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Poporul român, căruia îi sini scum
pe idealurile de libertate șl dreptate 
socială, a primit cu loială adeziune 
măsurile adoptate de plenara din oc
tombrie a C.C. al P.C.R cu privire 
la întărirea continuă a unității mo- 
ral-politice a poporului muncitor, a 
frăției dintre oamenii muncii români 
și ai naționalităților conlocuitoare a 
coeziunii națiunii noastre socialiste.

Oamenii muncii din județul nos
tru, români, germani, maghiari șl de 
alte naționalități, alături de întregul 
popor muncesc cu entuziasm pentru 
îndeplinirea mărețului program sta
bilit de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și de Conferința Națională. In această 
atmosferă de muncă creatoare s-a 
desfășurat feri la Deva, adunarea 
pentru constituirea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din județul Hunedoara, la care 
au participat peste 200 de reprezen
tant! al populației germane diD ju
deț. desemnați de organizațiile do 
partid, de masă și obștești.

La adunare au luat parte tovarășii 
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv a] Consiliului popular jude
țean provizoriu, Gheorghe Vușdea. 
Ion Lungu, Ștefan Almășan, secre
tari al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Vichente Bălan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
provizoriu

Din partea Comisiei Centrale do 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România a luat 
parte tovarășul Emerich Stoffel, mem
bru al C.G al P.C.R.

In sală se aflau membri și mem
bri supleanli ai biroului șl comitetu
lui județean de partid, membrii al 
comitetului executiv al Consiliului 
județean popular provizoriu, condu
cători de întreprinderi și inslitulii 
județene, cadre de conducere din 
organizațiile de masă și obștești, zia
riști și alt! invitat!.

Luînd cuvînlul în cadrul adunării, 
tovarășul loacblm Moga a _pus:

Străbatem o etapă istorică ce iJ 
caracterizează prinlr-o nemaicunoscu
tă efervescentă pe toate planurile vie
ții materiale și spirituale, de o am
ploare fără precedent 
după eliberare.

Intr-adevăr, tovarăși, 
cu atentie perioada pe 
curgem vom constata 
satisfacție că sîntem martori și tot
odată înfăptuitorii unor prefaceri în
noitoare în evoluția spirituală a o- 
roului.

Mersul nosltu viguros și sănătos 
înainte este dovada cea mai con
vingătoare că Partidul Comunist Ro
mân, ținînd seama de legile obiec
tive ale revoluției și construcției so
cialiste, de particularitățile economi
ce și sociale ale tarii, de experiența 
bogată și înțelepciunea poporului, îșl 
îndeplinește în mod strălucit misiu
nea și rolul de conducătoi al desti
nelor națiunii noastre.

Anii care au trecut de i i Con
gresul al lX-lea al partidului au în
semnat o perioadă de afirmare pu
ternică a rolului conducător al parti
dului, o perioadă în care partidul & 
desfășurat și continuă să desfășoare 
o vastă activitate pentru promox a- 
rea spiritului novator îd întreaga 
viată socială, pentru perfecționarea 
conducerii și planificării economiei, 
pentru punerea de acord a formelor 
organizatorice și a metodelor de 
muncă cu nevoile actuale ale socie
tății, pentru asigurarea triumfului 
in tara noastră, a deplinei echități 
sociale, a principiilor egalității 
pline între oameni.

In concepția partidului nosliu, 
tivitalea vastă, multilaterală de 
rire a societății noi cuprinde nu 
mai procesele economice și sociale, 
cele care privesc dezvoltarea forțe
lor de producție și perfecționarea 
relațiilor socialiste, ci și laturile su- 
prastruclurale. factorii subiectivi, for
țele

In anii de

daca 
care 
cu

de

ac- 
lău- 
nu-

motrice. elementele politico-
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Comitetului Central
al Partidului Comunist Roman

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al C.C. al P.C.R.•!
președintele Consiliului de Stat

Scumpe tovarășe Nicolae Ceanșescu,

Adunarea reprezentațiilor oamenilor muncii de naționalitate germa
na întrunită pentru constituirea Consiliului județean Hunedoara al oa
menilor muncii de naționalitate germană, adresează Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. călduroase mulțumiri șl recunoștință fierbinte pentru 
marea grijă și răspundere ce o purtați față de poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare care muncesc înfrățit pentru înflorirea mu/ti- 
laterală a României socialiste și ridicarea bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.

Ne afirmăm — șl cu acest prilej — deplina adeziune față de în
treaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, poli- 
tică care corespunde năzuințelor celor mai scumpe ale tuturor oameni
lor muncii români, germani, maghiari și de alte naționalități care tră
iesc și muncesc înfrățiți pe pămintui României socialiste. Totodată ne an
gajăm să apărăm ca lumina ochilor cuceririle revoluționare pe care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea le-au dobindit. sub conducerea 
in|eleapta a partidului, in anii care s-au scurs de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, să muncim cu abnegație pentru a îmbogăți cu noi 
realizări, cu noi frumuseți edificiul socialismului, să contribuim cu toată 
ființa la întărirea unității de monolit dintre partid, guvern și popor, a 
prieteniei și frăției poporului român și naționalităților conlocuitoare.

Nouă, oamenilor muncii de naționalitate germană, ne sînt nespus 
de scumpe realizările obținute prin munca înfrățită de către muncitorii, 
taranil și Intelectualii români, germani, maghiari și de alte naționalități, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, realizări care au schimbai 
din temelii fața orașelor și șalelor, modul de viață al oamenilor. Ne sînl 
scumpe, pentru că imprennâ am conslruil cetatea de metal a Hunedoa
rei, salba de exploatări miniere moderne de pe malurile Jiului, din Poiana 
Ruscăi și Munții Apuseni, am dai o nouă față satelor și relațiilor din
tre oamenii muncii de pe ogoare., am îmbogățit știința și cultura socia
lista. Neasemuit de scumpă ne este șl politica națională marxisl-leni- 
nistă a Partidului Comunist Român, polillcă ce coincide intrulolul cu 
aspirațiile noastre și care a cimentat prietenia de veacuri a oameni
lor muncii de diferite naționalități.

Constituirea consiliilor oamenilor muncii ale naționalităților conlo
cuitoare. eveniment politic însemnat in viața țării noastre, constituie o 
dovadă a marilor drepturi și libertăți de care se bucură toți cetățenii 
patriei socialiste, indiierenl de naționalitate, sex sau convingeri polllice, 
se înscrie in mod organic in ansamblul politicii marxist-leninisle a Parti
dului Comunist Român d procesului de perfecționare continua a întregii 
vieți sociale.

Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii de naționalitate ger- 

nano pe meleagurile Hunedoarei vă asigură — și prin dumneavoastră 
întreaga conducere a partidului șl stalului — că vor fi la datorie in 
munca pentru îndeplinirea programului elaborat de Congresul al IX-lea 
Și de Conferința Națională a partidului de înflorire continuă 
noastre pairii — Republica Socialistă România.

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANA DIN JUDEȚUL HUNEDOARA
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125 de ani de la înființarea 
artileriei armatei române

Sesiunea de comunicări de la Academia 
Militară Generală —-

a 125 
artileriei 
procesul 
a țărilor

• Vizita ministrului afaceri-

lor externe al României

in Peru
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Cerc dramatic
la Lupeni

Plinite acllvltătllc ru Pura Ir 
Initiate în ultimul timp de r» 
miletul U.T.C. al E.M 
se înscrie șl înființarea 
ceru 
rian 
mA 
nenl 
Sau 
alo activității cercului.

îmbucurător este faptul că co 
miletul ll.T.C. al E.M. Lupeni 
asigură acestui cerc fondurile 
necesare costumației machia
jului și decorurilor.

Luperit 
unui 

dramatic Instructorul M«- 
Rlstea, s avui marii • prl- 
intllnlre nu tinerii lupe- 
care îndrăgesc teatrul, 
trasat liniile directoare

GlF-DF.AC ION
corespondent

Componenta Consiliului 
oamenilor munții 

fit naționalitate oermana 
din județul Hunedoara 
BINDER IOSIF, HANKE IU- 

LIU, HUMMEL GUNTER, KLEI- 
BEL WILHELM, KOHLER ELI- 
SABETA. KRAUSS IOSIF, 
KROLACSEK ALFRED. KNUFF 
MARTIN. LUTSCH MARTIN. 
PILLY NICOLAE, SCHREIBER 
FRANCISC, SCHMIDT EDWI- 
GA, STUBNA GERHARD, 
REMMEL FRANCIS. TONTSCH 
IOAN.

Ca președinte al consiliului 
a fost desemnai tovarășul NI
COLAE PILLY, ca vicepreșe
dinți tovarășii MARTIN 
LUTSCH șl GERHARD STUB
NA, Iar ca secretar tovarășul 
IULIU HANKE.

Adunarea a desemnat ca re
prezentanți în Consiliul oame
nilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Socia
listă România pe tovarășii NI
COLAE PILLY și FRANCIS 
REMMEL.

Cu prilejul aniversării
de ani do la înființarea 
moderne românești în 
renașterii armatei naționale
române, Ministerul Forțelor Armato 
ale Republicii Socialisto România și 
Comandamentul artileriei au organi
zat, sîmbătă dimineața, în aula A- 
cademiei Militare Generale o sesiu
ne do comunicări.

La sesiune au luat pat te generali 
și ofițeri superiori activi și în re
zervă. comandanți do mari unllăti 
ale lorlolor noastre armate, repre
zentanți ai conducerii unor ministo
re și instituții centrale, participant! 
la războiul antifascist, constructori 
și oameni de știință din întreprin
deri constructoare de mașini șl insti
tute de cercetări.

In expunerea sa, general-locotenenl 
Marin Nicolescu. comandantul artile
riei forțelor armate, a adus un r aid 
omagiu tuturor generațiilor de arli- 
leriști, care, alături de ostașii celor
lalte arme, și-au jertfit sîngele și 
viata pentru apărarea pămintului stră
bun. In continuare, vorbitorul a sub
liniat că. prețuind tradițiile străbu
ne, militarii din unitățile de artile
rie terestră și antiaeriană întîmpi- 
nă a 125-a aniversare cu succese 
deosebite în pregătirea lor de luptă • 
și politică.

In continuare au fost prezentate co
municări privind trecutul glorios de 
luptă al artileriei române, rolul ar
tileriei și modul de întrebuințare a 
acesteia în concepția militară româ
nească în decursul vremii, dezvolta-

noos-

rostit 
gene-

tea tehnicii de artilerie în tara 
tră și altele.

Cuvînlul do închldeie a fost 
de ministrul foTtelor armato, 
ral-colonel Ion lonlță.

Intr-o atmosferă de entuziasm, par- 
ticlpantii au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu

Cu prilejul aniversării n 125 
ani do la înființarea artileriei

(Continuare In pag. a 3-a)

Un deziderat major 
al minei Uricani

In cele zece luni din acest an co- 
o 

seamă de rezultate bune. Planul de 
producție a fost depășit cu 3920 to
ne de cărbune, iar productivitatea 
muncii a crescut de la 1,840 tone 
post, indicator planificai, la 1,882 
tone/post. Si totuși, acum înainte cu 
două luni de încheierea bilanțului 
pe acest an, la unele activități, cum 
ar fi investițiile executate în regie 
și lucrările de pregătire, realizările 
sînt departe de a fi mulțumitoare.

Fată de 6 260 ml lucrări de pre
gătire planificate, s-au realizai Ti
bia 3 939 ml, trimestrul III fiind .in- 
gurul din acest an cînd planul la 
nreqătiri a fost îndeplinit. Pe cele 
trei sectoare, situația se prezintă 
astfel : fată do 2 450 ml, 1 490 ml si, 
respectiv, 2 320 ml indicatori plani
ficați, s-au realizat 1 422 ml, I 219 
ml și. respectiv, 1 348 ml. După rum 
se observă, situația cea mai negali 
vă o au sectoarele I și TII care sîni 
rămase în urmă cu 1 028 șl, respec 
tiv, 972 ml. Desigur această stare 
de lucruri nu poate decît să îngri 
joreze.

Cauzele care au dus la acest im
pas sînt numeroase. Multe 
ele, socotite ca obiective, 
evitate dacă ar
pare de fiecare zi pentru 
rea lor, pentru adoptarea 
unor soluții optime și eficace.

Să analizăm cîteva dintre aceste 
cauze. In primul rînd este semnalat 
faptul că indicele do utilizare a tim
pului de lucru la mina Uricani, a 
scăzut proporțional cu creșterea nu-

fectivul minei Uricani a obținui
mărului absentelor nemotivate și al 
învoirilor. Acest fapt a afectat tea- 
lizările unor brigăzi, care n-au înde
plinit planul lunar. Astfel, pe zece 
luni, in medie 33 la sulă din brigă
zile de la pregătire în cărbune $1 
50 la sută de la pregătirile în ste
ril n-au realizat planul, fapt ce
lăsfrînt .negativ asupra îndeplinirii 
programului de pregătiri stabilit 
prin preliminar.

O altă cauză care a stînjenit mult 
activitatea de pregătiri o constituie 
faptul că aceste lucrări au fost lă-

s-a

R. S.
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Proiectul legii privind comisiile
de judecată în dezbatere publică

COMISIILE DE JUDECATĂ 
chemate sa apere avalul 

obștesc
Așa cum se menționează in capi

tolul referitor la organizarea comi
siilor de judecată din proiectul 
lege recent publicat, acestea vor 
organe alese în adunări generale 
oamenilor muncii, sau in sesiuni 
consiliilor populare. Astfel se 
realiza participarea largă a mase
lor la înfăptuirea legalității șl la 
educarea socialistă a cetățenilor, în 
spiritul promovării unei atitudini co
recte fată de muncă, pentru întări
rea și apărarea avutului obștesc.

Membrii comisiilor de judecată 
vor fi aleși pe timp de doi ani din
tre persoanele rare au o pregătire 
corespunzătoare. Această măsură va 
asigura de la bun început un pro
fund caracter democratic întregii ac
tivități a comisiilor.

Prevederea proiectului de lege, ca 
lucrările cu caracter tehnic ale co
misiei de judecată să fie efectuate 
de un secretar, desemnat de condu
cerea organizației socialiste, dintre 
persoanele cu studii juridice, va a- 
sigura din punct de vedere al proce
durii de judecată, al pregătirii șl 
comunicării hotărîrilor, garanția că 
acestea se vor desfășura în 
legalității socialiste, că vor 
pectate atît drepturile cît și 
(iile părților în cauză

O deosebită atentie trebuie să se 
acorde problemelor de procedură în 
fata comisiilor de judecată. Unele 
din acestea, neefectuate corect sau 
în termen, pot conduce la pierderea 
posibilităților do judecare și respec
tiv de recuperare a pagubelor din 
avutul obștesc. De reținui în această 
privință că la cererea comisiei de 
judecată, organizațiile socialisto vor 
fi obligate să pună la dispoziție co-

de
(l 

ale 
ale 
va

spiritul 
fi res- 
obliaa-

misiei actele în legătură cu pricina 
și să dea informațiile necesare. A- 
ceasta înseamnă că conducerile or
ganizațiilor socialiste trebuie să a- 
corde multă atentie, să aprecieze cu 
discernămint caracterul abaterilor șl 
a consecințelor ce le pot avea în vi
itor asupra avutului obștesc. In ca
zurile cînd fapta nu a fost săvîrșită 
de persoana prevăzută în sesizare, 
precum și atunci cînd sesizarea s-a 
făcut peste termen, comisia dispune 
închiderea dosarului, deci unitatea 
pierde posibilitatea de a recupera 
pagubele produse avutului obștesc 
din cauza insuficientei preocupări a- 
supra sesizării și termenului "revă
zut de lege.

Caracterul public al ședințelor co
misiilor de judecată cît șl prevede
rile proiectului de lege ca, după ad
ministrarea probelor, președintele 
comisiei să dea cuvînlul șl altor 
persoane care asistă la dezbateri, 
dau ocazia tuturor să-și expună 
deschis părerea fată de acei care au 
căutat să aducă prejudicii materiale 
și morale avutului obștesc. Aceasta 
va constitui un mijloc în plus de 
îndreptare a celui în culpă.

Holărîrile comisiei de judecată ră
mase definitive vor fi executorii, 
ele urmînd a fi puse în executare 
fără a mai fi necesară îndeplinirea 
unei formalități.

Consider că măsurile preconizate 
in proiectul de lege privind comisii
le de judecată vor asigura curmarea 
abaterilor 
vor frîna 
lora care 
sonală cu

în organizațiile socialiste, 
setea de înavuțire a 
confundă încă avuția 
avutul obslesc.

Ioan POP
șeful serviciului C.F.l. — G.G.V.J,

ace- 
per-
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„Luna preparatelor 
culinare**

PePentru unitălile T.A.P.L. 
troșanl, lunat noiembrie este 
declarată .Luna preparatelor 
culinare", fn acest sens, pe 
riodic, bufetele și restaurări 
lele din municipiul nostru ex 
pun produsele culinare tea li 
zale cu măiestrie de către cel 
mai lscusi|l bucătari.

O astfel de expoziție cu vin 
zare a avut loc zilele acestea

FORMAȚI
ZILEI

i

la restaurantul Strata din 
Vulcan, unde au fost puse In 
vînzare peste 30 sortimente 
de preparate după relele străi
ne, în majoritate franceze. Du
minică, la același restaurant, va 
ii organizată <» altă expoziție 
cu produse diferite fală de 
cele oferite publicului consu
mator la expoziția preceden 
tă.64 tone fructeexportate

Colectivul Centrului de pre
lucrare a fructelor din Hațeg 
a obtinut importante succese 
în producție. Numai in cursul 
lunii trecute au fost exportate 
64 tone fructe, dintre care 22.5 
tone mere în R. D. Germană 
20 tone prune în R. P. Polonă 
7 tone pulpe de coacăze in 
Danemarca.

N. SBUCHEA

Discuri
pentru amatorii 

de muzică cultă
In urma recentelor reduceri 

de preturi a unor mărfuri me- 
talo-chimice, unitățile, O.C.I. 
produse industriale Petroșani 
pun la dispoziția cumpărători
lor un bogat sortiment de dis
curi microsillon cuprinzând mu
zică cultă românească și stră
ină. Amatorii genului își vor 
putea astfel cumpăra, la pre
turi convenabile, discurile pre
ferate. Amintim că reducerea 
de preț este de 75 la sută fată 
de preturile de catalog. înre
gistrările muzicale ale acestor 
discuri, — efectuate în studiou
rile Casei de discuri Electrecord 
și ale altor case de discuri din 
străinătate — sini de bună ca
litate, satisfăcînd cerințele dis- 
cofililor noștri.

fi existat
să realizeze planul anual de producție in

Nicu SBUCHEA

fabricii de conserve din Hațeg a dat peș
in perioada care a trecut de la începu-

dintre 
puteau fi 
o preocu- 

înlătura- 
la timp a

BUCUREȘTI

Un prim lot de stilpi hidraulici produși în prezent in serie la U.R.U.M. Petroșani.

Cu planul anual îndeplinit I
FABRICA DE CONSERVE DIN HAȚEG

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Fabrica de 
conserve din Hațeg a obținut un frumos și important succes : a 
leușit să realizeze integral sarcinile de plan la principalii indica
tori pentru anul 1968. Drept urmare a exploatării mai eficiente a ca
pacităților de producție, a folosirii la maximum a timpului de lucru, 
acest colectiv a reușit ca 
numai 10 luni.

Harnicul colectiv ol 
le sarcinile planificate, 
tul anului si pină in prezent : 250 tone marmeladă, 250 tone con
serve de fasole verde și castraveți. 150 tone sirop și compot din 
fructe.

Mîine seară, pe scena Casei de 
cultură din Petroșani — © piesă 
despre mineri.

Autor: Ion D. Sîrbu, din Petrila. 
Regizor

Lonea.
Valentina Balogh, din

De vorba cu scriitorul 
son D Sirbu

Prezenta prozatorului, dramaturgului și scenaristului Ion 
D. Sirbu in Valea Jiului, cu prilejul prezentării piesei sale 
.Frunze care ardu de vaite un colectiv al Teatrului National 
din Craiova, ne-a oferit posibililatea unei convorbiri 
o consemnăm succint.

pe care

M 1 ' JvlSS'*! W • OF!! < ■
■ -f-

— Vă rugăm să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre intere
santa și vqriata activitate pe 
care ați depus-o pină în pre
zent pe tărimul literelor.

— Am debutai ca gazetar la 
ziarul „Țara" din Sibiu în 1940 
cu un articol intitulat „Mun
citorimea, copilul vitreg al na
țiunii", în care luam apărarea 
minerilor din Valea Jiului îm
potriva patronilor. Prima nu
velă mi-a publicat-o Lucian 
Blaga și ea înfățișa un acci
dent in mină.

— Mina și oamenii săi v-au 
preocupat încă de la începu
tul activității literare...

— E firesc.- sini fiu de mi
ner din Petrila și am fost eres- . 
cut în respectul cuvenit mun
cii acestor oameni.

— Dar v-am întrerupt...
— Am publicat apoi, in di

verse reviste, articole, nuvele, 
povestiri, iar in 1956 mi-au

apărut volumul de 
„Concert" și scenariul 
tele". In 1967 am obtinut pre
miul „Alecsandri" pentru dra
maturgie, cu piesa „La o pia
tră de hotar" care s-a jucat 
la Craiova și se pregătește în 
prezent la Brașov.

— Acțiunea acestei piese este 
plasată tot în Valea Jiului ?

— Da. piesa povestește o 
întimplare desfășurată în ca
drul natural al „Poienii Muie
rii'' în timpul primului război 
mondial.

— Ați scris o piesă despre 
care regizorul Ion Olteanu de
clara într-o discuție că poate 
fi considerată ca una din cele 
mai bune luctări din drama
turgia românească actuală.

nuvele 
„Bivoli-

Interviu consemnat da 
Constantin PASCLI

(Continuare în pag. a 3-a)
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Poate fi salvată
viața cosmotiauților

pericol ?aflați în

ȘTIAȚI CA

(din „Nouvel Observaleur)

și numeroasele 
efect curativ 

construirea pe

vor întinde 
pe o dlstan- 
apropiere de 
rîu care iz*

Daniel va fi... mare 
list! Are, de pe 
ning, ghete, minge 
nor: pe tatăl sfiu, 
Viul Petroșani.

întrebare la 
răspunde la

Parcul national 
al U. R. S. S.

ACTUALITĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Algele — 
alimentul 
viitorului

lntr-adevăr, ială o i 
caro nimeni nu poate t 

• ora actuală cu precizie.
Lansarea unei nave spațiale pilo

taje este la fel de complexă ca șl 
xnînuirea unui submarin nuclear, la 
fel de periculoasă ca transportul u- 
nui conteiner cu nitroglicerină, mal 
delicală decît lansarea la apă a li
nei nave de 100 000 tone și mai ra
pidă decît zborul celui mai bun a- 
vion de vînătoare cu reac
ție. In pin*; o asemenea lan
sare pune 100 000 de oameni pe 
picior de război. Totul trebuie să 
funcționeze fără greșeală. Milioanele 
de piese ale rachetei purtătoare șl 
ale navei spațiale trebuie să răspun
dă la comandă.

Un număr de 32 de astronaut! (21 
americani și 11 sovietici) au luat pî- 
nă in prezent drumul cosmosului și 
s-au întors nevătămați. Nu a existat 
pînă în prezent nici o dramă în vid 
eau în momentul plecării rachetei 
purtătoare. Aceasta este o victorie 
fără precedent a tehnicii umane: 
niciodată în Istoria oamenilor, cuce
rirea unui element natural (în cazul 
acesta spațiul) nu s-a produs In con
diții atit de bune : aviatori, alpinist), 
navigatori (și cîti marinari!) nu au 
c,meseni niciodată o securitate com
parabilă cu aceea a astronauților. Și 
ru toate că trebuie amintită moar
tea celor oalru martiri ai spațiului 
(trei americani decedați în urma u- 
nui incident la sol șj cosmonautul 
Komarov vp a suferit accidentul 
lot pe păraînt prin nedeschiderea 
parașutei navei „Soiuz-l*. bilanțul 
este nozitiv.

Totuși. accidentarea în Cosmos 
rămîne posibilă. Se pot întîmpla 
foarte molt o lucruri : explozia ra
chetei la plecare: explozia unui etaj al 
rachetei în timpul urcării sau eșuarea 
plasării pe orbită. Si nu este totul: 
multiple avari', făcînd imposibilă a- 
lilizarea navei spațiale, nană de e- 
lertricitate totală ; pană a sistemu
lui de climatizare si mai ales, de 
presurizare -. Dană a sistemelor de 
control al altitudinii navei .■ nătrun- 
derea unui meteorit sau foc la bord.

Pentru cosmonautil în difîcul’ate 
sînt prevăzute trei soluții de sal
vare ;

T Revenirea op Pămînj. la bordul 
cavei dacă starea acesteia permite;

2. Salvarea la bordul unei capsule 
de salvare autonomă ;

3. Să se aștepte trimiterea >'e la 
soi a upnî rachete de recmere-o,

Tn primul cb>. frebuîe îndeplinite 
trei rondîtîî pentru ca totul să se 
pplreacă in condițiile cele mai bune: 
trebuie ca sistemul de frînare, cu 
alte ciTvintp retTorachetele cabinei, 
să funcționeze bine, ca sistemul de 
ghidaj inertial si automat să fie in
tact și etanșeitatea cabinei perfectă. 
Dacă una dintre aceste condiții n” 
este îndeplinită, se produce catas
trofa : intrînd în straturile dense ale 
atmosferei cu un unghi prea accen
tuat. cabina se volatilizează în cîte- 
va secunde.

Dacf nava este inutilizabilă (fie 
pentru că una din cele trei condiții 
nu este îndeplinită, fie pentru că 
s-a produs o deteriorare prea marc 
a cabinei), piloții nu mai au decît 
o singură soluție: utilizarea nave
lor de salvare — o minicapsulă in
dividuală. permitînd reîntoarcerea 
pe P’mînt.

Pentru moment această „navă de 
salvare" nu există decît suh forma 
a diferite proiecte. „No! vom face 
in așa fel îneft să nu se producă 
accidente si ca nimeni să nu se gă-

sească vreodată în pericol în tim
pul zborului spațial*, au afirmat 
specialiștii sovietici și americani. Si 
raționamentul lor era bazat pe prin
cipiul că este mai bine să se pre
vină o situație decît să se încerce 
remedierea el ulterioară: principa
lele sisteme ale tuturor cabinelor 
sovietice și americane au fost în a- 
cest scop dublate și chiar triplate I

In ultimă vreme cîteva firme ae- 
rospațiale americane, N.A.S.A. șl 
U.S.A.F. au elaborat deja unele pro
iecte de „cabine de salvare*. Auto
rul unei asemenea cabine este Cald
well C. Johnson, de la Centru spa
țial din Houston. El a realizat pro
iectul unui fel de cochilie din fibră 
de sticlă, lungă de 1,80 m și lată do 
1,35, care nu va cîntări decît 190 kg. 
Prevăzută în interior cu un strat do 
poliuretan, ea va fi acoperită de un 
înveliș din nailon destinat să ser
vească drept protector termic în mo
mentul întoarcerii în atmosferă. Pen
tru manevrarea ei spre straturile at
mosferice se va folosi o retrorachetă 
orientabiiă, o rezervă de oxigen, ra
chete de control de altitudine $f o 
parașută de frînare finală, care se 
va desface la 4 500 m altitudine.

Lacul Baikal din Siberia, 
unde se află aproximativ 1 800 
de specii de plante, pești 
animale, inclusiv uncie 
licve, va fi păstrat 
zeu zoologic natural.

Recent s-a hotărit ca pe țăr
mul de vest al Baikalului sfi 
se construiască parcul națio
nal al U.R.S.S. Zona pădurilor 
ocrotite de stat se va întinde 
pe o suprafață de 30 000 km?. 
Q mare parte a parcului va 
fi ocupată de o rezervație. 
Aici, turiștii vor putea 
bineînțeles cu permis, 
samuri, veverițe etc. Pe ver
santele munților Saianise se vor 
amenaja poteci pentru alpl- 
nișli și pîrlii pentru schiori.

Potrivit oamenilor de știin
ță, aerul 
voare cu 
permite 
murile Baikalului a unei 
țiuni balneare, care nu va fl 
mai prejos decît stațiunile din 
Aîpi sau Caucaz. Aici se vor 
putea odihni în același timp 
15—20 mii de persoane. După 
cum se proiectează, hotelurile, 
motelurile, sanatoriile și case
le de odihnă se 
pe malul lacului 
fă de 100 km. In 
Angara, singurul 
vorăște din Baikal, a și înce
put construirea primelor hote
luri.

Pentru a se putea rezolva proble
mele alimentației mondiale ește 
neapărat necesară găsirea unor noi 
surse de proteine. Se știe că sute 
de oameni îșl pierd viata zilnic din 
cauza lipsei de proteine. Unele din 
cele mai importante furnizoare de 
albumlno sînt algele verzi, care conlln 
în medie 55 Ja sută proteine, intre- 
cind chiar fasolea soia, foarte boga
tă în albumine.

Oamenii de știință din întreaga 
lume sînt interesat! fn produclia de 
alge șl transformarea ior înlr-un ali
ment popular gustos.

ta Institutul do cercetări biologice 
a hidrocarburilor din Dortmund 
(R.F.G.) a fost pus la punct primul 
procedeu din lume de cultivare fn 
masă a algelor microscopice de apă 
dulce, in aer liber. Se presupune că 
această metodă va putea fi folosită 
pe scară industrială datorită, pe de 
o parte, conținutului exceptional de 
bogat al algelor în proteine șl vita
mine, iar pe de altă parte creșterii 
lor rapide care depășește mult capa
citatea tuturor plantelor de cultură 
tradiționale.

Cercetătorii ‘din Dortmund slot de 
părere că din alge so noi oblln

noi antibiotice. De asemenea, cultu
ra în masă a algelor ar putea des
chide drumuri noi în cosmetică.

Se preconizează ca, în viitor, aci
dul carbonic care este foarle scump 
cu care trebuie alimentate algele în 
aer liber să fie obținui din gazele 
de eșapament ale unui motor Diesel, 
rare pună In mișcare dispozitivul 
de mișcare a algelor din bazinul de 
cultură. S-a observat că algele tre
buie să fie permanent agitate pen
tru n nu forma mase compacte șl 
pentru o primi suficientă lumină so
lară.

Experiențele efectuate pînă ocura 
pe animale șl chiar pe oameni au 
dovedit cu prisosință calitățile nu
tritive nle algelor, ^semănătoare la 
gust cu spanacul.

Centrală electrică
vulcanică

Euergelicienii japonezi au întoc
mit proiectul unei centrale electrice, 
dispusă nemijlocit pe... craterul unul 
vulcan fumegînd. Această vecinătate 
primejdioasă este însă justificată din 
punct de vedere economic. Potrivit 
calculelor specialiștilor japonezi, 
costul energiei electrice produse de 
„Centrala electrică vulcanică*, 
funcționează pe baza aburilor 
canlci, se reduce la jumătate
de cel al energiei produse cu ajuto
rul oricărei hidrocentrale.

tare 
vul- 
(ata

„TESTAMENTUL
INCAȘULUI

FOILETON

CC

I

acum,
și... antre-
Jucător la

® CONȚINUTUL de metal în 
organismele marine este de cîteva 
mii de ori mai mare decît în apa 
înconjurătoare. Moluștele consumă 
cupru, meduzele - zinc, cositor, 
plumb, unele plante - aluminiu. 
In pigmentul sîngeluî ascidiilor, 
procentul de vanadiu este de mi
liarde de ori mai mare decît în 
apă. Posibil că în viitor popularea 
apeîor de mică adîncîme cu ase
menea viețuitoare va constitui sur
sa de obținere a metalelor.

JOCURI DISTRACTIVE

Ne-am cunoscut In luna 
mai. Sună romantic nu-l așa ? 
Cu toate acestea, evenimentul 
nu a avui loc sub clar de lu
nă, pe malul mării sau in par
cul din localitate. Nu. Ne-am 
cunoscut pe rindul zece la ci
nematograful 
Lupani. Așa a 
să avem locurile 
Rula Ulmul „Testamentul 
cașului*. Un 
mul/i morii, și 
niți și restul... 
lapl n-are rost 
lese eu, că doar l-a văzut toa
ta lumea, inclusiv elevii, pre
școlarii și bunicuțele. Așadar, 
in timpul filmului am schim
bat impresii, strînqeri timide 
de mllni, iar la terminarea fil
mului era să ne schimbăm U- 
șurlle Prolund miscall de fi
nalul filmului, ne-am mai 
plimbat pulin. timp fn care eu 
li duceam umbrela, iar ea du
cea conversația. Printre alte
le, mi-a spus cd» ea s-a șl în
scris la O.N.T. pentru o ex
cursie în fara* incașilor, ex
cursie ce va avea loc la ur
mătoarea emisiune -Teleglob”. 
l-am spus și eu că am 
un unchi 
pre jură rî 
incașului, 
despărlil, 
da Intflnire pentru a doua zi. 
A doua zi ne-am dat intilnire 
pentru a treia zi și tot așa 
ptnă fn mijlocul verii cind 
ne-am logodit. Cel de-al doi
lea eveniment a avut loc In 
casa soacră-mi. Am linut sd 
ne logodim aici, pentru că a- 
parlamentul avea trei camere 
la etajul patru și astfel in 
timpul petrecerii avea să știe 
tot blocul de fericirea noastră. 
In momentul cînd pelreccreo

„Cultural* din 
t vrut destinul, 

alăturate, 
in- 
cu 
ră- 
De.

film tare, 
mai midii 
speriați.

sd vM poves-

era în toi, adică fn faza In 
tlia, iar noi în al patrulea etaj 
de lericire, pe micul ecran a 
început sâ ruleze filmul... 
„Testamentul incașului*, 
gorlnica mea. mai lerlcilă 
cit oricare logodnică din 
me. mi-a dat o sărutare 
lung metraj și a strigai: , 
e extraordinar I La toate I 
qjndil niru) și la Ulmul < 
ne amintește de ziua < 
ne-am cunoscut. Ești fermecă
tor. Dar nu înțeleg cum al 
făcui ? Ai scris la televiziune 
și-aii cerul filmul acesta pen
tru nai ? Jură-mi că ai *â ceri 
acest film, dacă se poate ne 
ecran lat și la nunta noastră, 
apoi la nunta de argint, la 
cea de aur i Mereii ' ^elași 
film.

l-am jurai. Uqr peulrg o-mi 
line jurăminlul a trebuit să a- 
pelez la bunăvoința celor cure 
programează si diluzează HI- 
mele Dovedind, aceeași „bu- 
năvoinjâu, dinșii m-au inleJes 
șl mț făcut fotul ca sg nu de
vin un sperjur I

Săplămîna aceasta va avea 
loc nunta subsemnatului cu 
dtnșa. Surpriza zilei va consta 
în vizionarea in ..bine' a fll- 
m.ulni .Testamentul incașului* 
ce este programat, la cinema
tograful „Muncitoresc*. Va li 
cel mal frumos cadou pe care 
l-a oferit vreodată un viilor 
soj unei viitoare sofii. Să fie 
Intr-un ceas bun.

Cu toate că nu t-am cunos
cut personal, mulțumesc pe 
această cale neierlcituJui incaș 
care cu limbă de moarte a 
lăsat scris în testamentul sdu 
ca Ulmul vieții lui să-l ve
dem de trei ori pe an. Să-l fie 
lârîna ușoară.

Nicu POPA

Lo- 
i r/e- 
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de 
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le-ai 
care 
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t® IN MĂRILE Uniunii Sovietice 

se află nu mai puțin de 12-15 
milioane tone de alge. Din 10 000 
chintale de alge uscate se pot ob
ține 27 chintale de sodiu și 1 200 
chintale de săruri de potGsiu.

© UN HECTAR de cochilifere 
poate da pînă la 8 tone de carne 
anual, în timp ce de pe un hectar 
do pășune se obHne numai un 
chintal de carne de porc.
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avut 
care a murit în înt- 
identice cu moartea 

după care ne-am 
nu înainte de a ne
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Ădiiuare cifratăAGI — Lichid; 5) ZG1RCENJE O- 
RAJLÂ — MUNTE; 6) ATAC; 7) DIM
POTRIVĂ ! OCĂRI; 8) CLAR — 
Cură I — UNDEI ,- 9) Muntean —
NUI - ĂSTA; 10) ORĂȘENESC — 
ÎNAINTAȘ. 11) LEGAT.

Iosif M1G

Articulație suplimentară

K E V E R S
ORlZONTAb i

M on over b (7—11)
M. CODREANU

1) APROBĂRI; 2) VĂD DEPARTE 
— ORAȘ MARE; 3) CĂDERE — 
Se tine de... bețivi! ; 4) Diminutiv 
masculin — ...și tizul lui, mai mare;
5) UNT' — In caz că... - PELE1;
6) A DĂRUI ; 7) A MÎZGĂLI —
SOARE 1 — RĂU ; 8) Instrument
muzical - UMED - CADRE!,- 9) 
Muncă (pop.) - BĂRBAȚI; 10. CU
IER ! — LAUDĂ unui 
BOB; 11) RESPINSE

B u Z A VI

B A C A

B o C 5 A

Z A L A U

O Q A ș £
înlocuind literele prin cifrele < 

respunzătoaie veți obține o adunare 
corectă.

v. mOlodeț

O PISCICULTURII marine i se 
prevede un mare viitor. Ca urma
re a îngrășămintelor artificiale răs- 
plndite in apele unui fiord din 
Scoția, calcanul adus aici a înce
put să cîștige în greutate de 16 
ori mai repede decît în apele un
de trăise pînă atunci.

fii PRODUSELE clumicl marine 
și petrolul reprezintă aoror.imativ 
o ?ec'm« din veniturile ce se ob
țin din Oceanul moed'al. Rezer
vele irondiale de oetrol în apele 
mărilor sînt apreciate la peste 150 
miliarde tone.
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Dezlegările locurilor
forestiere, 3

VERTICAL

P K O V E It B I A L A

AC ©I
(Criptografie :

Radeți
bărbile

Mace- 
la corp 
delașa- 

pierderi

1) CONTRACTEAZĂ
2) Uimit — 
FRUMOS .-

DA; 
FĂT

amic — UN 
M1ZERIF.

BOLI
ÎNGHESUIT; 3)

4) TRANSPARENT

Institutul de cercetări

A. SA1MAO

Măgarii și Năluca cu Pasiuneabanderolăinsomnia
domnului Berman

V A R I E T AȚI
Monedă cu Muzeu

>de-

(

un protest pe care 
Ministerului Poște-

Bă- 
Că-
Că 
tl- 
ln-

scump, acești

oii a 
Prima

tunuri de-

șapte colțuri 
adoptat de întreaga lume).

Se apreciază că cel puțin 
această formă ciudată ii va 

putea consola pe adept’i
văratcl originalități britanice.

r ihlccm*
■br'u.i • u'i.i-'H'if? o

fVirrrit I

Locuitorii principalului Mas
cat din Arabia de sud vor pu
tea dormi de acum liniștiți. 
După discuții și consfătuiri 
îndelungate la cete mai înalte 
sfere, a fost rezolvată. în sfîr- 
șit, o problemă care nu numai 
că tulbura somnul multor su
puși dar amenința să gene
reze numeroase dezordini. VI- 
novati pentru nopțile de in
somnie ale sultanului Ben Ti
mur șl a celor apropiat! lui 
erau... cei 650 de măgari adă
postiți în grajdurile palatului.

După re statul major al sul
tanului a adoptat hotărîrea de 
a nu cumpăra din străinătate 
tancuri, artilerie motorizată șl 
alt armament 
măgari au fost atribuit) forțe
lor armate ale micului prin
cipal pierdut în nisipurile pus
tiului arabic. Ei transportau șl 
ostașii și micile 
montabile, puștile, echipamen
tul militar, hrana și burdufu
rile cu apă.

Sultanul și consilierii săi

militari ar fl fost foarte mul
țumiți de animalele muncitoa
re dacă nu ar fi existat un 
dar... Pașnici In timpul zilei, 
măgarii începeau să ragă cît 
puteau de tare noaptea.

Pentru rezolvarea acestei 
situații, unii au propus ca bie
tele animale să fie trimise la 
abator, alții — să se recurgă 
la ajutorul medicinei, extir- 
plndn-li-se coardele vocale.

In cele din urmă opinia ge
nerală a înclinat spre cea de-a 
doua variantă. Urma să se 
găsească un veterinar care să 
consimtă să opereze 650 de 
măgari. Pentru o bună răs
plată, un veterinar militar en
glez care primise din timp a- 
probarea Comitetului britania 
pentru ocrotirea animalelor a 
consimțit șă facă această ope
rație care i-a luat exact trei 
sfipUmini.

Și, astfel, sultanul principo- 
tului Mascat și supușii săi pot 
dormi acum liniștiți.

apărute în ziarul nr. 5917 
(3 noiembrie 1968)

Goli de cuvinte: 
gamă, gară, pară, parc. Coper
tă literară : Camil Petrescu, 
Suflete tari. Anatomică (mono- 
verb) : Cartilaginos. Artistică 
(monco erb): Cîntăreț.

Bătrîna a auzit soneria șl a 
venit la ușă. „Cine este a- 
colo ?* — a întrebat ea. .Poș
ta* — a urmat răspunsul, 
trina a deschis ușa și... a 
zut leșinată. 1 se păruse 
are în fată o nălucă : un 
năr nebărbierit, îmbrăcat
tr-o cămașă de noapte pînă la 
genunchi. Revenindu-și, bătrî- 
na a făcut 
ba adresat

'Anul viitor, în Anglia va fi 
pusă in circulație o monedă 
cu șapte colturi, pentru a pu
tea fi mai ușor deosebită de 
monedele vechi (Anglia trece 
la sistemul monetar decimal

I

lor al S.U.A. Și ministerul i-a 
răspuns* imediat: întrucît este 
lipsă de factori poștali, mj- 
nisterulT este nevoit să recur
gă la Ajutorul tinerilor „hip
py*. Eirfiu pieițl nici scrisorile 
și nici mandatele. In ceea cc 
privește îmbrăcămintea Insă, 
dispozițiile aceluiași minister 
nu prevăd acordarea de uni
forme lucrătorilor extrabuge
tari.

Șoferul de taxi Berman, din 
New York, cheltuiește peste 
jumătate din salariu pentru 
pasiunea sa de a întîlni cit 
mai multi oameni de seamă. 
El se ocupă de acest lucru de 
22 de ani. Și de două 
avut succese deosebite.

Muzeul lui Robert Pop din 
orașul Wuppertal (R.F.G.l este 
desigur unul din cele mai ori
ginale din lume. El a fost 
creat în 1962 și denumit „Co
moara din căldarea de gunoi*'. 
Timp de mai multi ani, Pop a

Direcția economiei 
vinatului

La Institutul de qorcetări foresLiere. Direcția 
economiei vinatului din București s-a experi
mentat punerea în valoare a coarnelor cervicee- 
lor — cerbi carpatini, lopălari și căpriori — pe 
care le pierd în diferite perioade ale anului. 
Constatîndu-se că se pierdea aproximativ 1—3 
tone de coarne, un colectiv al Institutului con
dus de tehnicianul Eremia Bostriceanu confecțio
nează acum din ele podoabe de interior.

IN CLIȘEU: Tehnicianul Etemia Bostriceanu, 
Cristachc Spreșcu, specialist în obiecLe forjate 
și sculptorul Constantin Jvajj lucrează la noi 
produse: lampadare, veueză, și lustre.

mativ 7 000 de obiecte. PnnlTe 
ele se află manuscrise de va
loare din Evul Mediu, articole 
de anticariat etc.

dată, dîndu-se drept agent 
care asigură securitatea preșe
dintelui. a stat în 
spectacol în lojă
John Kennedy; A 
travestindu-se în

timpul unui) 
alături de 

doua oară, 
chelner, a

vorbit cu regina Elisabetha a 
Angliei în timpul vizitei aces» 
teia în S.U.A....

întrucît poliția a aflat de 
„pasiunea* domnului Berman, 
îndeplinirea dorinței lui a de
venit extrem de dilicilă...

original
condus serviolul de salubrita
te din orașul Wuppertal și fi
ind, cum s-ar spune, în inte
res de serviciu, și-a slrîn< ex
ponatele direct din gunoaie. 
In prezent, în acest muzeu ne
obișnuit șînt expuse aproxi-

r Uncie surse afirmă că pri
mul conducător oare a legife
rat raderea bărbilor în stalul 
său a fost Alexandru 
don. Intr-o luptă corp 
cu perșii, unul din 
montele sale a suferit
considerabile, deoarece ostașii 
'dușmani, folosind o. „tactică* 
originală, apucau grecii da 
barbă, dindu-le astfel lovituri 
mortale.

Cînd acest lucru a fost adus 
la cunoștința lui Alexandru 
Macedon, el a emis un ordin 
potrivit căruia orice luptător 
grec era obligat să-și
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irea muncii Proiectul legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare în dezbatere

din judelui
(Urmare din naa. 1)

Ideologice viate spirituală a socle- 
tatti.

Pornind de la această realitate, 
plenara din 24-25 octombrie a. c. a 
Comitetului Central al partidului se 
înscrie pe linia acțiunilor înlreprin- 
«e de partidul nostru pentru valo
rificarea pe un plan superior a tu
turor potentelor umane ale națiunii 
noastre, in vederea accelerării pro
cesului desăvârșirii construcției so
cialiste In România. Ideile dominan
te ale expunerii tovarășului Nicolae 
Ceausescu la plenară — întărirea con
tinuă a legăturii partidului cu ma
sele. consolidarea permanentă a u- 
nitătii Si coeziunii moral-politlce a 
întregului popor, dezvoltarea demo
crației socialiste și participarea tot 
mai intensă a organizațiilor obștești 
la viata socială — sini part»? Inte
grantă. inseparabilă a gindirii vii. ac
tive șl creatoare ce caracterizează 
partidul nostru conducerea sa înțe
leaptă

Prin analiza amplă și profund ști
ințifică făcută asupra schimbărilor 
social-polilice petrecute In structura 
rocietălii românești, pe baza muta
țiilor calitative ce au avut loc în 
viața economică șl socială, expune
rea tovarășului Nicolae Ceausescu 
constituie un document de mare va
loare teoretică șl practică, © sinte
tizare o unei bogate experiențe cîș- 
tigale de partid în opera de con
strucție socialistă un model de a- 
bordare șl soluționare a unor pro
bleme de însemnătate majoră pentru 
dezvoltarea mereu ascendentă a tării 
noastre, a construcției societății so
cialiste.

Una din importantele transformări 
revoluționare realizate în epoca con
strucției socialiste în țara noastră o 
constituie rezolvarea marxisl-leninis- 
tă a problemei naționale, asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate.

Dacă privim cu atenție realitatea, 
viata, nt se învederează cu claritate 
laptul că un partid profund interna
tionalist cum este partidul nostru, 
care respectă cu fidelitate principi
ile marxist-leniniste. nu putea da o 
rezolvare problemei naționale decît 
in spiritul internaționalismului pro
letar in spiritul Ideilor generoase 
ale umanismului socialist, ale soli- 
daritătii si frăției între oamenii 
muncii.

in decursul zbuciumatei noastre 
Istorii, românii, sașii, maghiarii au 
apărat, nu o dată, cu grele jertfe 
ființa națională, pămîntul și obiceiu
rile împotriva cotropirii otomane. In 
revoluția din 1848. alături de Ni
colae Bălcescu, Avram lancu, Simion 
Bârnutiu și-au înscris numele ca 
luptători înaintați pentru afirmarea 
deplinei egalități între toate națio
nalitățile care populează aceste me
leaguri Ștefan Ludwig Roth, Anton 
Kurz, Maximilian Moltke și alte fi
guri proeminente ale naționalității 
ge • mane.

Oamenii muncii germani, alături de 
oamenii muncii români, au adus o 
Importantă contribuție în bătăliile 
de clasă ale proletariatului din Ro
mânia. la constituirea primelor cer
curi și organizații muncitorești din 
țara noastră.

Preluînd și ridicînd pe o treaptă 
superioară aceste tradiții, Partidul 
Comunist Român a desfășurat de la 
începutul existentei sale o luptă 
neobosită pentru realizarea deplinei 
egalități in drepturi a poporului ro
mân și naționalităților conlocuitoare, 
pentru ca toți cei ce muncesc, indi
ferent de naționalitate, rasă sau sex 
să devină membri egali al societății.

Astăzi sîntem martori plini de 
mindrie și satisfacție că în patria 
noastră prietenia și frăția dintre oa
menii muncii români, germani, ma
ghiari și de alte naționalități s-a con
solidat puternic, înfătișîndu-se înlr-un 
continnt nou. Faptul este firesc — 
pe toti îl leagă Identitatea de teluri 
și aspirații și ei nu-și pot concepe 
prezentul și viitorul decît în frăție și 
unitate Indisolubilă.

Societatea noastră socialistă garan
tează tuturor cetățenilor, Indiferent 
de naționalitate, posibilități nelimi
tate de afirmare șl promovare în 
toate domeniile și pe toată Ierarhia 
vieții materiale și spirituale.

In orașele și satele județului nos
tru au fost ridicate în anii construc
ției socialiste un mare număr de o- 
biective economice șl social-cultura- 
)e, făcind din meleagurile Hunedoa
rei unul din cele mai Industriale ju
dețe ale tării, în care viata pulsează 
energic, clocotitor. La toate acestea, 
oamenii muncii germani șl de alte 
naționalități, care trăiesc și muncesc 
aici, au adus o contribuție valoroasă. 

Constituirea Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate ger
mană — pe care dumneavoastră sîn- 
teti chemați șă o înfăptuiri — este 
o continuare firească a politicii mar- 
xist-leninisle promovată de partidul 
nostru, un act politic șl social de 
mare însemnătate — a subliniat vor
bitorul.

Consiliul naționalității germane 
este chemat să participe nemijlocit 
Ja întreaga viată politică a județu
lui, să asigure mobilizarea tot mai 
largă a oamenilor muncii din rlndul 
acestei naționalități la înfăptuirea 
mărețelor sarcini ce revin colective
lor de mineri, siderurgiști. construc
tori, lucrătorilor din unitățile agri
cole, intelectualității de pe terito
riul județului Hunedoara, să aducă 
o contribuție sporită la activitatea 
politico-ideologică desfășurată de or
ganizațiile de partid la stimularea 
creației științifice, cultural-artistice.

In Încheiere, vorbitorul a spus > 
Comitetul județean de partid își 

exprimă convingerea fermă că oame
nii muncii de naționalitate germană 
din județul Hunedoara, alături de 
toți oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri, îșl vor duce cu șl mal 
multă abnegație șl răspundere la în
deplinire sarcinile ce le revin în 
sporirea producției de tontă, otel, 
laminate, cărbune, minereuri, energie 
electrică, a producției agricole, la 
construcția noilor obiective Indus
triale șl soclal-culturale, la dezvolta
rea învățămîntului șl culturii.

Consider, tovarăși, că sînt în a- 
scntimcnlul dumneavoastră, al între
gii naționalități germane de pe te
ritoriul județului Hunedoara, că mă
surile luate de recenta plenară a Co
mitetului Central vor accelera con
siderabil progresul societății noastre, 
vor duce la întărirea continuă a ro
lului conducător al partidului în în
treaga operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste, la întărirea per
manentă a unității moral-politlce a 
întregii noastre națiuni în jurul' 
conducătorului iubit — Partidul Co
munist Român, a conducerii sale în
țelepte în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu

Aducînd mesajul oamenilor mun
cii de naționalitate germană din Va
lea Jiului, Hunedoara, Călău, Orăș- 
tie, Deva si din alte localități ale 
județului, participanții la adunare 
au linul să exprime prin cuvinte 
calde, deplina adeziune fală de po
litica marxist-leninislă a Partidului 
Comunist Român, care încă de Ia 
începutul existentei sale a înscris 
pe steagul său de luptă unirea tu
turor celor ce muncesc în lupta pen
tru cauza comună : eliberarea de 
exploatare și asuprire a maselor 
muncitoare din România și apoi fău
rirea societății celor mai depline 
drepturi șl libertăți — societatea so
cialistă. Toti tovarășii care au luat 
cuvîntul șl-au afirmat hotărîrea de 
a răspunde măsurilor stabilite de 
Plenara C.G. al P.C.R. din 24-25 oc
tombrie a.c. cu privire la constitui
rea Frontului Unității Socialiste șl a 
consiliilor oamenilor muncii do na
ționalitate maghiară și qermană prin- 
tr-o activitate Ireproșabilă la locu
rile de muncă.

.Expunerea prezentată la recenta 
plenară a Comitetului Central a 
partidului de către tovarășul Nicoln*3 
Ceaușescu. constituie o analiză niar- 
xist-leninistă profundă a evoluției 
structurii sociale și politice a socie
tății noastre. Ea abordează șl rezol
vă o problemă politică de însemnă 
tate majoră pentru dezvoltarea în vi
itor a socialismului în tara noastră, 
crearea unui cadru politic larg, în 
care, sub conducerea partidului, să 
se dezvolte o conlucrare activă, per
manentă a tuturor organizațiilor ob
ștești, a tuturor naționalităților con
locuitoare — a arătat în cuvîntul 
său CAROL GRAF, vicepreședinte 
al Cooperativei 'r,osteșuqărosti .Via
ta Nouă" diD Orășlie.

Personal șl în numele cooperato
rilor de diferite naționalității din ca
drul unității noastre, îmi exprim a- 
tașamenlu) deplin fată de hotărîrea 
conducerii partidului sl în același 
timp ne angajăm să depunem efor
turi sporite în activitatea ce o des
fășoară pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

„Muncesc în Valea Jiului, la în
treprinderea comunală orășenească 
Petroșani, a sous maistrul Martin 
Schmidt. Muncitorii și tehnicienii din 
unitatea unde lucrez au luat cunoș
tință cu sinceră satisfacție de hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.C.R -lin 
24—25 octombrie prin care s-au sta
bilit măsuri importante privind în
tărirea unității moral-polfiice a po
porului nostru.

Sîntem hotărîti ca alături de toți 
oamenii muncii din Valea Jiului, să 
ne aducem întreaga contribuție la 
propășirea țării noastre, să fim par
ticipant activi la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid".

.Mă bucur că am fost desemnată 
pentru a participa la adunarea de 
constituire a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană — 
a arătat Mandalena Knopf, învăță
toare la Școala qenerală nr. 7 din 
Hunedoara. In școala noastră, ală
turi de elevii români învață un nu
măr do 355 copii — fii ai oamenilor 
muncii de naționalitate qermană din 
municipiul Hunedoara. Ei se bucură 
de condiții bune de învățătură. Un 
mare număr din acești elevi sînt 
fruntași Ja învățătură șl poartă cra
vata roșie de pionier.

Noi, cadrele didactice, de la ■»- 
ceastă scoală ne străduim să culti
văm la copii draqostea fată de pa
trie, partid și popor, să-i îndrumăm 
în viață astfel îneît să devină con
structori activi ai socialismului sl 
comunismului în tara noastră".

Maistrul loan Tontsch, de la In
dustria laptelui Simerla, exprimînd 
simțămintele colectivului de aici a 
spus :

..Constituirea acestui nou organism 
politic și social sintetizează expe
riența, dobîndită de societatea noas
tră socialistă în ascensiune și dove
dește încă o dată că politica parti
dului este expresia voinței întregu
lui popor, a Intereselor sale funda
mentale.

Muncitorii din cadrul întreprinde
rii noastre au primit cu viu interes 
măsurile stabilite de plenaro Comi
tetului Central al P.C.R. și se an
gajează să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție'.

„Tn Combinatul siderurgic Hune
doara alături de români, lucrează un 
număr însemnat de oameni ai mun

cii din rlndul naționalității germane 
a arătat Martin Lutseh, maistru 

la oțelăria MartiD nr. 2. Vreau să 
subliniez aici unitatea șl frăția caro 
s-a statornicit între muncitorii ro
mâni $1 germani care, împreună cu 
oamenii muncii de altă naționalitate 
desfășoară o activitate susținută 
pentru traducerea în viată a politi
cii partidului nostru, muncesc umăr 
la umăr pentru sporirea producției 
do metal, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor siderurgice.

Tml exprim adeziunea deplină sl 
aprob din loată inima această mă
sură stabilită de plenara C.C al 
P.C.R. si îmi Iau angajamentul să nu 
precupețesc nirl un efori. împreună 
cu cellalll oameni al muncii germa
ni care lucrează în marele combi
nat bunedorean. pentru realizarea 
Integrală a tuturor sarcinilor de 
producție, convinși fiind că prin a- 
ceasta ne aducem și noi contribuția 
la mărețul program de edificare a 
socialismului în țara noastră.

— Rezolvarea problemei naționale 
în lara noastră, a relevat în cuvîn
tul său juristul Wilhelm Klelbel di
rectorul l.C.R.M. Petroșani, a fost 
înscrisă în programul partidului 
nostru comunist încă din anii grei 
ai ilegalității. Victoria revoluției so
cialiste în România a adus nentru 
prima oară în Istoria poporului ro
mân egalitatea deplină tn drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a însemnat 
îndeplinirea visului de veacuri de 
libertate și dreptate socială a tutu
ror românilor, maqhiarilor, germani
lor șl altor naționalllăll d*3 pe pă
mîntul românesc.

Tată de re socotesc că măsurile 
stabilite do plenara C.C al P.C.R. 
din octombrie a.c. constituie un nou 
si Important pas înainte pe calea 
lărgirii democrației noastre socia
liste, ne înzecesc puterile șl liotări- 
rea de a munci fără preget pentru 
înflorirea României socialiste.

-Structura populației județului Hu
nedoara, unde alături de romîni tră
iesc și muncesc germani, a făcut 
necesară crearea unui consiliu al 
naționalității germane, arăta Fran
cis Remmel, corespondent al zia
rul ..Neuer Weg". Reprezentanții lor 
au venit din întreprinderile de Ia 
Hunedoara, Călan și Orășlie, din 
minele Văii Jiului șl de la Teliuc, 
din cooperativele agricole. Cu toții 
își afirmă legăturile de prietenie fi
rească stalornicite în decursul isto
riei între poporul român și populația 
muncitoare germană. Aceste legături 
Izvorăsc din lupta comună împotriva 
cotropitorilor comuni. $i astăzi el 
luptă umăr la umăr pentru înfăptui
rea construcției socialiste în tara 
noastră — mamă bună pentru toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate'.

-In calitate de profesor în numele 
cadrelor didactice de naționalitate 
germană din municipiul Deva a spus 
Gerhard Stubna, — salutăm cu bu
curie hotărîrea conducerii partidu
lui de a se constitui consiliul oame
nilor muncii de naționalitate germa
nă din Republica Socialistă România. 
Ne exprimăm cu acest prilej depli
na noastră adeziune față de politica 
națională justă marxist-leninislă a 
partidului nostru, față de grija sa 
permanentă pentru destinul oameni
lor muncii de toate naționalitățile 
din patria noastră comună, România 
socialistă.

în școlile municipiului nostru acti
vează profesori $1 învățători româ
ni, maghiari, germani $1 de alte na
ționalități care, însuflețiți de măre
țul program elaborat do Congresul 
al TX-lea al P.C.R., depun eforturi 
susținute pentru educarea multilate
rală a tinerei generații care va mun
ci mîine în diversele sectoare ale 
economiei și culturii noastre națio
nale. Conduși de același tel comun, 
căutăm să dezvoltăm $1 să sădim în 
sufletul elevilor, dragostea față de 
muncă, fată de realizările obținute 
pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră fată do 
partidul nostru comunist «I fală de 
conducătorii noștri Iubiți".

...Astăzi am fericita ocazie să parti
cip aici la ședința de constituire a 
Consiliului oamenilor muncii do na
ționalitate qermană din județul Hu
nedoara — a spus în cuvîntul său 
Mihai Schneider, secrotnrul Comite* 
Iubii U.T.C. de la I.C.S.H.

Vreau să arăt șl eu ca șl alți vor
bitori că pe șantierele noastre ală
turi de muncitorii români, lucrează 
un număr însemnai de oameni al 
muncii de naționalitate qermană, ca
re și-au adus si își aduc un apoit 
însemnat la darea în folosință a im
portantelor obiective industriale șl 
social-cullurale. Prin grija partidu
lui, ei se bucură de aceleași drep
turi, li s-au creat aceleași condiții 
de viată șl muncă ca și oamenilor 
muncii români. Un număr însemnat 
de tineri de naționalitate qermană 
au avut posibilitatea să se califice 
în cadrul întreprinderii, devenind zi
dari, dulgheri, fierari-beloniști, su
dori, lăcătuși, muncitori și maiștri 
cu o femei nică pregătire profesio
nală*.

In încheierea dezbaterilor «dună
rii, a luat cuvîntul tovarășul Eme- 
rich Stoffel. Vorbitorul a remarcat 
că prezenta la adunare a reprezen
tanților Comitetului județean de 
partid, ai Consiliului popular 1 
țean, ai organizațiilor de masă șl 
obștești a conducătorilor unor insti
tuții, întreprinderi șl autorități lo
cale constituie un hun augur pen
tru realizarea scopului propus de 
partid șl anume, cimentarea unității 
moral-politice a întregii populații 
din județ.

Referindu-se la munca șl traiul în

comun a) oamenilor muncii de pe 
plaiurile hunedorene, vorbitorul a 
subliniat efl noțiunea do .om al 
muncii* exprimă <-B profiut/imo uni
tatea deplină a onmCTtllbr muncii 
Indiferent de naționalitate. Evocînd 
trecutul Istoric măreț a acestei păr
ți n Transilvaniei, unde au trăit șl 
trăiesc cot la cot români, maghiari 
șl germani, vorbitorul a subliniat că, 
ceea ce umple Inimile de mindrie 
este faptul că In tara noastră pro
blema națională a fost rezolvată de 
către partidul comunist în spiritul 
înaltei principialități mnrxțst-lenlnls- 
te. Deplina egalitate în drepturi -I 
îndatoriri o tuturor cetățenilor pa
triei constituie una din colo mal 
Importante transformări revoluționa
re în epoco în caro trăim. este che
zășia pentru succese șl mai mari ’ ■ 
traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului $1 guvernului nostru.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la rolul ce revine Consiliului oa
menilor muncii do naționalitate ger
mană din județ. Este datoria noastră 
de a acorda o mai mare atenție 
moștenirii tradițiilor progresiste ale 
conviețuirii în comun, precum sl 
'dezvoltării culturii!» specifide în lim
ba maternă pentru , caro județul Hu
nedoara oferă condiții din colo mni 
prielnice. De asemenea trebuie de
pusă o muncă permanentă, cu răb
dare pentru eliminarea unor con
cepții retrograde sau vederi greșite 
în problema națională ce ar mai pn-
tea să persiste în mintea unora pen
tru a contribui astfel la întărirea 
prieteniei, a dragostei si respectului 
reciproc între toii oamenii} muncii.

Constituirea consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților conlocui
toare a încheiat tovarășul Stoffel în
seamnă un pas Important în dezvol
tarea șl ndfnclrea democrației socia
liste, sporește participarea tuturor 
oamenilor muncii la viața politică 
și socială, întărește legăturile parti
dului cu poporul, consfințește unita
tea 'de nezdruncinat a poporului în 
jurul partidului șl a Comitetului său 
Central, a quverni’l»’’ P<wSnW sn 
clallste.

Ădunarea a desemnat în unani
mitate Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate qermană din iudelul 
Hunedoara șl reprezentant!! în Con
siliul oamenilor muncii de naționali
tate qermană din Republica Socia
listă România.

Parlicinantii la adunare 
sat o errisoare Comitetului 
al P.C.R., 
Ceausescu.

tovarășului

au adro- 
Central 
Nicolae

1. M1RZA 
C ARMEAN!i

I. V1SKI 
FR. VETRO

Măsuri menite să ridice 
pe o treaptă superioară procesul 
instructiv-educativ

Jn domeniul învățămîntului, pro
iectul legii de organizare și funcțio
naro a consiliilor populare aduce 
Importante precizări privind oslgura- 
roa bazei materiale, crearea de or
gane do conduccro șl îndrumate șl 
înființarea, în conformitate cu nece
sitățile, do unități școlare noi pe 
raza județului, municipiului, orașu
lui sau comunei respective. Toate 
acestea sînt în deplină concordanță 
cu realitățile zilelor noastre, deoare
ce consiliile populare sînt cele mai 
competente în cunoașterea condiții
lor locolo, a necesităților în dome
niul învățămîntului preșcolar, obli
gatoriu do cultură generală, liceal, 
profesional șl tehnic.

Delimitînd mai precis atribuțiile 
consiliilor populare, proiectul de 
lege atenuează tendințele de con
centrare la nivelul județului a com
petentei în rezolvarea diferitelor 
probleme, care revin de drept mu
nicipiilor. orașelor șl comunelor în 
domeniul învățămîntului.

înființarea comisiilor permanente 
de denutați, organizate pe ramuri șl 
domenii do activitate, în funcție de 
nevoile locale, va duce la o lărgire

o democrației socialiste Jind depn- 
lațllor posibilitatea de o semnxia 
lipsurile șl a lua cele mal bune bo- 
tărîri, care să fie supuse aprobării 
comitetelor executive, sesiunilor. 
Comisia pentru învățămînt va pu
tea analiza toate problemele care 
se ivesc propunînd și holărîrile co
respunzătoare bunei desfășurări a 
muncii.

Subordonarea invătăminlului pro
fesional $1 tehnic șl consiliilor popu
lare locale are menirea de o impul
siona formarea do specialiști în ra
port cu nevoile Industriei din ju
delui, municipiul sau orașul respec
tiv, Școlile profesionale si tehnice 
din Valea Jiului erau subordonate 
direct ministerelor de resort, res
pectiv Ministerului Minelor șl Mi
nisterului Comerțului, fără să se ur
mărească activitatea lor și de către 
consiliile populare locale. Viitoarea 
lege obligă ministerele să transmi
tă acestor școli îndrumări numai 
prin comitetele executive ale consi
liilor populare locale, care au atri
buția de a adopta potrivit legii, 
hotăiîri nenlru buna desfășurare a 
activității în învătămînlul preșcolar,

fnvățămintul obligatoriu de cultură 
generală, liceal șl profesional, asi- 
gurînd lărgirea continuă a bazei ma
teriale a unităților de învățămînt.

Posibilitatea pe care o au consi
liile populare do a organiza, pe lin
gă comitetele executive, organe lo
cale do specialitate alo administra
ției șl In domeniul învățămîntului .a 
duce la o mai bună gospodărire, la 
o mai bună aprovizionare cu mate
rialo didactice necesare unităților 
școlare.

I.a adoptarea legii de organizare 
și funcționare a consiliilor munici
pale va trebui să se tină seama de 
condițiile specifice ale municipiului 
Petroșani, a numărului mare de 
școli coto funcționează aici pentru 
a se da posibilitatea înființării unul 
organ administrativ caro să pontă 
face fală cerințelor învățămîntului 
din Valea Jiului.

Măsurile preconizate vor dura la 
ridicarea nivelului procesului ln- 
stnirtiv-cdiicetiv pe o treaptă supe
rioară.

Vklnr BĂDÂU,
Inspector școlar pentru municipiul 

Petroșani

125 de ani de la înființarea
artileriei armatei române

(Urmare din pag: 1)

de 
la 

de 
I$l

revin, arlileriștii — parte Integrantă 
a efectivelor forțelor noastre armate 
— asigură Comitetul Centra), pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Ni
colae Ceaușescu, că vor continua să 
dezvolte tradițiile militare ale înain
tașilor. Ei nu vor precupeți nici un 
efort pentru a obține rezultate din 
cele mal bune în pregătirea de luptă

și politică, în întărirea capacității 
combative a forțelor noastre arma
te. pentru a fi gata în orice mo
ment, ca, umăr la umăr cu ostașii 
celorlalte arme, să apere cu dirzenie 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, independenta și suveranitatea 
patriei noastre — Republica Socia
listă România. (Agerpresî

capacității de apărare a pa- 
asigurărli color mai bune 

pentru ridicarea la un nivel 
înalt a întregii noastre ac-

matei române, se spune în telegra
mă — ostașii artilerișli de toate 
gradele, constructorii și oamenii 
știință caro își aduc contribuția 
crearea și perfecționarea tehnicii 
luptă din înzestrarea artileriei,
îndreaptă cu dragoste șl recunoștin
ță gîndurile către Partidul Comu
nist Român șl Comitetul său Central, 
pentru grrija permanentă ce o poartă 
întăririi 
triel și 
condiții 
tot mai 
tivități.

Artileriștii armatei noastre își ex
primă încă o dată adeziunea fermă 
la politica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru, care întruchipea
ză năzuințele șl aspirațiile vitale ale 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Conștienți de răspunderile ce le

RS.J.'-i»

ADUCEREA LA ZI A LUCRĂRILOR
DE PREGĂTIRE

(Urmare din

pe planul doi, 
fiind acordată

pag. 1)

prioritatea 
extracției

ma
de

sate 
ximă 
cărbune. Aceasta ca urmare a nerea- 
lizării ritmice a planului în primele 
două decade, din cauză că ritmici
tatea nu-și ocupă încă Iodul cuve
nit în activitatea minei. Nu puține 
au fost cazurile cînd în ultima doca 
dă pregătirile au fost oprite, cu 
buna știință a conducerii C.C.V.J., 
Iar brigăzile do la aceste lucrări au 
fost concentrate în abatajo. Acest 
mod defectuos de organizare a pro
cesului do producție a condus în ul
timă instanță la obișnuința realiză
rii planului în salturi la Intensifra- 
rea eforturilor în ultima parte a 
lunii și, bineînțeles, Ia rămînerea 
în urmă a lucrărilor de pregătiri. 
Ne-a provocat nedumerire modul în 
care, la începutul lunii octombrie, 
cînd ari..fost plasate . toate pregăti
rile, C.C.V-J- a „ajutat" conducerea 
minei în aceaslă direcție. In ioc ca a- 
ceasta să fie susținută în respecta
rea programului de pregătiri, i s-a 
reproșat că prea devreme a plasat 
pregătirile, că se mai putea aștepta. 
Aceste considerații au fost făcute pe 
baza faptului că mina avea restan
țe la extracția do cărbune. Ori o 
asemenea optică nu conslilpie un 
sprijin în organizarea la - nivelul 
cerințelor a procesului do producție,

ci dimpotrivă produce confuzii șl 
dereglări în sistemul acesteia. Ace- 
menea practici trebuie neapărat sfi 
fie înlocuite, conducerea minei să 
fie ajutată efectiv atunci cînd se 
află în impas în rezolvarea unor 
probleme majore.

Realizarea planului de pregătiri 
aferente trimestrului IV este certă 
— ne-a spus iov. Mircea Coroban, 
Inginerul șef al minei. Planul pre
vede atacarea lucrărilor d3 primă 
urgentă. Executarea în trimestrul T 
1969 a pregătirilor considerat'3, de 
asemenea, urgente, ar duce la mic
șorarea decalajului care există în 
prezent între rezervele prenălite sl 
planul pe 1969.

Pregătirea blocului 2 nord, lentila 
4, sectorul III, sl a axului 3, orizon
tul 500, sectorul I sînt lucrări caic 
nu permit amînare.

Adăugăm, printre alte măsuri, ca
re se impun a fi luate imediat, creș
terea vitezelor dq înșivfere, •reLuife 
să devină un argument do seamă 
caro să susțină în permanență rea
lizarea ritmică a olanului do jiroqă- 
lirl în norioada următoare

Conducerea C.C.V.J., conducerea 
minei, conducerile sectoarelor au 
rWoria să analizeze în amănunt mo
dul cum au fost tratate în acest an 
lucrările do pregătire, să stabileas
că măsuri concrete si oficlon’e pen
tru a ajunge ța zl cu aceste lucrări.

DUMINICA

3,40

10,00
11,30

NOIEMBRIE

Ora exactă. Cum va ii 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.
Pentru copii 
Filmul serial
Teii11. La șase 
excursie — 
concurs. 
Ora salului. 
TV pentru 
din agricultură „Mecani
zarea lucrărilor de re
coltare șl conservare a 
furajelor'.

$/ școlari. 
„WiQielm 

pași de o 
emisiune

specialiștii

12,00 De strajă patriei.
12.30 Telex TV.
12,35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14.30 Fotbal: Dinamo Bucu

rești — Universitatea 
Ciul. Transmisiune de pe 
Stadionul „Dlnamo“.

17.30 Selecfiuni din tilme mu
zicale și distractive.

ÎS, 10 Film de aventuri „Bo 
nanta'.

10,00 „Ciblnium '03* — un re
portaj filmat.

19.30 Telejurnalul dc seară.
19,45 Cronica duminicală. 
20,00 Telesport.
20,15 Document de clalră : Mi

hai Viteazul - film de 
televiziune.

20.30 „Lira' — din poezia 
noastră contemporană.

20.40 Spectacol dc varietăți.
21.40 Filmul artistic „Născută 

Ieri'.
23,25 Telejurnalul de noapte.
23.40 închiderea emisiunii.

s

Dc vorbă cu scriitorul 
Slrboion D.

(Urmare din pag. ÎJ

— Sini măgulit de aprecie
rea maestrului Ton Olteanu și 
cred că se referea la piesa 
„Arca bunel speranțe" care 
se află în studiu la Teatrul 
„Nottara" din București.

— Ce pregătiți în prezent ?
■ Am la Editura pentru li

teratură un volum de proză 
în curs de apariție, iar stu
dioul „București" mi-a aprobat 
scenariul „Pragul albastru" 
după care regizorul Horea Po
pescu va face un film artistic 
de lung metraj.

— Ce ne puteți spune des
pre piesa „Frunze care ard" 
pe care Naționalul craiovean 
o prezintă zilele acestea în 
Valea Jiului ?

— Această lucrare face par
te dintr-un ciclu de trei piese 
pe care vreau să le reprezint 
în suită. A doua piesă „Simion 
cel drept" va li jucată proba
bil tot la Teatrul Național din 
Craiova în stagiunea viitoare. 
De curînd am început lucrul 
și la a treia piesă care închi
de ciclul. Am dorit să vin cu 
echipa craioveană în Valea 
Jiului pentru că piesa „Frunze 
care ard" a fost scrisă aici și 
acțiunea ei reflectă evenimen
te reale petrecute în 1941 la 
mina Petrila.

— In privința gindurilor și 
sentimentelor care v-au animat 
cind ați scris această piesă, 
vă rugăm să ne permiteți să 
cităm cuvintele dumneavoastră 
înserate în programul de sală: 
„Nu am scris „FRUNZE CARE 
ARD" numai cu intenția de a 
surprinde un moment tragic 
din trecutul de luptă ai mine
rilor noștri. Am trăit între mi
neri, mă consider miner. Fie
care scriitor este cetățeanul 
spiritual al unui anume peisaj 
și călător virtual prin toate

celelalte peisaje. Flecare se în
toarce cu preferință la locu
rile șl oamenii unde a văzut 
lumina zilei, unde a învățat 
să gîndească șl să iubească. 
Mineritul nu e numai o pro
fesiune; e chemare și destin, 
e viață șl moarte, e întuneric 
și lumină. Minerul nu e nu
mai un muncitor; el e un om 
in luptă permanentă cu ae
rul șl apa, cu focul și pămin- 
tul care sînt prietenii și duș
manii săi... Am dorit să le aduc 
un elogiu acestor oameni". 
Sînt curios să aflu cum va 
primi publicul din Valea Jiu
lui o piesă despre mineri cu 
alît mai mult cu cît în ulti
mii ani s-a scris destul de pu
țin desp/e acești oameni demni 
de toată admirația.

— Cum a fost primită piesa 
la Craiova ?

— Mărturisesc că am fost 
foarte emoționat de succesul 
acestei lucrări oarecum „exo
tice" pentru publicul craio
vean. S-au prezentat pînă acum 
cîleva spectacole și sala a fost 
de fiecare dată plină.

— Ce ne puteți spune des
pre distribuție ?

— Piesa este servită de 
cîțiva dintre cei mai buni ac
tori craioveni: Vasile Cosma, 
Constantin Sassu, Nani Vladi
mir, Smaragda Olteanu, Maria 
Goanță. Lucian Albanezii ș. a. 
Regizoarea piesei este Valen
tina Balogh, originară din Lo- 
nea. Tuturor realizatorilor le 
mulțumesc pentru inteligența 
și dăruirea cu care joacă.

— Ce doriți să comunicați 
Iubitorilor de teatru din Valea 
Jiului ?

— Doresc ca strădania acto
rilor să se bucure de cel pu
țin toi atîta prețuire din par
tea publicului Văii Jiului ca 
și din partea spectatorilor cra
ioveni.

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE
PAROȘENI

angajează urgent

• mecanici de locomotivă
• focliiști de locomotivă
• șef manevră
• nianevranfi
Salarizarea conform nomenclatorului.

Informații supfimsntaro se pot primi Eilnis între ore
le 7—15,30 de la biroul personal -al întreprinderii, te 

lefon inter 6.

(

I
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STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului 
afacerilor externe al României 

in Peru
LIMA 9 — Trimisul special Ager

pres 1 lonescu. transmite: Vineri 
b sosit în Peru, înlr-o vizită oficială 
la invitația guvernului acestei tărl. 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu MSnescu. Bl a (ost în- 
tlmpinat la aeroport de ministrul re

lațiilor externe al Republicii Peru, 
Edgardo Mercado Jarrin.

In cursul după-amiezii între miniș
trii de externe ai celor două țări a 
avut loc o convorbire șl s-a proce
dat la schimbul scrisorilor prin ca
re au fost stabilite relații diplo
matice între România șl Peru.

COMUNICAT COMUN
In dorința unei mal bune cunoaș

teri reciproce și a dezvoltării cola
borării între Republica Socialistă Ro
mânia si RnpiihlicA Peru, guvernele

celor două țări au hotărlt să stabi
lească relații diplomatice la rang de 
ambasadă.

Ziua națională a Cambodgiei

WASHINGTON. - Fostul 
președinte ol statului Panama, 
Arnulfo Arias. înlăturat de la 
putere tn urma loviturii mili
tare din 12 octombrie, a acu
zat Statele Unite că sprijină 
junta militară instalată la Ciu
dad de Panoma. Arnulfo Arias, 
caro se află la Ambasada pa-

nameză din Washington, a do 
clarat în cadrul unei conferin
țe de presă, că garda militară 
aflată la putere in Panama este 
Instruită șl înarmată de S.U.A. 
Lunar Statele Unite acordă 
noului regim din Panama 
206 000 de dolari.

Provocări la granifa dintre Zambia 
și Mozambic

PNOM PENH 9 (Agerpres). — La 
9 noiembrie, Cambodgia a sărbătorit 
Ziua națională — 15 ani de la obți
nerea independentei. Id noiembrie

|n 1954—1955. la 3 251 mii tone în 
1968, a trestiei de zahăr, în aceeași 
perioadă, de la 22 000 tone la 50 000 
tone.

1953. sub presiunea mișcării de eli
berare națională, comandamentul 
francez a transmis împuternicirile 
militare regelui Cambodgiei. In ace
lași an au lost transmise, do ase
menea împuternicirile juridice, teh
nice și celelalte prerogative ale u- 
nui stat suveran șl Independent

Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă care a avut loe la Pnom Penh, 
în cadrul manifestărilor prilejuite de 
Ziua națională, șeful statului căm

in ultimii 15 ani, în Cambodgia au 
lost construite șosele cu o lungime 
de 12 000 km, Iar rețeaua feroviară 
a crescut de la 386 km în 1955, la 
665 km în prezenL

ITALIA: Aspect general al 
celui de al 50-lea Pavilion au
tomobilistic international des
chis recent la Torino.

Tulburările din Pakistan
Guvernul a ordonat aducerea de unități militare la Rawalpindi

Conferința pentru circulația rutieră 
și-a încheiat lucrările

NEW YORK. — Reprezentantul 
Zamblel la Națiunile Unite, Vernon 
Mwaanga, a adresat o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
în legătură cu provocările trupelor 
colonialiste portugheze la granița 
dintre Zambia șl Mozambic. In scri
soare se arată că trupe portugheze 
au pătruns în regiunea Katete, si
tuată la grani(a cu Mozamblcul, des- 
chlzînd foc asupra grănicerilor zam- 
bienl. Incidente similare s-au produs

săptamina trecută și In regiunea de 
graniță dintre Zambia șl Angola. Re
prezentantul Zamblel atrage atenția 
Consiliului de Securitate asupra re
percusiunilor grave pe care le pot 
avea aceste provocări pe care le 
califică drept ..un act de flagrantă 
agresiune" La aceste Incidente s-a 
referit șl delegatul Zamblel in Co
mitetul pentru teritoriile noaulnno* 
me ș| sub tutelă al Adunării Gene
rale.

VIENA 9 (Agerpres). — Lucrările 
Conferinței internaționale O.N.U. 
pentru circulația ’’Tu ti eră, care a a- 
vut loc Ia Viena, s-au încheiat:

Cu acest prilej1 au fost semnate 
Convențiile asupra circulației șl sem
nalizării rutiere, menite să contribuie, 
prin simplificarea și unificarea regu
lilor de circulație șl semnalizare ru
tieră, la dezvoltarea colaborării din-

tre state in acest domeniu, la faci
litarea circulației rutiere, precum șl 
la reducerea pierderii de vieți ome
nești în traficul rutier.

Din partea Republicii Socialiste 
România, Convențiile au fost sem
nate de Victor Mateevici, director 
general în Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene.

© PRAGA. — In cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc 
1a Prezidiul guvernului, anunță C.T.K., 
secretarul guvernului pentru proble
mele presei, F. Kouril, a comunicat 
că pină în prezent 86 la sută din 
trupele care trebuie să fie retrase 
din Cehoslovacia, potrivit acordului 
de 1a Moscova, au părăsit teritoriul 
tării.

© BALTIMORE. Nună pacifiști 
americani din Baltimore au (ost con
damnați la închisoare pe termene 
între un an și jumătate pînă la trei 
ani, sub acuzația de a fi distrus la 
10 octombrie ordine de încorporate 
în cadrul unei acțiuni do nrotest îm
potriva războiului din Vietnam Pe
depsele totale aplicato celor nouă 
acuzați Se ridică la 18 ani închisoa
re și 22 000 dolari amendă

bodgian Norodom Sianuk, a trecut 
in revistă principalele succese obți
nute de poper în domeniul dezvol
tării economiei naționale.

Rezultate deosebite au fost obținu
te în domeniul agriculturii. Printre 
acestea se numără șl sporirea pro
ducției de orez de la I 434 mii tone

RAWALPINDI 9 (Agerpres). - Gu
vernul pakistanez a ordonat vineri 
aducerea de întăriri militare în ca
pitala tării — Rawalpindi, ca urma
re a tulburărilor studențești din ul
timele 24 de ore. In același timp, au 
fost instituite restricții de circulație 
în timpul nopții, iar toate școlile 
șl institutele de învătămînl superior

din Pakistanul de vest au fost în
chise.

Tulburările au începui joi, cînd 
grupuri de studenti din Rawalpindi 
au organizat manifestații antiguver
namentale, în semn de protest împo
triva uciderii unul student de către 
politie. Vineri, ciocnirile au continuat 
și s-au extins la Caraci, unde prin
cipalele Instituții de învătămînt sînt 
păzite de politie. In capitala tării, 
politia a folosit grenade cu gaze la
crimogene pentru a împrăștia grupu
rile de manifestanti.

- O —

Incidente 
in Orientul Apropiat

Un purtător de cuvînt militar ior
danian a declarat că două bombar
diere israeliene au pătruns, la 8 no
iembrie, în spațiul aerian al Iorda
niei și au bombardat cu napalm ma
lul estic al fluviului Iordan, ia 3 
km sud de podul Al-Majame. In a- 
ceeași zi — a spus el — forțele is
raeliene au deschis foc de mitralie
ră asupra pozițiilor iordaniene din 
Valea Iordanului, iar posturile mili
tare iordaniene au ripostat. Un pur
tător de cuvînt militar israelian a 
declarat că forțele israeliene au des
chis foc de mitralieră pentru a îm
piedica pătrunderea unui grup de 
comandă arab pe malul vestic al 
Iordanului în apropiere de podul 
Abdulah, la nord de Marea Moartă. 
El a precizat că grupul de comandă 
a fost nevoit să se retragă.

(Agerpres)

O.N.U.

Lucrările 
Comitetului Politic Special 

al Adunării Generale
NEW YORK 9. — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae lonescu, transmi
te : Politica de apartheid a guver
nului Republicii Sud-Africane și con
secințele acesteia asupra păcii și se
curității corilincntului african conti
nuă să retină atenția participanlilor 
la lucrările Comitetului Politic Spe
cial al Adunării Generale a O.N.U. 
Reprezentanți a peste 40 de state au 
intervenit pînă acum în cadrul dez
baterilor, subliniind încă o dată ne
cesitatea soluționării definitive a a- 
cestei probleme care se află de mal

multi ani pe ordinea de zl a sesiu
nilor Organizației Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în ședința de vi
neri a Comitetului, reprezentantul 
român Ion Duma a subliniat că „po
litica de apartheid pe care guvernul 
Republicii Sud-Africane continuă să 
o intensifice nu numai că a înrău
tățit situația celor 14 milioane de 
oameni de culoare din această tară, 
care trăiesc în cea mai mare mize
rie materială și spirituală, dar, în a- 
celași timp, afectează cauza păcii și 
securității internaționale".

Amplă mișcare grevistă 
în Italia

ROMA 9 — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: In 
întreaga Italie au loc noi greve îm
potriva așa-numitelor „zone de sa
larizare' — care prevăd retribuții 
diferite la muncă egală în nordul și 
sudul tării1, împotriva șomajului șl 
pentru sporirea pensiilor. La Napoli, 
Ancona, Odine și Pordenone au a- 
vut loo vineri greve organizate u-

nitar de cele trei mari centrale sin
dicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
La Napoli întreaga activitate produc
tivă a orașului a fost blocată, iar la 
demonstrația care s-a desfășurat pe 
principalele artere de circulație au 
participat peste 15 000 de persoane. 
La Ancona au participat la grevă 
peste 60 000 de muncitori din între
prinderile orașului și ale provinciei.

Un moment Important in evoluția 
problemei vietnameze

<£>

© VIENTIANE. - Intr-un mesaj adresat copreședinților 
conferinței de la Geneva, Fumi Vongviril, secretar general 
al Comitetului Central al Neo Lao Haksat, a denunțai cri
mele comise de imperialiștii americani îd primele nouă luni 
ale acestui an împotriva populației din provincia Xienq Kho- 
ang — anunță agenția de presă „Khaosan Pathet Lao". Ară- 
tînd că în această perioadă avioanele americane au întreprins 
572 de raiduri asupra acestei regiuni în cursul cărora și-ao 
pierdut viata un mare număr de civili, mesajul cere copreșe
dinților să ia măsuri care să determine S.U.A să pună capăt 
unor astfel de acțiuni.

© HANOI. — Agenția V.N.A. 
transmite că forțele apărării antiae
riene ale R. D. Vietnam au doborît 
vineri un avion american de recu
noaștere fără pilot, care violase spa
țiul aerian al R. D. Vietnam deasu
pra provinciei Nam Ha. Numărul to
tal al avioanelor americane doborîte 
deasupra R. D. Vietnam se ridică la 
3 244.

„Epidemie de ziare 
interzise" la Saigon

SAIGON. — In capitala sud-viet- 
nameză se semnalează o adevărată 
„epidemie de ziare interzise*, rela
tează de la Saigon corespondenții 
de presă. Rînd pe rînd, numai în 
cursul lunii trecute, 10 publicații 
saigoneze au fost suspendate pe di
ferite termene, acuzate că ar fi dai 
publicității „informații dăunătoare*. 
Acestora 11 s-a adăugat vineri zia
rul de limbă vietnameză „Than Dan" 
(Prietenul poporului), căruia i-a 
fost anulată autorizația de apariție.

LISABONA.* Un număr de 1 159 
persoane, medici, Ingineri, juriști, 
scriitori, ziariști și studenti din ora
șele Oporto, Braga și Viana do Cas
telo au adresat o scrisoare primului 
ministru al Portugaliei, Marcello Cae- 
tano, în care cer să fie făcuti pași 
mai hotărîti „spre liberalizarea regi
mului portughez". Semnatarii scrisorii, 
ale cărei copii au fost trimise ziare
lor și agențiilor de presă străine din 
Lisabona, au cerut, de asemenea, ga
rantarea tinerii de alegeri libere în 
cursul anului viitor

„Mafia ameritană" 
sa iDfillîoază în Londra

NEW YORK. Ziarul ameri
can .Wall Street Journal" 
scrie că .Mafia americană" și 
organizațiile afiliate ei traver
sează Oceanul Atlantic, în di
recția Marii Britanii.

Intr-o corespondentă drr. 
Londra, semnată de Nicholas 
Gage, ziarul arată că Mafia 
a achiziționat In mod discret 
aefiuni ale unor cazinouri din 
Londra.

Această activitate pare să 
constituie mai curl nd pregăti
rea unei etape mai importante, 
un val de mari investiții care 
ar permite punerea sub con
trolul Mafiei a acestei afaceri 
deosebit de rentabile.

Conducerea Mafiei încheie 
.Wall Street Journal", a ales 
Marea Brilanie drept clmp de 
activitate din mai multe mo
tive. Printre acestea se numă 
ră: lipsa unor taxe speciale 
asupra cazinourilor — care 
plătesc simple taxe pe veni' 
— creșterea rapidă a sumeloi 
puse în joc șl .speranța" că 
politia britanică, a cărei ex 
perientă în acest domeniu este 
mai limitată, va acționa cu o 
promptitudine mai redusă de 
cit cea americană.

R. P. POLONA : Filtre uriașe Jawerzno II, purifică aerul 
poluat de arderile centralei electrice.

S. U. A.

Demisii la Washington

începerea discuțiilor intre re
prezentanții guvernelor S.U.A 
șl R.DțV lelnăjri. Primul pas pe 
calea .restabilii păcii In Vi 
etnarn a fostțfâcut. Tratativele 
de la Paris au intrat Intr-o fa
ză nouă La biegocleri a lost 
acceptată pumciparea unei de
legai if- a Frontului National

a-

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Casa Albă a anunțai vineri că pre
ședintele Johnson a acceptat demi
siile ministrului de finanțe, Henry 
Fowler, și a subsecretarului de stat 
Nicholas Katzenbach. Demisia lui 
Fowler va intra în vigoare în jurul 
datei de 20 decembrie. El va pleca 
la Bruxelles ca membru al delega
ției S.U.A. participantă la sesiunea 
Consiliului ministerial N.A.T.O.. pro
gramată să-și înceapă lucrările la 14 
noiembrie. Vineri seara, la New 
York s-a anunțat că Nicholas Kat- 
zenbach, care a deținui și portofoliul 
justiției după demisia lui Robert 
Kennedy din acest post va asuma, 
cu începere de la 1 Ianuarie 1969, 
funcția de consilier principal juridic 
al companiei „International Business 
Machines’' (I.B.M.), devenind și unul 
din vicepreședinții acestei societăți.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
George Christian, a declarat că un 
număr de demisii similare din par

tea unor membri ai administrației 
Johnson trebuie să fie așteptate în 
următoarele săptămini.

După cum relevă corespondentul 
din Washington al agenției France 
Presse, demisiile anunțate vineri ale 
celor două personalități de prim rang 
marchează „începerea oficială a pro
cesului de dizolvare a admlnstra- 
tiei Johnson”.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). — Noul 

președinte ales al S.U.A., Richard Ni
xon, a avut vineri o întrevedere pe 
aeroportul din Opa-Locka (statul Flo
rida) cu rivalul său democrat, învins 
in alegerile de la 5 noiembrie. Hu
bert Humphrey. La întrevedere a a- 
slstat și candidatul Partidului demo
crat la vicepreședinlie, senatorul Ed
mund Muskie.

După cum relatează agenția U.P.I., 
in cursul convorbirii au fost exami
nate posibilitățile de colaborare în 
viitor între cei doi fruntași politici.

Hotărirea guvernului S.U.A. 
de a înceta bombardamentele 
asupra Republicii Democrpte 
Vietnam constituie unui a’in 
evenimentele în jurul căruia 
s-a polarizat atent ia opiniei 
publice mondiale in săptămi- 
na care a trecui. Oprirea va
lului de distrugeri care s-a a- 
bătul asupra nord-vietnamezi- 
lor reprezintă nu numai un 
succes al luptei eroice o po
porului vietnamez, ci și al tor
telor progresiste împotriva
meșterului grosolan al impe
rialismului In treburile Inter
ne ale unui stal suveran șl 
Independent. Acest fapt este 
ilustrat de largul ecou tavo- 
rabil care s-a făcut auzii din 
numeroase țări ale lumii Ime
diat după încetarea bombar
damentelor. In declarațiile ofi
ciale publicate de agențiile de 
presă de peste hotare se apro
bă cu satisfacție recenta ho- 
tărire 
Via/a a demonstrat 
dală adevărul incontestabil că 
forja mllilară nu este șl nu 
poale fi o modalitate de solu
ționare a problemelor interna
ționale.

Pe de allă parle 
bombardamentelor 
urnirea tratativelor de la Pa
ris din punctul mort in care 
au ajuns după șase luni de Io

a guvernului S.U.A. 
încă o

încetarea 
înlesnește

sud, ^precum și a unor repre- 
zenta'nli ai administrației de 
la Saigon

Refuzul autorităților salgo- 
neze de a lua loc la masa Ito- 
lalivftor a dat naștere unor 
disensiuni jji rindul persona- 
litălripr de pe scena politicii 
saigââieză ș$ ridică unele dl- 
ficultăli. Dar ultimele tele
grame ale corespondenților de 
presă ailall la Saigon ne In
formează că in rindutlle dem
nitarilor salgonezi se contu
rează lot mai mult intenția de 
a-și revizui atitudinea. In pre
zent la Saigon se caută o for
mulă acceptabilă care să per
mită- trimiterea unei delegații

la Paris țâră ca aceasta să pre
judicieze .prestigiul" generalu
lui Thieu care, initial a ielu- 
zat să accepte o participare la 
tratative. Totodată personali
tăți americane influente — 
ca de exemplu senatorul 
Manslield - cer ca Statele 
Unite să ducă tratativele mai 
departe indiferent de poziția 
administrației de la Saigon.

Deocamdată se intrezăieste 
doar o geană de lumină pe ca
lea spre o solul ie politică ac
ceptabilă a problemei vietna
meze. 'Ră mine insă ca un fapt 
pozitiv oprirea Iert fir ii inu
tile a vieților omenești >i a 
distrugerilor de bunuri mate
riale în Vietnamul de nord. 
Dar. o dală cu aceasta, lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
nu s-a încheiat. Ca șl pină a- 
cum, poporul vietnamez 
are nevoie de sprijinul moral 
al opiniei publice 
străduințele sale 
încetarea tuturor 
război ale S.U.A.
rea trupelor străine din Viet
namul de sud. Poporul viet
namez trebuie lăsat să-și ho
tărască singur soarta lără a- 
meslec străini pe baza respec
tării cu strictele a acorduri
lor de la Geneva din 1954 In 
legătură cu Vietnamul.

V. STRÂUȚ

mondiale in 
de a obli ne 
actelor de 
șl retrage-
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© MANILA. — Un număr de aproximativ 1 2Q0 de (a- 
milii au rămas fără locuințe în cursul zilei de vineri, după ce 

• un puternic incendiu a devastat cartierul comercial și dis
trictele rezidențiale ale orașului filipinez Naga. Pagubele ma- 

@ teriale sînt evaluate la 2.5 milioane dolari.

0 LONDRA. — ..Marea Brilanie 
trebuie să rămină in cursa pentru 
cercetări spațiale" — aceasta este 
concluzia broșurii .Marea Britanic 
în spațiu publicata recent la Lon
dra sub semnătura deputatului con
servator Neil Marten, președinte al 
Comitetului pentru probleme spațiale 
al Partidului conservator.

..Marea Britanic nu-și % poate per
mite să iasă din această cursă. Dacă 
părăsim cercetările astronautice în
seamnă că lăsăm nefolosit unul din
tre cele mai mari avantaje tehnolo
gice ale celei de a doua jumătăți 
a secolului nostru.

Arestări în Malayesia
KUALA LUMPUR. - După curo 

relatează agenția Reuter, în Mala
yesia au avut loc noi arestări. In ul
timele zile, organele de politie au 
reținui 116 persoane, acuzate că ai 
fi membre ale Partidului Comunist.

© MANILA. — Marina lillplneză 
a anunțai că to/i cei 26 de membri 
a echipajului cargobolului sub pa
vilion liberian .Saint Francis" au 
lost salvați, după ce au abandonat 
nava cuprinsă de flăcări, in apropie
re de coastele Filipinelor.

Inundațiile din Italia
ROMA. — După ce la începutul 

acestei săptămini. furtuni violente 
și ploi abundente s-au abătut asu
pra unor localități din regiunea Pie
montului, vineri și sîmbălă ele s-au 
extins și asupra centrului și sudului 
Italiei. In Sicilia, situația este și mai 
gravă. Pe străzile localității Trapani,

nivelul apelor a atins un metru. U- 
nilăli de pompieri din această loca
litate. ca și din Palermo. Agrigento 
șl Calaniselta se alia în stare de a- 
larmă. Sule de locuințe și magazi
ne sini inundate iar automobilele 
sini imobilizate. Numeroase (amilii 
au fosl evacuate.
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