat 
comandantului navei, Titi Ene. avia
tor de aproape 20 de ani, care are 
în palmaresul său circa 10 000 de 
ore de zbor si 3.5 milioane km par
curși. „Sini foarte satisfăcut — ne-a 
declarat el — că echipajul nostru a 
reușit să execute această misiune în

cele mai bune 
timpul zborului 
timpinat unele 
condițiilor atmosferice
cei 15 membri ai echipajului dosItu 
au reușii să facă față cu succes unui 
zbor de mare anvergură. Țin să re
marc în mod deosebit că cu prilejul 
transportării lotului de sportivi ro
mâni, cvadrimotorul TAROM a fă
cut patru zboruri peste Atlantic. In
tr-unui din ele a fost parcursă pen
tru prima oară, de către un echipaj 
românesc, distanța Canada — Româ
nia, de aproximativ 6 000 km, 
escală. Cunoscind capacitatea
lorilor români care au traversat și cu 
alte prilejuri Atlanticul, sfut convins 
că în aviația civilă românească sînt 
multe echipaje care pot electua a- 
semenea zboruri".

fără 
avia-

(Agerpres)

ACTUALITAII TEHNICO ȘTIIMirKI
ploba iirliii motor cu diametrul

Mină cu capacitate 
de 5 milioane 

tone mangan pe an
Specialiștii ucrainieni au elaborat 

proiectul pentru construirea unei 
mine care va produce peste 5 mi
lioane tone de mangan pe an. Mina 
va fi construită in sudul Ucrainei, 
unde au fost descoperite recent mari 
zăcăminte de mangan.

După părerea specialiștilor sovie
tici, asemenea întreprinderi 
extracția subterană a 
nu sînt cunoscute încă 
mondială.

Mina se va 
țuri șj cariere, 
furniza pină la
furniza peste 1 milion tone dc mi
nereu pe an. Țoale aceste unități 
vor fi complet mecanizate si auto
matizate. Materia primă va fi trans
portată la fabrica de înnobilare cu 
ajutorul conveierelor și sistemelor 
de transbordare>

In cariere se vor folosi excava
toare cu roată porl-cupe capabile 
să excaveze 3 000 m3 de masă mi
nieră pe oră și mașini de înaintare 
pășitoare avînd rupe cu capacitatea 
de 15 m3.

Fabrica de innobilare cu capacita
tea de 2,7 milioane tone de concen
trat de mangan de calitate superioa
ră pe an va fi dotată cu utilajele 
cele mai moderne.

pentru 
manganului 
în predica

compune
Fiecare puț va putea 
450 0GO |, iar unul va

din 9 pu-

Motor Diesel 
de 30 000 cp

Recent, firma belgiană .ACEG" a 
prezentat specialiștilor din ÎDtreaga 
lume un motor Diesel 
pă licența firmei 
.M.A.N.*. Motorul are puterea de 
30 000 c.p. Acesta este un motor 
în doi timpi cu lurbocompresor pen
tru sporirea gradului de folosire a 
energiei gazelor de eșapament. El 
are 12 cilindri, diametru] cilindrilor 
este de 93 cm, iar cursa — 170 cm.

Firma .MAN* a terminal cu suc-

construi! du- 
vest-germane

ces
cilindrului de 1 050 mm șl cursa de

După terminarea expeii-. 
peoaliștii au avizat con

struirea unui nou motor cu puterea 
de 4 000 c.p. pe cilindru, deși in la
boratorul de experiențe s-a ajuns și 
la puterea de 5 000 c.p. pe cilindru, 
Astfel, in prezent există pentru pro
pulsarea navelor motoare de 40 000 
c.p. ( 
trale I 
(cu 12 cilindri).

Motoarele Diesel se folosesc cu 
un mare succes, Îndeosebi la con
strucții navala. Aproape toate nave
le noi cu deplasamentul de 20 000 
tone sînt dotate cu motoare Diesel, 

în anul 2000: 

curent electric 
„congelat"

(cu 10 cilindri) și pentru cen- 
plcctriccl— chiar de 48 000 c.p. 
z cilindri).

Consumatorul anului 2000 va be
neficia de un curent electric .con
gelai* livrat la domiciliu. Tehnicle-

uii lucrează la un așa-nujnil cablu 
de temperaturi joase, care Dormite 
transmiterea unor cantităti de ener
gie, de multe mii de ori mai mari 
decit pot transmite cablurile electrice 
obișnuite cu secțiunile cele mei mari. 
Principiu] acestui „supracanductor* 
a fost enunțat la Hanovra de E 
Scheffler, șeful secției de cercetări 
pentru tehnica comunicațiilor' și cu- 
renților tari a întreprinderii .Kabel 
metall*.

înconjurat de un înveliș din heliu 
și azot lichid, conductorul este ră
cit pină la circa 270’. RezuPatul : 
pierderile de tensiune care se pro
duc la orice conductor metalic nu 
mai există în apropiere de punctul 
zero absolut.

Teoretic, în felul acesta pol fi 
transportate cantități de energie de 
o mărime deocamdată utopică. Po
trivit datelor lui Scheffler, consumul 
crcscînd de energie electri-ă se du
blează la fiecare deceniu, ceea ce 
impune asemenea lucrări de cerce
tare, căci rețeaua cablunloi moder
ne de comunicații și curent nu va 
mai putea fi mult lărgită.

,,La comunicarea postului vacant 
nu am știut că șelul serviciului ad
ministrativ și directorul administrativ 
s-au înțeles ca pe postul de admi- 
nistrator-imobil să-l numească pe șe
ful pazei, care, are recomandarea 
medicilor să nu lucreze noaptea".

Textul de mai sus (transcris cu fi
delitate) reprezintă un răspuns dat 
de serviciul personal 
lui de 
viciului 
cipiului 
nicarea 
repartizat pentru angajare o persoa
nă înscrisă în evidențele Oficiului 
pentru probleme de muncă și ocro
tirii sociale. Pentru edificarea citi
torilor. precizăm că serviciul perso
nal al I.M.P. a refuzat astfel anga
jarea în postul de administrator de 
imobil a persoanei repartizate de o- 
ficiu. „scuzîndu-se" apoi nu pentru 
gr șeala făcută prin refuzul de an
gajare,- greșeala — după părerea celor 
de la serviciul personal al I.M.P. — 
constă în faptul că an comunicat 
oficiului postul vacant.

Mai subliniem un amănunt peste 
care nu putem trece cu vederea: 
serviciul personal al IJkf.P. nu a 
știut de „înțelegerile” de la adminis
trativ. Dar după ce a aflat ce a fă
cut ? S-a complăcut în situația că 
angajarea au făcul-o administratorii 
între ei, că aceștia au încălcat cu a- 
tita ușurință alribuliunile serviciului 
personaL indreptățindu-ne să afir
măm că această practică a devenit 
un obicei, încetățenit mai de mult 
limp la I.M.P. Inleresîndu-ne la ser
viciul Forțelor de muncă din Petro
șani. aflăm că într-adevăr cazul des
cris mai sus nu este singura aba
tere manifestată la I.M.P. de către 
factorii care efectuează angajări în 
cîmpul muncii. In mod frecvent. Ofi
ciului de repartizare a forțelor de 
muncă i se comunică nu disponi
bilitatea posturilor, ci faptul că în 
rulare posturi devenite vacante au 
fost deja angajați cutare salariat!. 
Cu alte cuvinte, serviciul adminislra- 

-jtrihuindu-și îndatoriri pe care 
le are, trece peste competența

al Institulu- 
mine din Petroșani, ser- 
Forțc de muncă al muni- 
nostru, care, primind comu- 
postului devenit vacant, a

tiv 
nu 
serviciului personaL iar acesta, mul
țumii că munca lui a fost făcută de 
a’ții. trece cu aceeași ușurință pes
te competenta Oficiului municipal, 
efectuează angajări în alara pieve- 
derilor legale, după care „găsește" 
de cuviință să comunice despre an-

gajările făcute și Oficiului, ..pentru 
a lua ia cunoștință". Astfel s-a pro
cedat la angajarea unor persoane în 
posturile de laborant II, magazioner, 
dactilografă, merceolog l conducă
tori auto și altele.

Această practică (interzisa de legis
lația în vigoare prin H.C.M. 352/1958) 
este cît se ........................ .
Angajarea 
la Forțele 
lor devenite 
reorganizării 
mari greutăți Oficiului pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale. 
In afara acestor greutăți mai sem
nalăm insă și viciile ascunse în pra.c* 
tica de a angaja fără repartizare. 
A devenit vacant postul de adminis
trator de imobil ? A devenit. In s- 
celași timp un alt salariat (în cazul 
nostru șeful pazei) care-$i îndepli
nea îndatoririle de serviciu fiind apt 
pentru funcția ce o ocupa, devine 
— în mod foarte curios — inapt, 
obținînd recomandarea de a nu mal 
lucra noaptea. (Dacă înainte cu o 
lunâ-două s-ar fi verificat aptitudinile 
șefului pazei, probabil că acesta, 
pentru a fi menținut în funcție, ar 
fi adus recomandări că ..pe întreg 
teritoriul municipiului nu poate fi gă
sit altul mai apt decit el”). Ocuparea 
postului devenit vacant, fiind lăsată 
la latitudinea salariatiior de la admi
nistrativ. necompetenti în aceste a- 
tributiuni, iată că șelul pazei, după 
cîteva insistente, este avansat în func
ție. Este aceasta oare o avansare 
meritată, câștigată cu trudă sau o 
avansare „aranjată" î Mai mult decil 
alît. angajatul ia cunoștință încă din 
prima zi de muncă în noua sa func
ție. de o practică nelegală. încă de 
la începui acestuia i se dă un e- 
xeniplu, o lecție despre nerospe-ta
rea legilor, arătîndu-I-se că. de fapt și 
ceea ce nu i se cuvine poate fi lo
tuși obținut, dacă se recurge la o 
„mică încălcare” a legilor. Cu a< est 
exemplu în față, angajatul își în<ei>e 
munca într-o instituție unde va tie- 
bui să respecte legile in vigoare. 
Cum le va respecta, dacă îns-isi Oe 
la angajare i s-a dai un exemplu 
de nerespectare a legilor ?

poate de dăunătoare, 
fără repartizare de 
de muncă a cadre- 

disponibile în urma 
întreprinderilor, creează
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STEAGUL RO$U

Unitatea moral-politică 
a poporului nostru muncitor

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ

(Urmare a’in paq. 1/

abnegație nislnnea na istorici in 
lupta pentru răsturnarea de la pu
tere a claselor exploatatoare, elibe
rarea sociali a tuturor celor ce 
muncesc șl transformarea rc'oluțlo- 
wară a societății. In procesul vast 
șl (omplex al industrializării țării, 
muncitorii an dovedii receptivitate 
față de știința șl tehnica modernă, 
capacitatea de a folosi ai succes 
mijloacele de producție cele mal a- 
sansale, de a dezvolta noi ramuri ale 
e< miei naționale.

Țărănimea muncitoare, aliata de 
nădejde a clasei muncitoare in lupta 
pentru cucerirea puterii politice in 
România a cunoscut. In anii socia
lismului. un profund proces revolu
ționar. Sub conducerea partidului ea 
a lacul un nriaș salt de la mica pro
ducție agricolă la proprietatea soda-- 
list-coopcTalislă, la unirea pămîntu- 
rilor, uneltelor și a eforturilor pen
tru lichidarea înapoierii agriculturii 
si făurirea unei vieți libere, prospe
re. Transformarea socialistă a agri
culturii, puternica bară tehnico-roa- 
ferială creată în vederea sporirii pro
ducției agricole, saltul spre cultură 
și civilizație care a schimbat proiund 
viața satelor, an făcut din țărănimea 
noastră o clasă nouă, care îndepli
nește un rol tot mai important In 
marea operă de edificare a socialis
mului în patria noastră.

Orîndnirea noastră socialistă, că
reia ii sini proprii ascensiunea spre 
știință și cultură, deschide intelec
tualității. oamenilor de știință șl cul
tură orizonturi inepuizabile. In anii 
socialismului — se arată in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— numărul si ponderea în societa
te a oamenilor de știință și cultură 
a crescut nemăsurat în rîndurile in
telectualității au pătruns si pătrund, 
ca o infuzie puternică din. plasma 
poporului mii și mii de tineri dotați 
din rîndurile clasei muncitoare, ale 
țărănimii, ale tuturor păturilor socie
tății. Intelectualitatea este astăzi 
produsul înălțării spre cultură, spre 
știință, spre cunoaștere al fiilor oa
menilor muncii de la orașe si sate". 
Parte intenranlă a întregului popor, 
intelectualitatea este animată de un 
înalt devotament fată de cauza so
cialismului.

Făurirea societății noastre socia
liste constituie opera întregului nos
tru popor indestructibil sudat prin 
aceleași interese și năzuințe, a tu
turor oamenilor muncii fără deose
bire de naționalitate, uniți in nobi
lul efort de înălțare a României so
cialiste pe noi culmi ale progresului 
și civilizației.

izvorul forței, trilnlciei și unității 
oi îndoirii noastre socialiste constă 
în conducerea politică a întregii noas
tre vieți sociale de către Partidul 
Comunist Român. Detașament de a- 
\ anqardă al clasei muncitoare, al 
tuturor celor ce muncesc, reunind 
peste 1800 000 de membri din rlndul 
celor mal buni III al națiunii socia
liste, Partidul Comunist Român fșl în
deplinește ai succes misiunea Isto
rică de conducător al poporului pe 
drumul socialismului, al progresului 
material și spiritual, al democrației 
socialiste. ..Partidul Comunist Român 
— s-a subliniat la plenară — a do- 
bindil recunoașterea unanimă a ro
lului de conducător al societății 
noastre datorită fidelității devota
mentului și spiritului de jertfă cu ca
re a slujit neîncetat. încă de la în
ființarea sa. interesele supreme ale 
clasei muncitoare, ale celor ce mun
cesc. ale întregului popor. Politica 
sa. inspirată din nevoile arzătoare 
ale dezvoltării societății românești, 
din interesele vitale ale întregului 
popor, întemeiată pe principiile mar- 
xism-leninismului. a devenit drape
lul sub care s-au unit în rînduri 
strînse, muncitorimea, țărănimea, in
telectualitatea, întreaga națiune".

Indeplinindu-si cu o înaltă răspun
dere rolul de forța politică condu
cătoare. partidul nostru promovează 
cu consecvență spiritul novator fn 
Întreaga viață socială, desfășoară o 
activitate intensă pentru perfecționa
rea conducerii și planiiicării econo
miei. pentru punerea de acord a 
formelor organizatorice și a metode
lor de muncă cu nevoile actuale ale 
societății. Partidul comunist militează 
cu perseverență pentru aplicarea lar
gă in viața societății noastre a ce
lor mai 'înaintate cuceriri ale știin
ței. tehnicii și culturii contemporane.

Rolul partidului comunist de con
ducător al întregii societăți își gă
sește tăria in legătura indestructi
bilă cu masele cele mai largi ale 
poporului, in faptul că politica sa 
se identifică cu aspirațiile și inte
resele supreme ale națiunii, în fap
tul că partidul însuși e trup din tru
pul clasei muncitoare, al țărănimii, 
al intelectualității. Bucurîndu-se de 
increderea nezdruncinată a maselor, 
militînd pentru dreptate socială, pen
tru înfăptuirea umanismului socia
list, partidul comunist exercită o u- 
riață putere de atracție asupra tu
turor conștiințelor. Puternic prin u- 
nitalea rindurilor sale, prin clarita
tea țelu.^or, prin legătura cu ma
sele, partidul nostru conduce cu în
țelepciune întregul popor spre vic
toria deplină a socialismului și co- 
iiioismuhii.

Ln prieten venii 
în întâmpinare

O zi a săptămînii ca oricare 
alta. Imediat după ora 14, minerii 
Lupeniului pleacâ in valuri spre 
cosă. La poarta principala a mine< 
se află o masă încărcată cu cărți, 
în jurul ei. cu cite un volum in 
mină, muncitorii răsfoiesc în gra
be. dornici parcă să-i cunoască 
cup insul în citeva clipe. După un 
scurt examen vizual făcut exem- 
piarului ales, omul plătește și 
pleacă. Ne apropiem de această 
librărie volantă otît de dorită. 
Standul aparține librăriei nr. 25 
»Liv:.u Rebreanu" din Lupeni, iar 
vinzator este Ivanov Costel.

Ne spune că merge in mai mul
te locuri . la termocentrala din 
Paroșeni, la Viscoza, la preporo- 
ție și, lunar, realizează vînzări a 
căior valoare este variabilă, între 
6 OCX) și 10 000 lei. Numoi astăzi, 
în primele ore de cind este aici, 
o vindut cărți de specialitote, cărți 
de literatură, română și universa
lă. în valoare de 900 lei. A vindut 
cărți solicitate, cum sint „Moartea 
unui președinte" de William Man
chester. romane de Sadoveanu și 
Rebreonu, cortea lui Ștefan Zweig 
„Secret arzător" <i altele.

Dacă acest procedeu esto de 
mult timp și în mod consecvent 
folosit, devenind în acest lei un 
fapt obișnuit in Lupeni, inițiatori
lor și vinzătorilor trebuie să ii se 
recunooscă meritele deosebite. Cu 
toate aceste rezultate, vînzareo 
cărților in Valea Jiului nu se 
ridică la nivelul posibilităților, 
al cerințelor. Inițiativa trebuie 
extinsă ; cei în drept, conducerea 
C.L.D.C. - Devo și responsabilii 
librăriilor, vor trebui să mediteze 
osupro acestei probleme pentru a 
găsi soluțiile cele mai adecvate. 
Nivelul cultural al unui popor se 
îmbogățește continuu ; apropierea 
cărții de locul de muncă este cel 
mai potrivit ajutor pentru îndepli
nirea acestui deziderat.

Și, in definitiv, o întrebare : de- 
cît să vezi Io porțile întreprinderi
lor femei care-și disimulează sti
clele in coșuri, nu este mai folo
sitoare o librărie volantă de la 
core cititorii pasionați - și sint 
destui — să-și procure cartea do
rită ?

T. S.

„Telul suprem înscris pe drapelul 
partidului nostru — se subliniază fn 
expunerea făcută la pl mară de to
varășul Nicolae Ceaușescu — obiec
tivul căruia comuniștii îi subordo
nează întreaga lor activitate îl con
stituie făurirea bunăstării materiale 
și spirituale a oamenilor muncii, rea
lizarea societății în stare să asigure 
manifestarea pleqpră a personalității 
umane. înflorirea capacității și apti
tudinilor fiecărui cetățean".

Partidul comunist acordă o aten
ție din ce fn ce mal mare dezvol
tării. lărgirii șl perfecționării demo
crației socialiste. Pe această linie dc 
preocupări se înscriu măsurile luate 
de partid, in lumina sarcinilor sta
bilite dc Congresul al IX-lea șl 
Conferința Națională, pentru asigura
rea participării largi a oamenilor 
muncii la conducerea economiei, la 
întreaga viață socială. Comitetele de 
direcție, adunările generale ale sa- 
larlațllor, uniunile cooperatiste etc., 
asigură participarea activă a oame
nilor muncit la conducerea econo
miei. Crește continuu rolul organi
zațiilor de masă șl obștești fn viața 
socială, în formarea conștiinței so
cialiste a maselor.

Democrația noastră socialistă oferă 
tuturor oamenilor muncii posibilita
tea de a-șl spune nestingherit cu- 
vînlul fn problemele fundamentale 
ale politicii interne și externe a sta
tului, de a-și exprima părerea fn 
legătură cu gospodărirea treburilor 
țării, dc a critica fără rețineri nea
junsurile care apar în edificarea noii 
societăți și de a participa cu întrea
ga lor pricepere șl putere de mun
că Ia înlăturarea acestor neajunsuri. 
Promovarea criticii și autocriticii in 
viața socială, intransigența față de 
greșeli, grija pentru promovarea le
galității socialiste constituie o vie 
expresie a consecvenței cu care parti
dul nostru militează pentru lărgirea 
democrației socialiste.

O contribuție de mare însemnăta
te la făurirea socialismului, întărirea 
unității poporului și dezvoltarea de
mocrației socialiste a adus-o rezolva
rea in spirit inarxisl-leninist a pro
blemei naționale, asigurarea egalității 
în drepturi a naționalităților conlo
cuitoare cu poporul român, dezvol
tarea frăției în muncă și luptă a 
tuturor celor ce muncesc și trăiesc 
pe meleagurile patriei noastre.

In scopul dezvoltării șl adincirii 
democrației socialiste, întăririi unită
ții moral-politice a poporului, a fră
ției dintre oamenii muncii români și 
ai naționalităților conlocuitoare, ple
nara C.C. al P.C.R. din 24—25 octom
brie a. c. a luat măsuri de creere a 
Frontului Unității Socialiste și a con
siliilor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană.

Frontul unității Socialiste constituie 
expresia organizatorică a unității po
porului nostru. El este conceput ca 
un organism permanent, cu carac
ter larg, reprezentativ, care va uni 
sub conducerea partidului comunist, 
toate forțele poporului român și ale 
naționalităților conlocuitoare, expo- 
nenții tuturor organizațiilor de ma
să și obștești, ai tuturor claselor șl 
păturilor sociale, va concentra în
treaga energie a națiunii noastre so
cialiste spre telul scump tuturor — 
progresul și înflorirea continuă a 
României socialiste.

Crearea Frontului Unității Socia
liste și a consiliilor oamenilor mun
cii aparținind naționalităților conlo
cuitoare — eveniment important în 
viața politică a țării noastre — va 
materializa relațiile de strinsă uni
tate dintre clasele și păturile sociale 
ale națiunii noastre.

Oamenii muncii din Valea Jiului 
au intimpinat cu încredere deplină 
și satisfacție măsurile organizatorice 
elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. 
pentru întărirea continuă a unității 
moral-politice a poporului muncitor, 
a frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și ai naționalităților conlocui
toare, a coeziunii națiunii noastre 
socialiste, convinși că aceste măsuri 
vor da un puternic avînt luptei în
tregului popor, sub conducerea parti
dului comunist, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noas
tră.

(Urmare din paq. I)

al Comitetului Municipal București 
al P.C.R., caro a dat citire masaju
lui adresat dc tovarășul Nlcohc 
Ceaușescu, secretar general al G.G. 
al P.G.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, corpului profesoral șl studenți
lor din inslltutele de fnvltlhntnt 
tehnic supei lor din Bucureșll<

Au luat apoi cuvînlul prqf. - me
rit Constantin Dlnculescu, membru 
corespondent al Academici, acad. 
Stefan Bălan, ministrul fnvățămîn- 
tulul, prof. unlv. Alexandru , Popes
cu, prof, emerit Constantin Ionescu- 
Bujor, șl Ion Amăriuței, vicepreșe
dinte al Uniunii Asociației studenți
lor din România, care au evocat

• I

Vineri 1 noiembrie

10,00 Curs de limba rusă (reluarea 
lecției de Joi).

10.30 Curs dc limba spaniolă.

11,00 TV pentru specialiști: Ciclul 
„Medicină".

11.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Pentru copii. Taine dezlegate: 
„Cu și fără aer".

18,00 Drumuri șl popasuri — emisiu
ne turistică. „Govora și împre
jurimile.

18.30 Curs de limba spaniolă (re
luarea lecfiei de dimineață).

10,00 „Albatros" — revistă literară 
pentru tineret.

10.30 Telejurnalul de seară.

10,50 Buletinul meteorologic.

20,00 Actualitatea In agricultură.

20.30 Studioul muzical.

21,00 Reilector.

21,15 Film arlislic „Lupoaica" — 
produc/ie a studiourilor din 
R.P. Bulgaria.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 Închiderea emisiunii.

aspecte din Istoria învățămînlului 
tehnic superior românesc.

S-a dat apoi citire saluturilor a- 
dresate corpului profesoral șl stu
denților din Institutele de Invăț-imînt 
tehnic superior din Capitală, din 
partea centrelor universitare cu în- 
xățămlnl tehnic superior: București, 
Iași, Timișoara, Gluj, Brașov, Craio
va, Galați, Petroșani, Tg. Mureș șl 
Ploiești.

în încheierea adunării, cadrele 
didactice șl studenții institutelor de 
învățămînt tehnic din Capitală au 
adresat o scrisoare Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, prin care îșl exprimă ade
ziunea deplină la înțeleaptă șl dar- 
văzătoaiea politică a Partidului Co
munist Român, politică de înaltă 
principialitate, menită să asigure 
progresul neîncetat șl un puternic 
prestigiu națiunii noastre. Profund 
emoționați — se spune printre altelo 
fn telegramă — de cuvintele calde 
cuprinse în mesajul dumneavoastră, 
cuvinte de înaltă șl aleasă prețui
re, dascăli șl student! mărturisim 
holărîrea fermă de a continua șl 
îmbogăți glorioasele tradiții ale 
înaintașilor. de a munci cu 
entuziasm șl devotament pentru 
pregătirea temeinică a zeci de mii 
de ingineri, misiune de mare răs
pundere șl dc holărîtoare importan
ță pentru ridicarea pe noi culmi a 
tehnicii șl științei în patria noas
tră socialistă.

★
După-amiază, in localul Institutului 

Politehnic a avut loc festivitatea dez
velirii unei plăci comemorative care 
marchează diferitele clape de dez
voltare a învățămînlului tehnic supe
rior bucureștean de-a lungul unui se
col și Jumătate.

Au participat tovarășii Dumitru

Popa, membru supleant al Comite
tului Executiv al G.G. al P.G.R., prlm- 
serretar al Comitetului de partid al 
municipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, prof, univ. Mlron 
Constanllnescu, adjunct al ministru
lui învățămînlului, Ion Teoreanu, șef 
de secție la G.G. al P.C.R., repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții centrale șl de învățămînt din Bu
curești și din țară, academicieni, 
cadre didactice din învățămînlul su
perior, studenți.

La dezvelirea plăcii comemorative, 
dr. docent George Bărănescn, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Institutului Politehnic din Bu
curoșii. a rostit un cuvînt inaugural.

A urmat apoi deSchiderea expozi
ției documentare „Dezvoltarea învă- 
țămintulul tehnic superior românesc", 
amenajată fn holurile Institutului.

Sînt expuse documente care înfă
țișează în succesiune istorică dezvol
tarea școlii politehnice românești. 
Printre cele mai importante figurea
ză „înștiințarea lui Glieorghe Lazăr 
către tinerime", Decretul lui Alexan- 
dm loan Cuza din 1864 pentru înfi
ințarea școlii de ponțl. șosele si ar
hitectură, diploma de inginer a lui 
Petrache Poenani șl Brevetul acordat 
acestuia la Paris pentru inventarea 
locului cu cerneală continuă, omagiul 
Inginerilor adus în 1886 cu prile
jul inaugurării localului din sir. Po- 
li/u și altele.

O altă parte a expoziției ilustrează 
evoluția facultăților și secțiilor trans
formate in institute Independente Iar 
un grafic oglindește creșterea numă
rului de studenți bursieri, absolvenți 
șl cadre didactice. Machete, panouri 
șl fotografii. înfățișează noile și mo
dernele construcții destinate învăță- 
mîntului tehnic superior din lara 
noastră.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a tovarășului 

Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez

Joi a sosit în Capitală tovarășul’ 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a foșt salutat

de tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R,, Ghizela Vass, membru ai G.G. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de Secție la G.G. al P.C.R., 
de .activiști de partid.

IMPORTANT!
O. €. L. ALIMENTARA

PETROȘANI
Anunță publicul consumator că de la 

data de 29 octombrie a.c. prețul de vîn- 
zare al bananelor s-a redus de la 13 iei 
la 10 lei kg.

Consumați deliciosul produs exotic, care are 

un conținut bogat de vitamine.

Se recomandă o cură de banane atit pentru 

copii cîl și pentru adulți.

Bananele pot fi folosite și Ia prepararea dife

ritelor creme și a altor mîncăruri prevăzute fn 

rețetele de bucătărie.

NU PIERDEȚI OCAZIA DE A FACE O CURA 

DE BANANE CARE SE GASESO FOARTE RAR 

IN MAGAZINELE NOASTRE.

SfMBATA 2 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

5,00 Buletin do știri ■, 5,05— 
6,00 Program muzical do di
mineață ( 5,30 Buletin do știri» 
5,50 Jurnal ograi ; 6.00 8,25
Muzică și actualități; 6,00 Bu
letin do știri ; 6.30 nulolln de 
știri; 7,00 Radiojurnal. Bnh-lin 
meteo-rutier; 8,00 Sumarul
presei; 8,25 Moment poetic ;
8.30 La microfon, melodia 
preferată 9.00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melo
dia preferată : 9,30 Unda ve
selă (reluare); 10,00 Cîntece 
de Mircea Neagu -, 10,10 Curs 
de limba spaniolă (reluare),
10.30 Emisiune muzicală de la
Moscova; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Inșir-te mărgărite 
(emisiune pentru copii); 11,25 
Arii și duete din opere; 12.00 
Muzică ușoară: 12,20 Avan
premieră cotidiană: 12,30 ln- 
tilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
metodologic; 13,20 Soliști si 
orchestre de muzică ușoară ,- 
13,45 Sport și muzică. In pau
ză Radiojurnal 16,45 Muzică 
de cameră de Joseph Haydn / 
17,15 Memoria pă min tu lui ro
mânesc (reluare); 17,35 Tran
dafir do la Moldova — omi
siune de folclor,- 18,00 Buletin 
de știii; 18,02 Știință, tehnică, 
fantezie.- 18,20 Lexicon muzi
cal al intorprelilor români. Lf- 
tera B.- 19,00 Radiogazeta de 
seară ; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră ; 20,00
Buletin de știri ,- 20,02 Cronica 
literară; 20,12 Program de 
cîntece și jocuri: 20.30 Cîntă 
Gigi Marga și Sammy Davies- 
junior : 20.55 Noapte bună, co
pii ; 21,00 Roma-ițe: .21,25 
Muzică ușoară de pretutin
deni; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport,- 22,20 
Orchestra Casei de discut 1 
Electrecord.- 22,30 Moment
poetic; 23,05 Dansați cu noi; 
23,40 Muzica populară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—6,00 Es
trada nocturnă. Buletine Ie 
știri și meteo-rufiere la orele 
1,00 și 2,00. Sumarul piesei șl 
Buletine -’n cfîri in nra 4,00.

ROGRAMUL II

7,00 Melodii populare,- 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri; 
Buletin rnetco-rulier,- 7,4.5 U- 
verturi pentru fanfară , 3.00
Din muzica popoarelor ,- >0
Buletin de știri; 8,35 Pariîca 
pentru orchestră de Dan Cor.- 
stanlinescu 9,00 Caleidoscop 
muzical; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Tineri interpret de mu
zică ușoară : Gabriela Teodo- 
rescu, Dorin Anastasiu, Elena 
Conslanlînescu șî Puiu Năsta- 
se: 10,30 Emisiune muzicală 
pentru școlari,- 10,55 Din al
bumul muzicii- d-' eslra•: • ; 
11,30 Doine șî Jocuri popu
lare 12,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic,- 12,05
Avanpremieră cotidiană,- 12,35 
Selecțiuni din opereta „Tea
trul plutitor" de Kem ; 13,00 
De la I la 5 emisiune de di
vertisment muzical: 14,00 Ra
diojurnal. Buletin meleo-iutier» 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic,- 17,15 Muzică u- 
șoară de George Grigoriu și 
Elly Roman,- 18,00 Concertul 
pentru pian și orchestră de 
Paul Constanlinescu; 18,30 Iti
nerar turistic românesc; 18,50 
Pe strune de chitară,- 18,55
Buletin de știri.- 19,00 Cîntec, 
joe și voie bună; 19,30 Odă 
limbii române.- 20,00 Concer
tul corului și orchestrei simfo
nice a filarmonicii „George 
Enescu". In pauză Buletin de 
știri22,39 Săptâmîna muzicii 
sovietice muzică ușoară ? 
23,00 Radiojurnal: 23,07 Me
lodii magazin .- '’4,00 Caleidos
cop ritmic,- 0,55 1,00 Bu
letin de șliri. Buletin meteo- 
rulier. (

DUMINICA 3 NOIEMBRIE

8.30 Ora exactă. Cum \ a li 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare

8.40 Teatru pentru copii și 
școlari: „Ecaterina Teo- 
doroiu" de Nicolae Tău- 
tu.

10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Telex TV.
12.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 7 Memagazin duminical.
10.30 Telelurnolul de seară.
19.50 Telesport.
20.15 Cîntece șl dansuri iumâ- 

neșli.
20,45 Cronica duminicală.
20.50 Vers șl... revers 1 

Emisiune de televarietăfi.
21.35 Teatru in studio: „Ma

ma" de Paddy Chayefs- 
Iry.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 4 NOIEMBRIE
17.30 Pentru noi, temelie.
18,00 Actualitatea Industrială.
18.30 Curs de limba franceză.

10.00 Alnia-Maiet emisiune 
pentru studenfi.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Miniaturi folclorice.
20.20 Ce-ali dori să revedefi 7 

Cintă Nana Mouskouri.
20,45 Tele-universitalea : Isto

ria civilizațiilor. Dacii (I)
21,15 Pilm artistic: „Un drac 

de lată" — comedie mu
zicală cu Brigitte Bar
dot.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

MARȚI 5 NOIEMBRIE

17.30 Pentru elevi: Consultații 
la malematică (claso o 
Xll-a).

18,00 TV pentru specialiștii 
din Industrie.

18.30 Curs de limba engleză.
19,00 Pentru copii: Emisiunea 

„Micii meșteri mari".
19.30 Telejurnalul de seorâ.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 . Acoperișuri" — lilm-re- 

poriaj despre constructo
rii b'.ictireșteni.

20.20 Seară de teatru: „Dom
nii Glembay" de Miros
lav Krleza.

23.20 Telejurnalul de noapte.

23.30 închiderea emisiunii.

MIERCURI 6 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba franceză 
(reluarea lecfiei de luni).

10.30 Curs de limba engleză 
(reluarea lecției de 
marii).

11,00 TV pentru specialiștii 
din Industrie.

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

13,00 10.45 Fotbal: Româ
nia Suedia (tinerel); 
România — Anglia (se
niori). Transmisiune dc 
la Stadionul 23 August.

17.30 Pentru elevi: Consulta
ții la fizică (clasa >’ 
Xll-a).

18,00 Telectonica economică.
18.30 Curs de limba germană.
19.00 Pentru tinerel : „Iubirea" 

- emisiune de poezie șl 
eurilmie.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Buletinul meteorologic.
20,00 Interpret! de muzică 

populară.
20.30 Transfocator.
21,15 Telecinemateca : „Cruci

șătorul Potemkin".
Un film de Serghel Ei
senstein.

PROGRAMUL

pentru 
săptămina 
viitoare

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 7 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba germană 
(reluarea lecfiei de 
miercuri).

10.30 Telecronica economică 
(reluare).

11.00 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Pentru elevi: Consultații 
la limba română.

18,00 TV pentru specialiști: 
Ciclul „Medicinâ".

18.30 Curs de limba rusă.
19.00 Studioul pionierilor: „Vi

teză, timp spațiu... con
curși". Participi ciștigă- 
tori ai Olimpiadei de fi
zică — 1968.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20.00 Roman-loilelon : Forsyte 

Saga (II).
20.30 „Pinlina Ielelor", repor

taj filmat.
21,05 Ecran literar — revistă 

TV.
21.30 Estrada tinereții. Muzi

că ușoară Interpretată de 
artiști amatori.

22,00 Itinerar plastic.
22.20 Cintă Edith Pieha.
22,40 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

VINERI 8 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba rusă (re
luarea lecfiei de joi).

10.30 Curs de limba spaniolă.
11,00 TV pentiu specialiști: 

Ciclul „Medicina".
11.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru copii: ..Taine

dezlegate: „Memoria
creierilor electronici".

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică.

18.20 Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 Curs de limba spaniolă 
(reluarea lecției de dimi
neață).

19,00 la porfde cunoașterii — 
emisiune pentru tineret. 
O insulă care se mută • 
z\da-Kaleh.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20.00 Actualitatea in agricul

tură.
20.20 Studioul muzicul.
20.50 Cărți șl autori.
21,10 Reflector.

21,25 Film artistic: „Cine va 
deschide ușa*. O pro
ducție a studiourilor ci
nematografice „Bucu
rești".

23.00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii,

SÎMBAȚÂ 9 NOIEMBRIE

17.30 Pentru cei mici: .Lan
terna magică".

ÎSJÎO Stadion - actualitate 
sportivă.

18.30 Mult e dulce și frumoa
să : Emisiune de limbă 
română.

19,00 Pentru tineretul școlar .- 
„Prinț și cerșetor" (1) 
Balet după romanul lui 
Mark Twain. adaplaie 
pentru televiziune

19.30 Telejurnalul de seo'ă.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20.00 Tele-enciclopedia.
21.00 Un oraș ma- puțin cu

noscut — Bălan.
21.10 Film serial: Răzbunăto

rii.
22.00 „Cfntecul.. la Rampă". 

Emisiune muzicali).
22.-10 Parada vedetelor.
23.00 Telejurnalul ie uuaote.
23,15 Închiderea emisiunii
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STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului
afacerilor externe

al României în Brazilia

Ar-

RJO DE JANEIRO 31. — Trimisul 
special Agerpres, 1. lonescu, transmi
te i In cursul întrevederii pe care a 
$yut-o cu președintele Braziliei, 
tur da Costa e Silva, Corneliu Mă-
tiesvu ministrul de externe român, a 
transmis șefului statului brazilian un 
mesaj do salut din partea președin
te!:!. Consiliului de Stat al Republi
ci Socialiste România Nicolae 
Geaușcșcu. precum si urări de pros
peritate pentru poporul brazilian. Pre
ședintele Costa e Silva a mulțumit 
filduros pentru mesajul primit, trens-

mițind. la riDdul său, cuvinte de sa
lut președintelui Consiliului de Stal, 
Nicolae Coaușescu, șl urări de pros
peritate poporului român. Ministrul 
de externe român și președintele 
Braziliei au apreciat pozitiv relațiile 
dintre cele două țări și și-au expri
mat părerea că există posibilități 
reale ca aceste relații să urmeze o 
linie ascendentă șl în viitor.

In încheierea vizitei a fost dat 
publicității un comunicat comun.

Joi ministrul de externe al Ro
mâniei a plecat spre Buenos Aires.

Lucrările Plenarei
C. €. al P. €. U. S

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Du- 
p? cum anunță agenția TASS, la 31 
octombrie, la Moscova au continuat 
lucrările Plenarei G.G. al P.C.U.S. 
VUpă dezbateri pe marginea rapor
tului „Cu privire la îndeplinirea 
b?‘.ăririloi Congresului al XXIll-lea 
a' P.CU.S. și ale plenarelor C.C. al 
P.C.U.S. in problemele agriculturii", 
plenara a adoptat o hotărîrc in a- 
ceastă problemă.

In aceeași zi, Leonid Brejnev, șe- 
cietar general al G.G. al P.G.U.S., 
a prezentat raportul „Despre acti
vitatea politică externă a Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.". După 
discuții, plenara a adoptat o hotă- 
rîre prin care „aprobă în unanimi
tate și sprijină deplin activitatea 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.'.

Cu aceasta, lucrările plenarei s-au 
încheiat.

O.N.U

Provocări 
împotriva 

R. P. Chineze

cuvînt al Minis- 
Exteinc a fost

au pătruns 
spațiul aerian al 
zonă din provin-

PEKIN 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
două nave de război americane au 
pătruns la 29 octombrie in apele 
teritoriale ale R.P. Chineze 1n zone 
situate in provinciile Futzien și 
Guandun. In aceeași zi, două avioa
ne militare americane 
în două rînduri in 
R.P. Chineze Intr-o 
eja Guandun.

Un purtător de 
torului Afacerilor
autorizat să adreseze un avertisment 
în legătură cu aceste acțiuni pro- 
vocatodre întreprinse de navele J 
avioanele militare americano.

Luptele 
din Vietnamul 

de sud

Dezbaterile din comitetele principale 
ale Adunării Generale

D. GERMANA: In inte
riorul fabricii constructoare de 
generatoare electrice de mici 
dimensiuni din Cotbus.

SAIGON 31 (Agerpres). — Co
mandamentul american din Vietna
mul de âud a anunțat că, in cursul 
luptelor care au avut loc săptainî- 
na trecută între forțele S.U.A. și 
unitățile F.N.E., au fost uciși 109 mi
litari americani, iar alți 717 au fost 
răniți.

Un purtător do cuvînt al guver
nului sud-vietnamez a comunicat, 
de asemenea, că ciocnirile care au 
avut loc săptămîna trecută între 
trupele saigoneze și detașamentele 
F.N.E. s-au soldat cu moartea a 103 
militari sud-vielnamezl și rănirea 
altor 578.

NIGERIA

NEW YORK 31 — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: Problemele colonialismului și rasismului domină fn a- 
cesle zile tematica dezbaterilor din comitetele principale ale Adu
nării Generale a O.N.U.

’"lirica de apartheid a guvernului 
publicii Sud-Akicane și măsurile 

se impun a fi adoptate in conti
nuare pe plan internațional pentru 
« ‘ iermina respectarea de către re
gimul rasist sud-african a rezolu-

Rep
țiilor și hotărîrilor adoptate în ca
drul O.N.U. — constituie subiectul 
dezbaterilor din Comitetul pentru 
problemele politice speciale. Din 
intervențiile celor peste 20 de dele
gați care au luat pină acum cuvin-

Reportaj pe glob
Căutătorii 
de comori

Peștii găsiseră un loc foarte 
potrivii pentru depunerea icre
lor. în marele salon afectat 
cabinelor de lux, situat Ia mij
locul navei, apa este totdeauna 
foarte liniștită. Ca să ajungi 
aici trebuie să st răboj i o se
rie de săli mai mici, așa că 
icrele erau în totală siguran
ță, întrucit rechinii nu puteau 
ajunge acolo.

Dar această liniște nu a du- 
lat mult. Trei făpturi bizare 
și zgomotoase, de talia unui re
chin mic. cu ochi de sticlă șl 
labe de broască, au pătruns în 
încăpere dung ce nu snart un 
’'ublou.

:a ani după naufragiu, oa
menii reveneau in salonul ce
lui mai frumos transatlantic 
"al ian „Andrea Doria", nau- 
fragiat in apele înghețate ale 
Nantucketului, la o adîncime 
de 72 metri. De fiecare dată 
mnd cobora în adincul apelor, 
•ceanografu] Bruno Vailatli, 
rare înota în fruntea grupului 
de scufundători, își arunca pri
mirea la termometrul fixat de 
hralul său. deasupra ceasului 
<necial. Temperatura era de 7 
grade. Frigul este, dușmanul 
nr 1 al fndrăznejei sale încer
cări de a ridica la suprafață 
■ asul „Andrea Dorla*. Dușma
ni nr. 2 este rechinul. Cei trei 

oameni care se scufundau în
totdeauna împreună. Bruno 
Vailatli, Stepano Carletti si a- 
mericanul Al Giddins, suprave
gheau cu maro n/onri'e împre
jurimile...

Aljî rechini ii blocau pe Car- 
letti și Vailatli. In sfirșit, Gid- 
dins a dai o lovitură puterni
că rechinului care s-a îndepăr
tat. In trei secunde americanul 
se aila in cabină.

— „Nu știu cum pol incă- 
pea trei oameni fn această 
cușcă de două persoane, dar 
In orice caz nu mi-a trebuii 
mull timp ca să pătrund înăun
tru...' a declarat el a doua 
zi după această aventură.

Gigantul 
înerhitit

Cu arme albe
Deasupra lor, din mica na

vă de însoțire „Narragansell* 
cu un deplasament de 34 tone 
este coborîlă ușor cabina de 
proiecție împotriva rechinilor. 
Ea va fi imobilizată la cîliva 
metri de corpul îcoperit de 
scoici al navei „Andrea Daria*. 
Această cușcă metalică salvase 
viata americanului Giddins. Re
chinii atacaseră în grup. Car- 
leiri șl Vailatli care se aflau 
in apropierea cuștii, au ou’ut 
intra imediat înăuntru. Ameri
canul care se afla la o distan
tă mai mare a trebuit să se 
angajeze in luptă cilncenă cu 
un rechin de patru metri lun
gime. Giddins ataca cu cuțitul. 
Corpul rechinului era plin de 
lăieiufi. sfngele inroșea apa.

Biletele de bancă in valoare 
de 250 000 dolari aflate in cu
fărul din cabina căpitanului, bi
juterii valorînd 866 000 dolari 
depuse de pasageri, o placă de 
argint masiv cu dimensiunile 
250/10 cm, 12 000 lăzi cu sticle 
de vermut ele. Acestea sînt 
comorile pe care Bruno Vailat- 
ti vrea să le recupereze în ca
zul in care nava va pulea fi 
adusă la suprafață. Trebuie li
nul cont și de valoarea navei 
care ar pulea fi remisă în cir
culație.

Compania de cmemaiociai 
..Four Star International* finan
țează expediția lui Vailatli 
pentru a o transpune pe peli
culă. Pentru ranfluarea navei 
va trebui să se facă desigur 
apel la ajutorul marinei.

Au fost făcute mai multe 
propuneri: ridicarea na\ ei la 
supraiafă cu ajutorul mai mul
tor baloane cu un diametru de 7 
metri și umllate sub apă; 
Izolarea ermetică a dilerițelor 
părți ale navei șl umplerea lor 
cu aer. S-a propus, de aseme
nea. umplerea epavei cu anu
mite produse chimice care in 
contact cu apa se transformă 
intr-o spumă abundentă foarte 
ușoară, care ar pulea disloca 
nava de fund. Pentru ca toate 
aceste lucrări să fie posibile, 
este necesară o casă submari
nă asemănătoare celei a lui 
Cousteau. în care palm scu
fundători să trăiașcă la adln- 
cime iară să fie supuși intermi
nabilelor pauze pent ui decom- 
presiune.

Pină ce va li aplicată una 
din solujil, cei trei cercetă
tori au fixat pe oierul gigan
ticei epave o placă cu urmă
torul text în limba italiană: 
„Pentru ca imposibilul să de
vină posibil și pentru re. . An
drea Doria* să rp'-adă lumina 
zilei”.

tul se desprinde dezamăgirea în le
gătură cu modul in care sini înde
plinite măsurile recomandate de 
Adunarea Generală în sesiunile sale 
precedente și solidaritatea cu lupta 
populației sud-africane împotriva 
dominației rasismului.

Neîndeplinirea de către unele sta
te a hotărîrilor O.N.U. și continua 
colaborare a acestora cu guvernul 
sud-african sînt considerate princi
palele obstacole în calea rezolvării 
acestei probleme, care este conside
rată în unanimitate ca „implicînd pe
ricole foarte grave pentru pacea și 
securitatea pe continentul african".

Situația din teritoriile aflate sub 
administrație portugheză și situația 
d"i Rhodesia de sud rețin în prezent 
atenția Comitetului pentru teritoriile 
de sub tutelă și neautonome. Lin 
tablou concludent al situației din 
Mozambic a fost prezentat de Mi
guel Murupa .și Sharfuddine Khan, 
membri ai conducerii Frontului de 
eliberare a Mozambicului (Frelimo', 
care au fost audiați într-una din ul
timele ședințe alo comitetului. Ei 
au atras atenția asupra intensifică
rii represaliilor guvernului portu
ghez alo cărui forte armate în 
Mozambic au ajuns la 60 000 soldați 
și ofițeri — împotriva populației 
africane și a participanților la miș
carea de eliberare, au relatat despre 
„satele strategice" și lagărele de 
exterminare create în acest terito
riu, au dezvăluit prezența mercena 
rilor sud-africani și sprijinul acor
dat de monopolurile străine colo
nialiștilor norlughezi. Rarlicipanțil 
Ia lucrările Comitetului au vizionat, 
de asemenea, filme trimise de Frelimo 
în care sînt înfățișate aspecte ale 
luptei de eliberare, precum șl ima
gini din teritoriile eliberate de for 
lele patriotice care controlează o 
cincime din suprafața tării.

în ședința de miercuri după-a- 
miază, Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome a adoptat 
proiectul de rezoluție prezentat cu 
o zi in urmă de statele afro-asiatice 
și care numără în prezent 50 do 
coautori - in legătură cu situația 
din Rhodesia do Sud.

AM.LIV

primului ministru 
Harold Wilson

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 Pair

A. NICOLESCU

LONDRA ii (Agerpres). — „Va 
trebui parcurs un drum lung pină la 
redresarea situației economice a Ma
rii Britanii", a declarat miercuri pri
mul ministru britanic Harold Wilson 
în Camera Comunelor, in cursul 
dezbaterilor pe marginea mesajului 
tronului. Wilson a precizat că pentru 
atingerea acestui obiectiv vor fi ne
cesare „măsuri economice și buge
tare ferme" și „vor trebui sa fie ac
ceptate consecințele penibile ale 
schimbărilor intervenite în structurile 
industriale".

Premierul britanic a anunțat că săp- 
tămina viitoare va fi publicată o 
„carte albă" a guvernului în legătu
ră cu reforma Camerei Lorzilor. Ca
racterul ereditar al camerei superi
oare a parlamentului britanic, a a- 
rătat el, va fi eliminat și actuala 
durată de un an a vcto-ului acesteia 
fața de proiectele de lege va fi re
dusă probabil la trei luni.

90 Tel. 1662, 269 (C.C.VI)

OFENSIVA BIAFREZILOR SE DOVEDEȘTE 
A FI UN FENOMEN DE DURATA

UMUAHIA 31 (Agerpres). — In 
războiul fără fronturi, cum au fost 
denumite ostilitățile din Nigeria, re
virimentul trupelor biafreze, care au 
trecut la atac după ce înfrîngerea 
lor fusese anunțată ca iminentă, con
tinuă să fie apreciată ca o surpriză, 
cu atit mai mult cu cit această o- 
fensivă se dovedește a fi un fenomen 
de durată. După1 cum informează ul
timele comunicate militare biafreze, 
forțele fostei regiuni estice continuă 
să înainteze in sectorul Afipko, unde 
au avut loc marți și miercuri lupte 
înverșunate. Citeva stocuri de muni
ții aparținînd trupelor federale au 
fost capturate de unitățile biafreze, 
transmite postul de radio ,,Vocea 
Biafrei". Lupte violente se semnalea-

în alte sectoare, în special la 
Ikot Okpora.

ză și 
fiu și

In timp ce ostilitățile dintre tru
pele federale și cele biafreze se in
tensifică, soarta a zeci și sute de 
mii de oameni, populația pașnică a 
Nigeriei, continuă să se înrăutățeas
că. In sud-estul Nigeriei, numărul 
celor ce și-au părăsit căminele îh- 
groșînd rîndurile refugiaților crește 
în medie cu 10 000 pe săptămină, se 
menționează într-un raport întocmit 
de Nils Goran Gussing, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U., fl Thant. Acolo, dinlr-o mie 
de oameni mor 
răpuși de boli 
sesc de mult) și

zilnic intre 30—40, 
(medicamentele lip- 
de subnutriție.

In legătură cu zborul 
navei cosmice

• HAVANA. — Pianistul român Gabriel Amlraș și-a în
cheiat turneul de cogcerte In Cuba. După succesul repurtat 
In sala Amadeo Roldamo din Havana, unde a Interpretat 
concertul pentru plan șl orchestră de Mozart, tlnărul pianist 
a oferit două recitaluri In sala Universității din Havana și 
la Palatul Artelor frumoase. El a Interpretat sonatele in 
la major șl do major de Beelhowen, patru preludii de De
bussy șl „Jocuri pe apă" de Ravel.

Publicul Iubitor de muzică a răsplătii cu îndelungi aplau
ze calilajile Interpretative ale pianistului român.

Sistnrea cursurilor universitare în («liana
ACCRA. — Conducerea Universită

ții din Ghana a sistat cursurile și a 
cerut celor 3 000 de sludențl să pă
răsească orașul universitar șl să se 
întoarcă la casele lor, anunță co
respondentul din Acera al agenției 
U.P.I. Această măsură a fost adopta
tă ca urmare a demonstrațiilor de 
protest ale studenților împotriva ex
matriculării temporare din facultate

© ATENA. Autoritățile 
cești au anunțat eliberarea 
grup de deținuți politici de virstă 
înaintată sau bolnavi. Printre aceș
tia se află si cunoscutul poet Ioannis 
Ritsos, arestat indată după lovitura 
de stat din 21 aprilie 1967. Deportat 
initial în Insula Yaros și apoi în 
Insula Leros, Ritsos a fost, după nu
meroase demersuri ale opiniei pu
blice internaționale, transferat la 13 
august 1963 la un sț/tal din Atena 
pentru a fi supus unui tratament.

gre- 
unui

MANAGUA. — De cîteva zile un 
liliac uriaș, din specia „Vampir 
spectru”, terorizează locuitorii oră
șelului Granada din Nicaragua

• NEW YORK. — Miercuri a 
fost pus in circulație cel mai rapid 
tren-enrsă din Statele Unite. Distanța 
dintre orașele Trenton (statul New 
Jersey) și New York (96 de kilome
tri) a fost străbătută în 48 de mi
nute, viteza maximă atinsă fiind de 
161 kilometri pe oră.

LONDRA. — In cursul 
anului trecut, aproximativ 
370 000 de persoane și-au pier
dut viata sau au fost grav 
rănile in accidente de circula
ție.

Potrivit datelor statistice, la 
fiecare 72 de 
de viafa cite 
in fiecare zi 
persoane sini
murîle acestei (ări. 
materiale provocate anul tre
cui de 
dale la 
line.

minute își piei- 
o persoană, iar 
alte o mie de 
rănile pe dr'i- 

Daunele

accidente sini
232 000 000 lire

apre- 
sler-

48 de persoane și-au® SEUL. - 
pierdut viața ca urmare a prăbușirii 
unui autobuz în apele unui rîu, în 
apropiere de orașul sud-coreean 
Chinju.

a patru sludențl. După declanșarea 
demonstrațiilor studenților, conduce
rea universității a anunțat că nu va 
examina nici un fel de cereri ale stu
denților alita timp cit aceștia nu ist 
vor îndeplini obligațiile ce decurg 
din regulamentul de funcționare al 
universității.

Erupția vulcanului 
Cerro Negro

MANAGUA. — Vulcanul
Negro din Nicaragua, care > 
fn urma cu citeva zile, 
arunce șuvoaie de lavă 
considerabile.

Astfel, se anunță că 
rea orașului Leon și in 
situate la o distanță de 
metri de vulcan, au început să «.e- 
observe „rîuri' de lavă

Peste 100 de familii au losi nevoi
te să-și părăsească locuințele.

I Cerro 
a erupt 

continuă s<i 
la distanțe

familie compusă din cinci 
a fost atacată, una din 
a trebuit să fie internată 
din cauza unei hemoragii

Monstrul înaripat a mușcat pină a- 
cum 20 de persoane în timp ce dor
meau. O 
persoane 
persoane 
la spital
provocate de deschiderea venelor 

îngrijorați, locuitorii din Granada 
au hotărît să pîndească în fiecare 
noapte apariția uriașului Hilar, dar, 
deocamdată, fără succes. ,

© PARIS. Miercuri, 
a fost înreaislrală o temperatură deo
sebit de ridicată pentru această Jnn.î 
de toamnă. Astfel, la Paris mercurul 
a urcat pină la 21 qrado, depășind 
toate temperaturile înrenMrate ni"ă 
în prezent în acest anotimp. Numai 
în anul 1888, termometrul a indicat 
20,7 grade

in Franța

Cutremur de pamînt 
Greciam
Sei-'inoo' ’fui Obscr- 
Atena a înreqislrat 

un puternic cutremur 
pe scara Richterl al

ATENA, 
vatorului din 
joi dimineața 
(de gradul 6
cărui epicentru s-a situai la km 
de Atena.

Pină in prezent nu au fost s in- 
nalate nici victime și nici pag »be 
materiale.

MOSCOVA 31 (Agerpres). - In 
comunicatul dat publicității de agen
ția TASS, in legătură cu zborul na
vei cosmice ..Soiuz-3" se arată că în 
cursul zborului s-a efectuat mane
vrarea repetată .a navei pe orbită, 
aplicîndu-se diferite metode de o- 
rientare, -precum și o dublă apropie
re de nava cosmifă „Soiuz-2". A fost 

număr de obser- 
Printre

re de nava 
efectuat țiu 
vații și ce 
altele ,s-fu 
stelelor, 
nete, s-a fotografiat învelișul de nori 
și de zăpadăj orizontul terestru ziua 
și la apusul Soarelui, descoperirea 
taifunelor și cicloauelor. cercetarea 
luminozității Pămintului. cercetări psi- 
ho-fiziologice asupra capacităților a- 
paratului; vi, 
lui cosi

Prii

an mau ...............
jercetărr) științifice.

?iu făcin observații asupra 
Pămintului și diferitelor pla-

iziial1‘în condițiile zboru-
:osirăc.
intre?' rezultatele remarcabile ale 

zborului fhavei cbșmice „Soiuz-3" sînt

mcnționale punerea la punct a pro
ceselor de manevrare și apropiere 
a navelor pe orbită cu ajutorul di
feritelor sisteme de orientare și co
mandă. verificarea aparatelor de zbor 
care se dirijează după corpurile ce
rești.

Au fost obținute date tehnice im
portante cu privire la modul de func
ționare al întregului sistem al navei 
în zborul p? orbită, Ia manevrarea 
și aterizarea navei. Cercetările expe
rimentale făcute de pilotul cosmo
naut Beregovoi la bordul navei ,So- 
iuz-3" au o maro importanță pentru 
dezvoltarea tehnicii zborurilor pilo
tate șl pentru desfășurarea activită
ții științifice a cosmonauților pe sta
țiile orbitale cu destinație științifică.

Rezultatele zborului navei cosmice 
„Soiuz-3" se prelucrează și se stu
diază, precizează comunicatul.

Întrunirea Consiliului de Miniștri al R. .4. U
CAIRO. - Consiliul de Miniștri

R.A.U. s-a întrunit miercuri sea- 
i sub conducerea președintelui

„Cosmos-250"
MOSCOVA. — In Uniunea Sovie

tică a «nst lansat joi satelitul artifi
cial al Pămintului „Cosmos-250", des
tinat continuării cercetărilor în spa
țiul cosmic. Agenția TASS precizea
ză că aparatajul instalat la bordul 
satelitului iuncționează normal.

Nasser, anunță postul de radio Cai
ro. A fost examinată situația din 
Orientul Apropiat în lumina contac
telor pe care ministrul de externe 
al R.A.U., Riad le-a avut Ia Națiu
nile Unite

Consiliul a ascultat, do asemenea, 
un raport despre recentele, incidente 
israelo-cgiptene.

U.R.S.S.: Imagine a cosmo
nautului sovietic Beregovoi 
care a zburat la bordul navei 
spațiale „Soiuz-3*, in sinul fa
miliei sale.

• SANAA. — Operațiunile lan
sate de foițele armate alo Republicii 
Arabe Yemen si unitățile miliției 
populare au zădărnicit tentativele 
de infiltrare a unor grupuri de mer
cenari în regiunea septentrională a 
țării — a declarat Hassan El \rnri, 
prim-ministru al R.A.Y. și ministru 
al apărării. El a precizat că în cursul 
acestor operațiuni militare, truDOle 
R.A.Y. au ucis 200 de mercenari și 
au capturat importante cantități do 
armament de fabricație americană.

Ciclon pustiilor 
în Bengal

iar alte 
adăpost.
cate '■e
250 de mile 

lost

© CALCUTTA. - Asupra 
golfului Bengal s-a abătut un 
ciclon cu o putere distrugă
toare care a provocat mari pa
gube materiale populației din 
estul Indiei. Potrivit unor ci
li e provizorii, peste 30 de per
soane au murii, 
au rămas fără 
șui Berhampur, 
la aproximativ
sud-vesl de Calcutta, a 
distrus aproape in întregime. 
In localitatea Puri peste 2 Otii) 
de locuințe au lost distruse. 
Ca urmare a ploilor torențiale 
insolite de furtuni, multe rîuri 
s-au revărsat inundind sule < c 
sate și mii de hectare (le o»e 
zării. Aproximativ |O0O" de 
persoane au a\ ut de suieril 
de pe urma acestor calamități

f 40


