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Tovarășul Paul Nicu'escu-Mizil
a primit pe ministrul

culturii și informațiilor
din R. S Cehoslovacă

EXEMPLUL
BRIGADIERULUI
Ecourile taplelor de vrednicie 

ce le înscriu in palmaresul 
minerilor lupeneni ortacii 

lui Petre Constantin, Bulnaru Vic
tor și Caila Vasile lac de multi ani 
Înconjurul Văii Jiului. In ultimul 
timp, insă, cu ocazia evaluării merl- 
teloi frontaliștilor, este pomenit un 
num. nou : AIFTINCĂI NICOLAE 
E șeful vreunei brigăzi de Irontalișli 
și el ? Nu ' Și totuși...

...înainte de a deveni o liniă, un 
obiectiv de cucerit, fîșia de cărbune 
pe care o smulg zi de zi fiontalișlil 
din îmbrățișarea munților subterani, 
atarind stratul în flancuri desfășu
rate de cîle 80-100 metri, este șt 
ea ud rod, un rezultat al unei con- 
Iruntări temerare cu adincurile. Fî- 

sînt atacate pregătite în prea- 
care îm- 

mesc o misiune pe cit de temerară 
alît de însemnată: de deschiză

tori ai noilor cîmpuri de cărbune. 
Oamenii care poartă răspunderea 
acestei misiuni în sectorul fruntaș al 
Lupeniului îl au in Irunte pe Aîftin- 
câi Nicolae. șelul unei veștile bri
găzi de pregătiri.

--»m cunoscut pe brigadier deu
năzi. tocmai la ieșirea din mină. Un 
tinăr înalt cu ud trup de atlet, pur- 
tind pe chip, pe haină și pe mîinl 
pecetea lumii din care revenise la 
"iuă — lumea cărbunelui. Căuta din 
priviri spre un scaun din apropiere. 
Zîmbetul lui deschis pe fața-i înne
grită de stratul de pulberi contrasta 
enunțul prin care ne comunica un 
fapl rare pentru el era un amănunt 
fără importantă : „Știți ies după 
două șuturi. Am avut o atacare și 
nu puteam lipsi...".

Un amănunt ca multe altele, dar 
C3re definește portretul unui om din 
□dineuri. Tinărul Aiflincăi Nicolae 
conduce briqada de pregătiri de doi 
ani O preluase de la un miner 
VTednic : Bulnaru Victor care condu
ce unul din frontalele sectorului. De 
la acest veteran a însușit tinărul 
moldovean iscusința și măestria li- 
r crească, atribute rare îl situează 
azi nrintre ryi mai destoinici bri
gadieri ai exploalării.

De doi ani de cînd ii conduce, cei 
10 Hneri din brigadă, toii sub 28 de 
ani — vîrsla brigadierului, croiesc, 
intr-un ritm alert in inima adîncuri- 
lor labirintul de galerii și suitori 
spre noile c impuri de cărbune. Bi
lanțul lor? Cine mai ține socotea
la ? Cert este că brigada avansează 
cite 4 metri pe zi în straiele de căr
bune. Sini sî situ ii" ' înd înainta
rea depășește 5 metri p«* zi. Așa s-a

labil de o mină de oameni 
plii 
pe

lor de 
dorința 
atiibu- 
acestui 
e men
țin lac-

I
l

Concurs pionieresc

Simbăhî. 23 noiembrie,
Paul Niculescu-Mizi), membru al Co
mitetului Executiv, a) Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
â primit pe Miroslav Galuska, minis
trul culturii și Informațiilor din R. S. 
Cehoslovacă, Stefan Brencic, împu
ternicit al Consiliului național slovac 
pentru problemele culturii șl infor
mațiilor, șl Juraj Sedlak, prim adjunct 
nl ministrului învățămintului. membri 
al delegației guvernamentale ceho

tovarășul

româno-ceho-

parte I’ompillu 
Comitetului de

slovace care se află In țara noastră 
In vederea semnării noului Acord de 
colaborare culturală 
slovac.

La primire au luat 
Macovei, președintele
Stat pentru Cultură și Artă, precum 
șl Karel Komarek, însărcinatul cu 
afaceri ad-lnterlm al R. S. Ceho
slovace la București.

întrevederea s-a desiășural intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. Â

încuraja pe cel
— cîștigălori 
a concursului 

leagăn al po- 
initiat de Con-

Sala de festivități a Școlii 
generale nr. 4 Petroșani era 
plină pînă la refuz vineri du- 
pă-amiază. Elevi ai școlilor 
generale din toată Valea Jiu
lui și părinți ai acestora ve
niseră pentru a 
opt concurenți 
ai fazei locale 
„Alba-Iulia — 
porului român",
«iliului județean al Organizației 
Pionierilor.

Emoțiile erau mari. Acum 
urma să se decidă cine va re
prezenta municipiul Petroșani 
la faza pe județ care va avea 
loc duminică 24 noiembrie la 
Deva.

— Hai Petrila I Hal Lupc- 
nî! Hai Vulcan 1 — răsunau 
încuiajările adresate concuren- 
ților.

La ora 18, în sală se (ace

liniște desăvîrșită. Tovarășul 
Petru
Marca Adunare de la 
lulia,
„întors acasă de pe front, am 
rămas surprins de arborarea 
peste tot a tricolorului româ
nesc. Veneam din Germania șl 
nu aflasem încă marile eveni
mente petrecute aici. în comu
na natală, Băila, bucuria tu
turor locuitorilor era de ne- 
descris. Aici s-au adunat 
locuitorii

a 
să 
a 
a

seara zilei de 30 noiembrip am 
plecat la Alba lulia, împreună 
cu ceilalți delegați aleși. A- 
jtlns în Alba lulia am rămas 
surprinși de mulțimea venită 
aici. Erau țărani din toate col-

Brlaca, participant la 
Alba- 

le povestește elevilor i

turtle Transilvaniei, muncitori, 
intelectuali. Toți aveau o sin
gură dorință — Unirea. în di
mineața zilei de 1 decembrie 
în fața 
terenul 
rea în 
pornite
România".

Desfășurarea concursului

•sălii Unirii și pe 
din jur mulțimea 
cuvinte simple, 
din inima, Unirea

Semnarea noului Acord
tot 
ce
dar 
cu

de colaborare culturală
între România și Cehoslovacia

pentru 
urmau 
pentru 
rulară

șl 
din satele vecine 
alege delegați • uc 
plece la Alba lulia, 
exprima dorința se- 
poporului român. In

a 
scos în evidență buna pregăti
re a majorității concurențllor 
reflectată în răspunsurile dale. 
Cel mai bine pregătiți au fost 
elevii: Pîrvu Mihai (Școala 
generală nr. 4 Vulcan), Bălan 
George (Scoală generală nr. 
1 Petroșani) și Popa Gheorghe 
(Școala generală nr. 4 Lupenif 
care vor participa la /faza ju
dețeană a concursului.

Cîștigătorilor concursului le- 
au fost acordate premii în căr
ți.

La 23 noiembrie s-a semnat la 
București noul Acord de colaborare 
culturală intre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă.

Acordul, care marchează actualul 
stadiu al relațiilor dintre cele două 
țări, oglindește atenția de care se 
bucură în continuare dezvoltarea 
colaborării în domeniile științei, în- 
vățăminlului, culturii, artei, presei,

radiodifuziunii și televiziunii, spor
tului șl turismului.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România, Acordul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, lai din partea gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace de Miroslav Galuska minis
trul culturii și informațiilor.

(Agerpres)

P. M.

fu fcitil schimb 
de experiență

La Casa de cultură din Ha
țeg a avut loc, recent, un util 
schimb de experiență, la care 
au luat parte directorii cămi
nelor culturale din întreaga 
Țară a Hațegului. în afara 
- himbului de opinii și pă-

1 conducerilor așezăminte- 
"■ culturale din împrejurimile 
Hațegului le-au fost date pre- 
-lioase îndrumări nentru acti
vitatea do viitor.

Nicu SBUCHEA 
corespondent
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O FVOCARI DF TRISTA AMINTIRE. 

ALTE EXPLOZII LA MINA DE 
CĂRBUNI DIN MANNINGTON. 
uEZBATERJLI Vi NARII CENT
RALE A O.NJ
SCHIMB DE SCRISORI INTRE MI
NIȘTRII DE EXTERNE AI R.A.U. 
ȘI ISRAEII LI I.

Am dori să avem un club al nos
tru, al uteciștilor. In sălile lui — 
care pot ti amenajate prin contri
buția noastră — să ne întîlnim sea
ră de seară și nu o dată pe lună sau 
pe trimestru, conform... planului co
mitetului U.T.C. Sintem deseori mo
bilizați la colectarea fierului vechi, 
spunindu-ni-se că o parte din banii 
ce se obțin ne vor reveni nouă și 
cu acești bani vom face excursii. Dar 
pină in prezent, banii nu au intrat 
în fondurile organizației noastre. Da
că totuși s-au organizat cîteva ex
cursii, la înscriere au avut priori
tate... fruntașii in producție. Iar a- 
tunci cind nici fruntașii nu s-au în
scris, am intimpinal alte impedimen
te. Competițiile sportive să nu se 
rezume doar la fotbal („sportul”... 
spectatorilor). Am vrea să jucăm te
nis de masă, biliard, volei, să prac
ticăm sporturile de iarnă. Acțiunile 
de culturalizare să nu se rezume 
doar' la conferințe și la... creșterea 
numărului de cititori ai bibliotecilor. 
Am dori și audiții muzicale, cercuri

întîmplal într-una din lunile din 
vara acestui an. Datorită vitezelor 
de avansare sporite diD abataje, un 
frontal a teșit mai repede din pro
ducție decît se prevăzuse inițial. 
Deci se cerea ca un alt abataj să-l 
la locul mal devreme. Altfel secto
rul ar fi pierdut mii de tone de căr
bune. S-a apelat la flăcăii din bri- 
-iada lui Aiflincăi. Au urmat zile, săp- 
tămîni de luptă încordată în viața 
tinerei brigăzi ; ciocanele de abataj 
răpăiau fără contenire, bubuiturile 
exploziilor zguduiau mai des ca ori- 
cînd stratul de cărbune. Rezultatul ■ 
Atacarea noului abataj frontal 4 ost 
fusese terminată cu două săplămîni 
mal devreme docil se prevăzuse. \ 
•ost un examen al destoiniciei, al 
fuziunii sufletești dintre membrii bri- 
qăzii, un examen al puterii 
afirmare. Deoarece ambiția, 
de a birui, de a sp afirma o 
Iul cel mai caracteristic al 
colectiv inimos. Acest atribut 
linul si amplificat zi de zi do
tor dinamizator: Exemplul brigadie
rului. Ce înseamnă aceasta ? înseam
nă că brigadierul nu-i bun doar de 
sfaturi, de îndrumări La o) vorbesc 
îndeosebi faptele, prezenta lui acti
vă. dăruirea sa plenară în momen
tele de vîrf ale confruntării cu vi
cisitudinile lumii subterane. Exem
ple? Chiar cel din ziua convorbirii 
noastre. în schimbul ce urma după 
cel în care brigadierul fusese în 
serviciu, brigada trebuia să deschi
dă o nouă atacare. E operația cea 
mal dificilă cind surprizele lehlo- 
nice devin, mai mult ca oricînd po
sibile. Brigadierul a rămas în mină 
încă un schimb pentru a conduce 
personal lucrarea. F un fapt obiș
nuit.

Dăruirea si dragostea față de me
seria de miner, spiritul de ordine și 
dorința de perfecționare — iată se
cretul autorității brigadierului, nl 
încrederii cu care-1 înconjoară tine
rii sectorului, motivele pentru care 
uleciștii l-au ales în fruntea orga
nizației lor diq sector, în comitetul 
U.T.C. pe mină.

Tinerii lui Aiflincăi Nicolae mun
cesc și învață. Urmînd exemplul bri
gadierului, cinci membri ai brigăzii 
îsi completează studiile. în mină 
sînt socolili adevărați- specialiști în 
săparea galeriilor direcționale șl 
transversale pe culcuș în zona es
tică a sectorului.

Sini priviți cu stima de care se 
bucură doar minerii vrednici și ini
moși...

TELEGRAMĂ

taoilală

ce-l 
peste

Conducătorul 
auto Buțu Ale
xandru — de la 
coloana din Vul
can a I.P.I.P. — a 
parcurs cu auto
camionul 
conduce,
110 000 km fără 
reparație capita
lă. Încă o dată 
se adeverește că 
un șofer bun e 
acela, care do
vedește pricepe
re la volan dar 
și pasiune în
treținerii autoca
mionului.

Fotoreporterul 
nostru l-a sur
prins pe Buțu A- 
lexandru înainte 
de a porni în- 
tr-o nouă cursă.

Expunere pentru
activul de partid

și propagandiști

Comitetului Centrai
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 
din Ungaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al comuniștilor și întregului popor român vă transmitem dumnea
voastră, tuturor membrilor de partid și poporului frate ungar cele mai 
cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

In cei 50 de ani de existență, partidul dumneavoastră, sub steagul 
marxism-Ieninismului, a organizat lupta clasei muncitoare, a forțelor de
mocratice și patriotice pentru apărarea intereselor fundamentale ale ma
selor populare, împotriva exploatării burghezo-moșierești și a fascismu
lui, pentru libertate, democrație și socialism.

Ne bucurăm de succesele remarcabile pe care, după cucerirea pu
terii politice, poporul ungar, sub conducerea partidului său comunist, le-a 
obținut în opera de construire a socialismului, in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii. în ridicarea nivc’ului de trai.

Ne exprimăm șl cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară se vor dezvolta continuu, pe baza marxism- 
Ieninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor noas
tre, în interesul unității țărilor socialiste și mișcării comuniste șl mun
citorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii.

De ziua acestei sărbători, vă urăm dv., dragi tovarăși, întregului 
partid, noi succese in activitatea consacrată înfloririi Republicii Populare 
Ungare, bunăstării șl fericirii

Vineri după amiază, în sala mi
că a Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, în fața a nu
meroși activiști de partid, secretari 
ai organizațiilor de partid, propa
gandiști, a fost prezentată o largă 
expunere asupra documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 24-25 
octombrie a.c., precum și a mă
surilor organizatorice adoptate 
pentru întărirea continuă a uni
tății moral-polîtice a poporului 
român, a frăției dintre oamenii 
muncii români și naționalitățile 
conlocuitoare, a coeziunii națiunii 
noas+re socialiste. Expunerea — 
prezentată de tovarășul PlINIȘOA- 
RĂ TITUS, secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., a 
prilejuit vorbitorului, o amplă tre
cere în revistă a politicii interne 
și internaționale a partidului și 
statului nostru reliefînd succesele 
obținute în crearea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a socia
lismului, progresului științei, cul
turii, al tuturor compartimentelor 
vieții noastre sociale. Vorbitorul 
s-a referit, de asemenea, în ex
punerea prezentată, la importan
ța măsurilor organizatorice
doptate de partid cu privire la or
ganizarea și structura Frontului 
Unității Socialiste precum și 
Consiliilor oamenilor muncii 
naționalităților conlocuitoare.

în încheierea expunerii, 
Piinișoară Titus s-a referit la 
cinile ce stau in fața organizațiiloi 
de partid, a tuturor comuniștilor, 
pentru creșterea continuă a răs
punderii lor, pentru traducerea in 

hotăririlor partidului.

Complexul 
comercial 

din Vulcan

poporului ungar.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Mica B
o-

măcelarii

ciupii de 
Pină și-n

unii de alții: de 
dom'le, ăsta alifia 

mașină ?

i
se inlimp/ă 
cumpărător 

cititoarea.

1 kg? Nu... Nu tac 
asemenea „greșeli" I

Dar unde nu ești 
cijiva bani in plus ?
autobuz. N-ai 50 de bani exact 
și dai 55, 60. Primești doar

miră
are.
de și-a luat
a leușil, dom'le, cutare
Iacă casă ? De unde ali-

X ?

/ vc i u p e

I. DUBEK

de tineri decit de
planurile de măsuri

mal

(Continuare in pag. a 3-a)

sini 
care 
for-

Aspect din seclia patiserie a industriei morăritulur și pa
nii leaf iei — Petroșani. Muncitorul Gheorghe Bordei pregă
tește coacerea linei noi șarje.

Se 
unde 
bani 
Cum 
să-și
In lux in locuința lui 
Doar sini și ei numai niște 
oameni și au servicii modes
te : 
nar, 
zer.

!>>

ospătar, barman, gest io- 
croitor, ceasornicar, 
măcelar...
tot ei, cei ce se 

ișl dau singuri răspuns: e nor
mal. nene, să aibă bani acești 
oameni. Păi dacă te-ai tuns sau 
bărbierit, nu te-a mai „râs" fri
zerul de un leu doi in plus ? 
Dacă ai mincal un grătar sau 
ai băut o lulcă, crezi că n-a 
avut grijă ospătarul și de 
punga lui ? A avut. Sau dacă 
ai cerul 1 kg de carne la mă- 
elărie, crezi că duci acasă

biletul, restul intră in „aten
ția'' taxatoarei. Ție iii este je
nă (și n-ar trebui să-ll lie) să-t 
atragi alenlia ciupitorului, dar 
lui nu-l este jenă să bage ba
nul tău in buzunarul lui lără 
fund.

Jenă i-a lost șl gospodinei 
Pasa Maria din Vulcan să-i

ulragă alenlia vinzătoiului dr 
la unitatea C.L.F. din Coro 
ești — Vulcan că socotește 
cam repede și cam... greșit. 
Intr-o zi, ne scrie cititoarea 
respectivă, am cumpărat 6 kg 
de varză cu 0,75 lei kilogra
mul pentru care am plătit 5.50 
lei. De fapt costa numai 4,50 
lei Altădată, pentru 4,500 kg 
de varză, lot cu 0,75 lei kilo
gramul. am plătit -I lei in loc 
de 3.40 lei -, pentru 0,550 kg 
gogosari a 3.30 lei kilogramul 
am plătii 2 lei. iar o gulie de 
0,500 kg care se vinde cu 1,10 
lei kilogramul m-a costal 
leu. Acest lucru 
zilnic cu flecare 
— ne inlorrnea7ă

Unde-or li comisiile alea de 
care se vorbește in ultima 
vreme ?...

Dcm SARARU

Modernul complex comercial 
care in anul viitor va întregi 
frumusețea urbanistică a Vul
canului, va cuprinde 6 cor
puri de clădiri distincte. Cor
pul A-f-B va adăposti un ma
gazin alimentar cu autoservi
re și mai multe puncte comer
ciale pentru desfacerea produ
selor de panificație, carne și 
lactate. Corpul C va cuprin
de, de asemenea, un magazin 
alimentar cu autoservire. Cor
pul D, o farmacie, o librărie 
și un magazin pentru desfa
cerea articolelor de menaj - 
uz casnic, iar corpul E va adă
posti un complex de deservire 
a) cooperației meșteșugărești, 
în corpurile de clădiri F și G 
vor funcționa un bufet și un 
restaurant.

Noi fronturi 
de lucru

Conducerea 
niere Lonea, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii sectorului V, au între 
prins noi măsuri pentru cre< 
terea capacităților de produc 
ție. Astfel, în stratul 3 din 
blocul Jiel au fost deschise 
de curînd abatajele cameră nr 
0508 și 0509. îa fază de pre 
gătire se află și abatajul ca
meră nr. 0510. De asemenea. 
pînă la sfîrșitul anului se voi 
termina și lucrările de pregă 
tire între orizonturile nr. 500- 
533 și cele de la orizontul nr. 
565, in vederea deschiderii 
abatajelor cameră nr. 312 
313 aflate în straiele 3 si 
din blocul III vest — Jiel

exploatării 
împreună

im
cu

$>
5

Filiala O.N.T 
Petroșani...

amatorii de lurjsu 
agenției s-a mutai 
în Piața Victoriei, 
de așteptare I.C.O

de fotoamalori etc. Și acestea 
mijloace de culturalizare, căi 
deschid guslul pentru frumos .și 
mează sensibilitatea tinerilor”.

Am încercat în rindurile de
sus să sintetizăm cîteva din discu
țiile ținerilor uteciști de la cele mai 
mari exploatări miniere din Valea 
Jiului — Lupeni și Petrila -* expri
mate cu multă stăruință in conferin
țele de dări de seamă și alegeri care

au avut loc recent. Uleciștii Șuiei 
Gheorghe, Bălănescu Constantin, Bi- 
rău Constantin, Mija Nicolae, Brin- 
dușa Ioan, Tinea Ioan. Mastalici Eu
gen și alții, s-au referit, în cuvîn- 
tul lor la frinele care continuă să 
țină pe loc activitatea U.T.C. Spațiul 
nu ne permite să inscriem cuvintul 
tuturor parlicipanților la dezbateri 
din cele două conferințe. Vom în
cerca, insă, să prezentam esența dis-

cuțiilor. la care vom adăuga obser
vațiile noastre.

Secretul unei activități prodigioa
se a fiecărei organizații U.T.C. con
stă in inițiativa și munca susținută 
a întregului comitet U.T.C. Adică nu 
numai a secretarului. Iar secretarul 
nu trebuie să pornească in munca 
sa, convins că a fost numit intr-o 
funcție ce i se cuvine. șl,t mulțumit 
de meritele sale să se culce liniș-tit 
pe... planurile de activitate. Secre
tarii U.T.C. trebuie să desfășoare o 
activitate mult mai complexă. Desi
gur e o datorie a fiecărei organiza
ții U.T.C. să se preocupe de mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Dar calea, forma ce 
trebuie să o găsească pentru această 
mobilizare, nu e conlerința, ci cu
noașterea și satisfacerea dorințelor ti
nerilor. în producție și în afara pro
ducției, a aspirațiilor acestora, arta

...anunță 
că sediul 
temporar 
lîngă sala 
Petroșani.

...organizează o excursie la 
Alba lulia unde se va partici
pa la festivitățile închinat, 
semicentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România. Excur
sia este de o zi, transportul 

autobuzele și costă 55 lei 
pleacă la ora 6. înapoierea 
ora 22.

Spectacol 
pentru sfudenfi
Azi. la ora II, un colectiv 

al Teatrului de estradă 
Galafi, aflat in turneu prin 
Valea Jiului, prezintă la Casa 
de cultură din Petroșani un 
spectacol „Pepsi — Variete" 
pentru studenții Institutului de 
mine. In cadrul spectacolului 
iși dau concursul șl ctnldrelii 
de muzică ușoară Nicolae 
Nilescu șl Alexandru Jula.

din
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claxoni, 
prevăzu-

NOASTRA I

RIEGEI HAI l’T UMOR

e deja goa-

Motanul alpinistV trebuie mincat mai puțin

A
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I
veche tradiție englezeascăo

tata ? 
mort I

esle 
sînt

că mă ții 
deschisă I

s

lui că poa- 
. Eu nu mă

FIE-ȚI MII.Â doctore, 
trei minute cu gura

v — încă puțin, doamnă! Vreau 
să scriu rețeta în liniște.

în 
în 
un 

a
tot mai de- 

prof. Virtanen. 
confirmat dacă 
supraalimenlati.

PESIMISTUL : Sticlo 
lă pe jumătate !

OPTIMISTUL : - Ce spui I Sti
cla e încă plină pe jumătate !

Dupâ-omioza, o mare par- 
dintre noi, locuitorii O'O- 

sului stăm tkoso. Flecore o 
lucrat - fizic sau intelec
tual - și își merită liniștea, 
odihna reconfortantă. Citeș
ti o carte core ți-a captivat 
întieoga otentle sou pluteș
ti in voia gindurilor intre rea
litate și vis. Deodată, răsco
lit de un sunet strident, sari 
și alergi spre fereastră. Ce 
s-o intimplot ? Ce-a fost ? 
Minteo face legături rapide 
poate salvarea Nu. le-ai 
familiarizat cu semnalul el. 
Pompierii ? Nici Atunci 
ce-o fost dom’le ? $1, frămin- 
tat de întrebări, de curiozi
tate. cauți răspunsul cînd 
zgomotul strident se repetă. 
Vine de Io o mașină I O 
admiri cum înghite spațiul, 
cum dispare învăluită într-un 
holou sonor care adună ca
pete neliniștite la ferestre. 
Și faci reflecții privitoare la 
copacitatea inventivă a omu
lui. Șoferul cutărui autobuz 
a avut ideea năstrușnică să 
instoleze un claxon ad-hoc ; 
nu era satisfăcut de sunetul 
ceva moi discret al 
lui cu care fusese . 
tă mașina : trebuia să facă 
ceva pentru

piietenîi câ trece EL... Cuta
re mecanic de locomotiva 
Diesel pleacă in cursă ; nu 
se simte bine dacă nu-șl 
vestește famillo care locuieș
te in proximitatea căii leic«- 
te. Urmarea : citeva sunete

luate pe undeva niște măsuri 
prohibitive privitoare la in
terzicerea claxonatului. Se 
mai mențin, se extind ori nu o- 
ccste măsuri, nu știi. De fapt 
nici nu te interesează citita. 
Ele foc doar obiectul preo-

lungi și stridente. Și. Indife
rent câ este ziuă sau noap
te. faptul se repetă, copii sou 
vîrstnici sînt treziți din somn ; 
trebuie sa știe câ un meca
nic dieselist trece cu trenul 
prin opropierea locuințelor... 
Gindești câ inventivitatea, nu 
terorizează omul, ci îl slujeș-

Iți amintești câ ou (ost

In sudul și in răsăritul Europei 
se pot deja prevedea viitoarele mo
dificări geologice de mari proporții. 
După mai multe milioane de ani 
vor răsări din Marea Adriatică. Ma
rea lbnică și Medilerană munți 
inalli. Apariția lor va schimba ra
dical harta Europei. Această pro
gnoză a lost publicată recent în 
revista ,n4-m" (Nalurwissenschaft 
und Medizin), sub semnătura cunos
cutului geolog prol. Wunderlich).

Acest om de sliintă a descris în 
același timp și poziția munților vii
tori : in valea Pariului, în partea de 
norri-est a Mării Adriatice, lingă li
toralul sudic italian. în fala litora
lului albanez, litoralului Greciei de 
vest, la sud și est de Creta și pe 
versantul răsăritean al munților 
Carpali. în aceste regiuni vor ră
sări din șes și mare munții înalli. 
Wunderlich, consideră că previziu
nile sale, științific fundamentate, sini 
mai sigure decît previziunile meten- 
rologice de scurtă durată.

Intr-adevăr, sună aproape nevero
simil afirmații alit de precise despre

A 

înfățișarea 
Europei 

peste 
mai multe

E
milioane.
de ani

T
Ioc 
în-

cupârilor unor oameni plă
tiți onume și pentru aceas
ta.

In unele țâri, rebelii circu
lației au primit o denumite : 
pirați oi străzii. Și la noi 
sînt astfel de pirați care-și 
montează la mașini tot felul 
de trimbițe, stirnind indig
narea oamenilor. Sînt pirați

Prof. Virtanen, laureat al 
premiului Nobel pentru chimie, 
notează că americanii, care 
consumă 145 qr grăsimi pe zi, 
au o talie medie de 1,73 m, în 
timp ce japonezii, care consu
mă decîl 45 gr. nu depășesc 
de 1,58. Dar faptul că occi
dentalii, în general, -înt inatli 
și puternici, nu este poate 
avantajul lor; „inima lor, 
fond, trebuie să furnizeze 
efort considerabil pentru 
trimite sîngele 
parte", asigură 
Ceea ce 
șobolanii

caic novigheozâ prin Liniște, 
această mare nevăzută da» 
simțită acut... Pietonul, de
rutat de semnalul bizar al 
liimbiței, paralizat citeva mo
mente de sunetele nemal- 
ouzite, nu știe încotro s-o a- 
puce, iar accidentul esto i- 
minent.

Șefii de garaje, șeful de
poului. oamenii de ordine al 
orașului nu aud oare con
certul de zgomote ce are loc 
ziln ~? Se vede că nu ' Dacă 
l-a< auzi, ar controla seiru.a- 
lele sonore ale mașlniloi din 
parcul auto. Conducerea de
poului din Petroșani ar obli
ga mecanicii să dea semna
le sonore numai cînd este 
absolut necesar și nu oricind 
și repetat, le-ar interzice 
montarea Io locomotive, in
clusiv a celor Diesel, o unor 
sirene atit de puternice.

Așezarea montană o ora
șului nostru, apropierea din
tre arterele de circulație ru
tieră șl cartierele dens popu
late, reclamă mai multă gri
jă pentru Liniște. De ce să 
nu se elimine efe-i prea mult 
și inutil din atmosfera ora
șului ?

îndopati pînă ating 600 g 
timp ce greutatea medie a 
nui șobolan este de 400 
longevitatea lor scade cu 30— 
40 la sută. Occidentul este 
pîndil de aceleași riscuri (în
deosebi de inf.actul miocar
dului), în vreme ce asiaticul, 
mic, rezistă mai bine.

Concluzia prof. Virtanen este 
că este mai convenabil ca na
țiunile bogate să impună cetă
țenilor lor un regim mai fru
gal pentru a evita ca ei să 
nu moară la fel „de repede ca 
și aceia care mor de foame.

VIORICA

Această fotografie l-a imortalizat 
pe molanul alpinist Zizi la altitudi
nea de 3 452 metri. Cînd a fost a- 
dus la o bază turistică din Alpi, mo
lanul Zizi a fost cuprins de tristele 
și nostalgie: nici vorbă aici de an
turajul din oraș, nici de faimoasele 
petreceri din luna martie...

Cu timpul însă motanului l-au 
plăcut alit de mult plimbările sin
guratice pe stinci și ascensiunile in
cit a preferat să se despartă de slă- 
pînii săi care \s-au înapoiat in oraș.

Și de atunci molanul continuă să 
trăiască în munți. Zile întregi el ră
tăcește melancolic pe culmile mun
ților întoreîndu-se la bază numai la 
prînz.

I

UN MEDIC se adresează unui 
amic :
- Ce plictiseală ! Nu știu cum 

să-mi omor timpul.
— Foarte simplu : fă-ți rețetă I

r PROFESORUL dă elevilor urmă- 
țbarea temă : „Unde intră soare
le, nu intră medicul".

Un elev dezvoltă tema astfel : 
„Soarele intră pe fereastră, medi
cul pe ușă. Așa că : 
tră soarele, nu intră

pe unde in- 
medicul".

©

DORIȚI UN PRINZ de 6 sau 
de'v7 lire ?
- Ce diferență este ?
— O liră I

©

X UN DISTRAT se întîlnește cu un 
amic.

| — Ce bine-mi pare că te văd 1
Ce-ti mai face tata ?

- Din nenorocire a murit ! 
După o lună :
- Ce plăcere c.ă te-am intilnil 1 

Ce-ți mai face
- Tata e tot

ȘTIINȚA» TEHNICA
Motoare

î

Os

cu turbină cu gaz 
pentru automobile

Firma „Ford" a conslruil motoare cu turbină cu gaz tip 
„Ford 707" cu puterea dc 375 cp ( ele urmează să fie Insta- 
lato pe autoCamioanclo de 35 I ce pol dezvolta viteza de 
70 mllo/h. La noile motoare, arderea amestecului do combus
tie se face în permanentă la temperaturi de 1 500—1 K00®P. 
Aerul se pompează In camera de ardere cu un comprusor 
tiertip ventilator. Gazelcr fierbinți, la ieșirea prin ojula| din 
camera de ardere, pun In mișcare două roti ale turbinei i 
prima este cuplată cu compresorul, iar a doua transmite mo
mentul de torsiune roților automobilului. Intre compresor st 
camera de ardere este instalat regeneratorul. Trecind prin 
regenerator, gazele de eșapament încălzesc 
în camera de ardere, datorită cărui fapt se 
de combustibil.

Motorul „Ford-707* se remarcă prinlr-un 
turație ridicată. Compresorul său dezvoltă 37 500 rot/min, tur
bina — 31 650 rot/min, iar arborele dc 
rot/min. Blocul motorului este executat .........
corcas’a regeneratorului — din aluminiu turnat, 
turbinei — din carhnri de nichel.

aerul care intra 
reduce consumul

zgomot redu- și

antrenare — .3 000 
din fontă turnată, 

iar carcasa

Robot vînzător
Firma „Anglian Engineering Co. Ltd." a început producția 

do roboțl-vlnzători, proiectat! de firma .Liberty Controls 
Ltd". Aceștia slnt destinat! unităților comerciale pentru 
facerea a tot felul de mărfuri. Robolil-vînzători prezintă 
mărfurile disponibile, fac cunoscute cumpărătorilor carac
teristicile lor, prețul de vinzaro etc. Prin alașarco la robotul 
electronic a unor dispozitive de comandă, acesta poate în
deplini, in ordinea corespunzătoare, diferite sarcini stabilite. 
Una din caracteristicile construcției robotului-vinzăt.or elec
tronic constă în aceea că el intră in funcțiune automat nu
mai dacă cumpărătorul staționează în apropierea lut ceva 
mai mult dorit intervalul de timp stabilit.

Cel mai mare vas 
de pasageri cu aripi 
portante din lume

Cel mai mare vas de pasageri cu aripi portante din lume, 
«Expressan* a intrat în curse de probă de-a lungul coastei 
norvegiene. El urmează să fie folosit între Gdteborg, Sue
dia si Aalborg, Danemarca.

Acest nou tip de navă a fost conslruil pe un șantier nor
vegian, care a preluat licența de la firma Supramar AG. f u- 
cerna, Elveția. Vasul are o lungime de 37 m și poate lr ms- 
porta 250 persoane sau 8 automobile, și 150 persoane, cu o 
viteză de 72 km/h. Vasul este prevăzut cu aripi portant*’ de 
tip nou, stabilizate cu aer, elaborate de Supramar.

Masinâ electronică
de învătat

evenimentele care vor avea 
peste o perioadă de timp alit de 
depărtată. Dar, geologii au de mult 
imaginea destul de clară asupra 
formării și dezvoltării munților. Da
torită perfecționării metodelor de 
cercetare geologică, a luat naștere 
istoria genezei munților care este 
considerată aproape ca o știință 
exactă. Astăzi, se știe că munții în
cep să se formeze de cele mai a- 
deseori în mări și că înainte de a- 
parilia munților noi are loc scufun
darea unor terenuri cu suprafețe 
vaste. Din cauza acestei scufundări 
se produce increlirea straturilor de 
pămint mai puțin consistente. In 
cele din urmă, fundul încrețit al te
renului scufundat se înaltă din mare 
în forma unui munte.

Scufundarea unor zone ale fundu
lui maritim, carp prevestește apa
riția munților in viitor, poate fi mă
surată astăzi cu precizie prin proce
deu) geofizic special numit gravime
trie Procedeul se bazează pe detec
tarea zonei unde s-au produs modi
ficări ale greutății specifice a 
scoarței terestre. Pentru aceasta se 
folosește un aparat de măsură deo
sebit de sensibil numit gravimelru.

Prof. Wunderlich a completat re
zultatele obținute prin măsurători 
cu o foarte temeinică cercetare 
științifică a munților situați în apro
pierea zonei de terenuri joase. Unii 
din acești munți se află încă în 
procesul dezvoltării geologice, care 
durează mai multe milioane de ani. 
Chiar acești munți .neterminali* 
l-au interesat pe Wunderlich, deoa
rece a linul seama si de ei în tim
pul calculelor sale. In acest fel, el 
a reușit să prevadă că viitorii munți 
diD valea Pariului vor fi, de fapt, 
o continuare directă a Apeninilor. 
Astăzi, nu se poate preciza înc. 
dacă acești munți se vor forma 
peste 50 sau peste 100 milioane rit* 
ani. (.JT Novine", 3 octombrie 1968).
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Acest dans este la fel de 
tradițional ca și sacul cu lînă 
pe care stă președintele par
lamentului englez. Numai că 
despre această tradiție se vor
bește și. se scrie mult mal pu
țin.

0 dală pe an, înlr-o zi de 
primăvară, muzicanții se așea
ză pe balustrada pielii și în
cep să cînte o melodie vese
lă; la începui mai lent șl a- 
poi din ce în ce mai repede. 
Tinerii în costume naționale 
încep dansul: se invîrtesc
prin piață ținîndu-se de braț 
apoi se 
continuă 
ochi.

despart și fiecare, 
dansul, se leagă la

sfîr- 
sară

Gu aceasta dansul la 
șit. Tinerii încep apoi să 
prin piață, unde s-au împrăștiat 
vreo zece ouă. Dacă unul din
tre ei sparge un ou este ex
clus imediat din ( 
iar celui care nu a 
ciunul i se atribuie 
rege al găinilor.

în vremurile de 
dacă cineva dorea ca găinile 
Iul să fie sănătoase șl să ouă 
bine plătea „regelui găinilor" 
un tribut. Cu timpul însă nu s-a 
mai plătit nimic, dar tradiția 
a rămas. O tradiție la fel de 
veche ca și sacul cu Jînă din 
parlament...

competiție, 
j spart nl- 

titlul de

dem uit,

După o pauză de 20 de ani, în o- 
rașul belgian Dotligner a fost res
tabilită tradiția flamandă care da
tează de 600 de ani : întrecerea cin
tezoilor cîntăreti. întrecerea durează 
exact o oră. „Artiștii" sînt închiși 
în colivii iar stăpînii se așează ală
turi. Orice tril se înseamnă pe tă
bliță cu creta. După fiecare reușită, 
cînlăreților li se dau prinlr-un orifi
ciu semințe de cinepă.

Anul acesta întrecerea a fost cîș- 
tigată de cintezoiul Marc. Recordul 
stabilit de el a fost de 400 de tri
luri pe oră.

Sexul slab si corrida

bocanci

este pentru perso- 
nu puteți merqe cu accele- 

fără tichet ! 
puneți-i mecanici 
ri la toate stațiile, 

grăbesc !

Culese de
I. VICTOR

O mașină electronică do învățat, care îl lasă pe student să 
răspundă la o întrebare cu propriile sale cuvinte și apoi 
folosește acest material pentru a-1 face pe student să evite 
orice erori, a fost patentată de lirma I.B.M, Mașinile de în
vățat au de obicei o serie programată de întrebări și răspun
suri care necesită un da sau nu, sau o alegere multiplă din 
partea studentului. Dacă studentul răspunde corect, mari
na trece la un material mai dificil; dacă studentul răspunde 
greșit, mașina revine sau își schimbă procedeul.

Noua mașină, dezvoltată de dr. E.N. Adams, coniine in 
memoria sa o serie de întrebări și răspunsuri corecte. Ea 
prezintă întrebarea studentului; acesta răspunde, și mașina 
compară răspunsul său cu răspunsul corect. Dacă există gre
șeli, mașina transmite studentului un mesaj spunîndu-i unde 
sînt greșelile, invitindu-1 să le corecteze. Dialogul con
tinuă pînă cind studentul corectează toate greșelile sale.

JOCURI BICTUACTIVE

O comisie parlamentară care 
a analizat problema stocurilor 
uriașe de bocanci și cisme a- 
dunate în magaziile militare 
a ajuns la concluzia că picioa
rele ostașilor englezi au cres
cut foarte mult. Recruții poar
tă numere mult mai mari de-

cît în trecut. în plus, infante
riștii folosesc un nou tip de 
încălțăminte, cu talpă mai co
modă. Din aceste motive peste 
650 000 de perechi de bocanci 
zac nefolosite în depozitele 
militare.

In Andaluzia funcționează de ciți- 
va ani o școală unde femeile pol în
văța arta corridei. Acea .amazoană", 
care asistă la șapte lecții și promo
vează examenul, primește diploma 
de toreador. Un interes deosebit 
fată de această școală manifestă a- 
merirancele, suedezele și franțuzoai
cele.

Ideea de a învăța pe reprezentan
tele .sexului slab" regulile luptei cu 
taurul furios nu este nouă. In seco
lul XVIII în Spania erau multe fe
mei care participau la corridă. La 
sfîrșitiil ser. a) XlX-lea asemenea 
„întreceri" Căpătaseră caracterul de 
parodie iar in 1900 femeilor li s-a 
interzis să se ocupe cu acest „gen" 
de sport. Acum interdicția a fost a- 
nulatfi.
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In atenția 
corespondenților 

rubricii

Dezlegările 
jocurilor 

apărute in ziarul nr. 5923 
(10 noiembrie 1968)

ORIZONTAL Șl VERTICAL
I) Unși; 2) Ramură (poet); 

Dormitor (pop); 4) Semn matematic;
5) Amintit în cuplete umoristice;
6) Trecut prin moară,- 7) La loco
motivă ; 8) întins,- 9) Unt!

V. MOLODEȚ

3)

Redacția ziarului „Steagul roșu" 
organizează în ziua de 4 decembrie 
1968, orele 17, o consfătuire cu co
respondenții rubricii Jocuri distrac
tive.

Consfătuirea va face un bilanț al 
activității de pînă acum și va ana
liza posibilitățile de diversificare și 
lărgire a tematicii rubricii Jocuri dis
tractive.

Sînt invitați să participe toii cores
pondenții și colaboratorii rubricii din 
toate localitățile Văii Jiului, precum 
șl cei care doresc să-și vadă re
flectate în ziar, de acum înainte, în
cercările pe tărîmul enigțnlsticii.

REVERS (Careu) - ORIZONTALI 
I) împotriviri 2) miopi - cătun: 3) 
urcare — gard; 4) Năică — o — 
Noe 5) tot — dacă — Ip,- 6) C — 
acapara — e; 7) orna - ar — bum 
8) nai — arid 
dame ,• 10) ri 
atrase — fast. 
PLIMENTARA (monoverb): 
zare. ADUNARE CIFRATA:
-î- 10402 4- 19480 4- 50702 = 93086. 
PROVERBIALA (criptografie): A da 
cinstea pe rușine.

e; 7) orna - ar
— rd,- 9) treabă —
- pîră — lan; II) 
ARTICULAȚIE SU-

Labili- 
12502

Hrănitoare O SINGURA CINTARIRE

Pe un teren din cartierul Bronx 
din New York a început în anul 
1966 construcția unicului .oraș în 
oraș' din lume.

Pe acest șantier, care ocupă o 
suprafață de 120 ha, se construiește 
prin cooperație un oraș care va 
costa aproximativ 300 milioane do
lari. Cînd va fi terminată construc
ția Iul (în anul 1970), orașul va avea 
55 000—60 000 de locuitori și se va 
compune din 35 de blocuri de lo
cuințe cu cîte 24 și 30 etaje, 
cum șl 118 case cu trei etaje, 
plasate In jurul blocurilor.

în afară de aceasta, orașul 
avea trei centre comerciale cu 
gazine cil autoservire și alte
gazine ale cooperajiilor. Pensionarii 
și tinerelul vor avea centre speciale 
pentru organizațiile lor. De aseme
nea, vor funcționa o școală de mu
zică și o școală de dans pentru 
copii.

Locuitori! noului oraș vor avea la 
dispoziție garaje cu șapte nivele, 
unde vor putea fi parcate 10 000 do 
autovehicule. Garajele vor fi situate 
în afara orașului.

.Orașul în oraș' va avea uzină

Prin construcția orașului se ur
mărește asigurarea condițiilor mai 
bune de locuit pentru persoanele 
care dispun de mijloace modeste. 
Cooperativa respectivă consideră
că acest oraș este un prilej impor-

pre- 
am-

va 
ma
ma-

electrică proprie, care ii va furniza 
apă caldă, căldură și curent elec
tric de rezervă în cazul deranja
mentelor in rețeaua de alimentare. 
Fiecare construcție va fi prevăzută 
cu instalații centrale de condiționare 
a aerului.

tanl de a arăta oamenilor cum pol 
înVăța să locuiască și să mun
cească în comun spre folosul re
ciproc.

Orașul este proiectat îndeosebi 
pentru viata de familie. Ga o comu
nitate locotivă sănătoasă și sigură

pentru copii, amenajată în mijlocul 
parcului, fără transport intern, cu 
terenuri de joc, locuri de recreație 
și diferite tipuri de obiective pen
tru toate vîrstele, acest oraș are 
toate avantajele vieții suburbane, cu 
deosebire că nu va li un loc de tre
cere pentru călători.

în genera) orașul New York va 
rezerva între 36 și 120 ha pentru 
construirea unui număr de cinci 
școli, unde vor învăța 10 000 de e- 
Icvi. Pe aceeași suprafață se vor mal 
construi o bibliotecă, o stalie de 
pompieri, so vor amenaja parcuri, 
terenuri de sport șl altele.

O noutate va fi, de asemenea, 
primul „parc de cultură" din New 
York cu o suprafață de 10,4 ha, 
rezervat pentru copiii din trei școli. 
Fiecare scoală va avea obiectivele 
sale do atletism și do recreație. Pen
tru asigurarea copiilor și pietonilor, 
în oraș nu va fi admisă circulația 
auto.

(Monoverb j 8—12)

A. SAIMAG

O tejghea conține patru sertare 
cu bile. în trei din cele patru ser
tare sînt bile de cile zece grame, 
șl numai Intr-unui singur sini bile 
de cîte unsprezece grame. Cum se 
poate alia dinlr-o singură cîntărire 
care este sertarul co conține bile de 
<jlo unsprezece grame?

BAI ANTA DE LABORATOR 
Șl GREUTĂȚII B EI

Visa L I.UI SET! IA
(Criptografie i 7,2,3,4)

■

S. CETEAN

Care este numă
rul minim de greu
tăți pentru o ba
lanță de laborator 
și cîte grame cin- 
tărește fiecare 
greutate, pentru a 
se putea efectua 
toate cînlăririle, 
din gram în gram, 
de la 1 la 31 gra
me inclusiv ?
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STEAGUL ROȘU

Plecarea 
lovarâșalol 
Oheorglic 
Radulescu

ia Moscova
Simbâta dupi-amiază a părăsit 

pitala. indreplîndu-<e spre Moscova. 
to\ arâsul Gheorghe Radulescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România In Consi
liul de Ajutor Economic Reciproc 
pentru a participa la lucrările celei 
de n 37-a ședințe a Comitetului E- 
■vculiv C A.ER

Ca

(Agerpres)

Avaria a lost 
înlăturată 

în timp record 
lnîr-o dimineață cu citeva zile In 

urmă, ia mina Uricani era o agitație 
neobișnuită > ablul de tracțiune de 
la funicularul de steril căzuse de pe 
cele trei molete de la stația de ac
ționare. Se ivise astfel pericolul blo
cării transportului pe pul deoarece 
vagonctele cu «-terii inundaseră ram
pele din subteran.

înlăturarea avariei cerea timp, 
fiind o operațiune pe cit de grea, 
pe atit de pretențioasă. Dindu-și 
scama de importanța lucrării, condu
cerea sectorului IV transport a mo
bilizat pe cei mai destoinici mun
citori specialiști. Si după citeva ore 
de muncă dîrză. avaria a fost reme
diată.

La această acțiune un aport deo
sebit l-a adus Radu Victor, maistru 
principal, Răgan Constantin. Stoi 
Constantin, maiștri, Stoi Ilic, Righcl 
Nicolae. Săulea Vacile și Giorgi Ni
colae, muncitori.

Simion CETEAN 
corespondent

— e

Reamenaiarea 
terenului sportiv 

din parcul 
„6 August" — 

Lupeni
Sub indrumarea profesorul 

educație fizică Vladislav Dorel, ele- 
' i Li ului din Lupeni au începui 
reamenajarea terenului de sport din 
parcul .6 August*. Viitoarea bază 
sportivă va fi împrejmuită cu plasă 
metalică și va cuprinde, printre al
lele, un teren de handbal, cile un 
1cren de volei și baschet precum șl 
o pistă de atletism. Se va aplica și 
un strat de zgură. Printre elevii evi
dential in această muncă voluntar- 
patriotică se numără Moanță 
ghe, Kiraly Zollan, Năslase 
Săcărea Dumitru etc...

de

Gheor- 
Silviu,

IONGif-Deac
corespondent

PELICULA 
NEGATIVĂ

înghițit de gurile flâminde 
ale cuptoarelor, fierul vechi se 
transformă în otel nou. Mor
manul de fier vechi imortali
zat pe pelicula negativă este 
insă sortit să se transforme 
in... rugină. Stă în incinta pre
para liei din Coroești in spe
ranța că doar, doar, se va in
dura cineva și-l va trimite să 
se trateze împotriva ruginei.

Preocupări actuale in cercetarea minieră

PROCEDEE
DE COMBATERE A METANULUI

Legătura dintre munca practică 
dc zi cu zi și cele mai noi cuceriri 
ale sliinlei și tehnicii mondiale, are 
ra circi găsirea unor condiții opti
me pentru modernizarea proceselor 
tehnologice. In cele ce urmează se 
vor prezenta succiDl citeva dintre 
cele mai indicate procedee de luptă 
contra metanului, desprinse sub for
mă de concluzii din analizarea docu
mentației de specialitate autohtone 
și străine, llnîndu-se seama de ne
cesitatea șl 
acestora la 
minelor din

Unul din
loace de combatere a metanului este 
însăși evitarea ajungerii la un cli
mat abundent in metan. Se știe că 
exploatarea unui strat într-o zonă 
nouă provoacă detenta și fisurarea 
straielor din preajmă și — ca urma
re — are loc eliberarea parțială o 
particulelor de metan și migrarea 
acestora către spatiile excavate. In
tr-un Iront de lucru, aflat sub in
fluenta exploatării anterioare a unui 
strat superior, volumul metanului 
degajat este considerabil mai redus 
decit Intr-un abataj plasat într-o 
zonă virgină ; măsurătorile efectuate 
în 10 fronturi, la minele din Ruhr, 
au arătat că această degajare de 
metan este. în medie, cu 50 la sulă 
mai mică.

Examinarea bilanțurilor degajări
lor de metan din abatajele situate în 
cadrul unui fascicul de straie căr- 
bunoase din Belgia, a evidențiat ur
mătoarea situație: dîntr-un grup de 

•trate, degajarea specifică maxi- 
din stra- 
lucrările 
straielor

oportunitatea adaptării 
conjunctura specială n 
Valea Jiului, 
cele mai eficace mi j

Ire
mă do metan a cărbunelui 
tul inferior, extras sub 
vechi de exploatare ale 
de deasupra, a fost de 42 m3/tonă 
reprezentlnd doar 36 la sulă din 
cantitatea emanației maxime dintr-o 
porțiune a stratului nctulburată in 
prealabil. Cfnd stratul în cauză a 
fost exploatat partial numai sub 
lucrările vechi de exploatare ale

stratului imediat superior, degajarea 
maximă consemnată — 61 m3/ tonă 
— a constituit, de astă dală, 52 la 
sulă din debitul specific luat ca 
termen comparativ.

Aceste constatări sini valabile ex
clusiv pentru zăcărolnlul amintit șl 
scot în relief interesul care trebufe 
acordat ordinii de exploatare des
cendentă a straielor melanoase.

tn afară, poale, de cazurile apar
te alo straielor predispuse 
vlturi de 
lantănce, 
succesivă 
este cea 
excavate 
tilate redusă do metan care provine 
din lucrările vechi ale straielor de 
deasupra și zona în exploatare se 
află, deja, parțial deqazatfi prin ex
tragerea cărbunelui din părțile su
perioare.

Concentrarea în cadrul aceluiași 
sector a mai multor locuri de mun
că. tentantă prin ușurarea organi
zării si reducerea costurilor de în
treținere și transport, a condus de 
fiecare dată, în cazul straielor me
lanoase situate la mari adîncimi, 
la dificultăți enorme, dacă nu chiar 
do neînvins în ceea ce privește men
ținerea căilor de acces spre frontu
rile de lucru și efectuarea aerajului. 
în principiu, nu se recomandă ex
ploatarea simultană a mai multor 
straie suprapuse melanoase, ci este 
de preferat <i $e înceapă atacarea 
unui al doilea strat numai atunci 
cînd exploatarea primului a fost ter
minală.

La minele din Valea Jiului este 
nepotrivită alegerea unui strat pro
tector care să poată fi exploatat ini
țial in scopul provocării detentei 
metanului din slratele de cărbuni 
limitrofe. în primul rînd din con
siderentul că este dificil de desem
nat un astfel de strat care să fie 
exploatabil în toate minele.

Ultimele cercetări pe plan mon-

1a lo- 
acoperiș și la degajări ins- 
se pare că
și in ordine descendentă 

mai potrivită, căci spatiile 
nu colectează docil o can-

exploatarea

dial indică deficiențele grave ale 
abatajelor în retragere la straiele 
de cărbuni melanoase. Acumularea 
de metan la capătul abatajului de
pășește frecvent conținutul admis 
și, In prezent, nu sint Încă suficiente 
mijloace pentru evitarea ei. Iată de 
re este discutabilă folosirea meto
dei de abatere in retragere la mi
nele din Valea Jiului. Prin urmare, 
din punct de vedere al metanului, 
se găsește necesar ca procedeul să 
fie reconsiderat. Iu actuala situație 
n minelor trebuie să se acorde cre
ditul meritat aerajului In formă de 
Z. Actualul aeraj în formă de buclă 
al abatajelor avantajează emanațiile 
melanoase prin depresiunea care se 
naște la capătul fronturilor de lu
cru. Făclndu-se legătura curentului 
de aer din abataj cu spatple său, 
printr-o transversală sau printr-un 
canal de aeraj. depresiunea din 
acest loc va antrena spre Ieșire 
metanul, micșorindb-se astfel conți
nutul acestuia in aerul din aba
taj.

Dacă producția abatajului este 
apreciabilă ca volum, la debil de 
aer egal, frontul de lucru In semi- 
retragere cu aer descendent este, în 
general, mai favorabil, din punct de 
vedere economic decît abatajul spă
lat de un curent de aer ascendent.

Analizîndu-se posibilitățile de rea
lizare a aerajului la minele din 
Valea Jiului, se poat<* conchide că 
sint create condițiile pentru aplica
rea schemei de aeraj în formă de Z 
pentru straiele 8 și 9, blocul IV—V 
și stratul 4, blocul IV de la mina 
Lupeni. Verificarea practică a sis
temului de aeraj în formă de Z ur
mează să confirme rațiunea adoptă
rii lui 
deplină

(Urmare din pag. 1)

(sau poale știința) de a trezi în fie
care pasiunea de a munci, ambiția de 
a se perfecționa, de a-și îmbogăți 
continuu cunoștințele profesionale și 
de cultură generală.

Sint multi tineri, a spus Mastalici 
Eugen de la Petrila, care nu 
se comporte in societate, nu 
vorbească cu o fală. Dacă 
consideră că aceasta nu e o 
mă majoră, greșește. Cum s-au ocu
pat cele două comitete U.T.C de e- 
ducarea tinerilor ? Majoritatea balu
rilor — unul din mijloacele de a- 
propiere între băieți și fete — au 
loc doar în... planurile de măsuri. 
Uneori, e adevărat, se organizează 
un bal al primăverii și altul al... stru
gurilor. Oare organizatorii sînl atît 
de epuizați incit trebuie să se odih
nească din primăvară pînă-n toam
nă ? Lipsesc sălile de dans și chiar 
cursurile de dans — alte mijloace 
prin care unii tineri sînl adunați de 
prin baruri și învățați să se poarte 
decent. Excursiile initiate eșuează 
I imcntabiT încă din fașă. Tinerii nu 
se înscriu. De ce? Nu s-a găsit încă 
secretul mobilizării? Sau, nu cum
va. împotriva metodelor de muncă 
ale comitetului există o reacție fi
rească a tinerilor care nu concep să 
fie „duși" la distracții? De ce nu se 
organizează timpul liber astfel incit 
fiecăruia să i se ofere, după gusturi 
și preferințe, posibilitatea de i ale
ge. în aceeași duminică. între două

știu să 
știu să 
cineva 
proble-

Fotbaliștii români au obținut
o meritată victorie

în fata echipei Elveției
lntr-un med conlind pentru grupa 

a preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, leii pe stadionul 
„23 August" din Capitală echipa se
lecționată a Urii noastre a obținui 
o meritată victorie cu 2—0 (0—0) In 
fata echipei Elveției. Fotbaliștii ro
mâni au dominat majoritatea timpu
lui, reușind ca in partea a doua o 
Intllnlrli să concretizeze două din 
ocaziile ivite.. Scorul a fost deschis 
In minutul 60 de Dumitrache care a 
reluat precis cu capul In plasă ba
lonul central dintr-o lovitură de cor
ner de către Marlinovld. Cel de-al 
doilea punct a fost realizat în mi
nutul 75 de către debutantul Domide. 
Acesta, tot Io o lovitură de colt exe
cutată de Martinovich s-a inăltal dea
supra buchetului de apărători elve-

1
ticni, trimitlnd fulgerător mingea in 
plasa cu o magistrală lovitură de cap. 
Echipa noastră putea înscrie Încă 
un punct in final. însă mingea șu
tată de Dumitrache a Intilnit bara.

In decursul jocului s-au evidențiat 
Sdtmăreanu, Dumitrache, Boc, Nun- 
weiller VI și Dinu, iar de la oaspeți 
Durr, Kunzli, Quentin și Tacchella. 
Arbitrul turc Nojal Sener a condus 
corect următoarele formalii : ROMÂ
NIA : Gornea, Sătmărcanu, Boc, Dinu, 
Mocanu, Ghergheli, NunwJUer VI, 
Marlinovld (Dembrow.sk i), Domide, 
Dumitrachfe, Lucescu (Kollo). ELVE
ȚIA : Grob, Romseier, Michaud, Tac- 
rliella. Stierli. Cilherlet (Brenna), 
Durr. Kulm, Viiilleumicr, Kunzli, 
Quentin.

(Agerpres)

RELUAREA
CIRCULAȚIEI

PE DRUMUL NAȚIONAL
SUCEAVA-PAȘCANI

IAȘI
Ministerul Transporturilor Auto. Na

vale și Aeriene a dispus reluarea 
circulației pe drumul national Su
ceava — Pașcani — loși in lungime 
de 144 km. Această decizie a fost 
luată ca urmare a Încheierii înainte 
de termen a lucrărilor de mnrfvrni- 
zore a șoselei.

In afară de asfaltarea șoselei, '-au 
construit pasaje denivelate, poduri șl 
podețe și nu fost amenajate nume
roase locuri de parcare. Au fost e- 
xeculate de asemenea ample lur uiri 
pentru reglementarea corespunzătoa
re a traficului in zona pantelor mari, 
o curbelor, intersectărilor cu mai 
multe drumuri, și la traversarea *oca- 
lilătilor rurale.

(Agerpres)
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Bernier,- 11.15 Vorbește Mos-
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I.M.P.

Ing. MATEI ION
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PROGRAMUL I:

Șl BULETINELOR DEORARUL RADIOJURNALELOR
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PROGRAMUL I :

din care 
stofă ni- 
face ex- 
modă pe

mai multe acțiuni distractive? 
acțiunile pentru petrecerea 

timpului liber sînl întreprinse în 
mod rigid, conform unui plan anual, 
aceasta va însemna, nu organizarea 
ci, ocuparea timpului liber al tineri
lor. Să nu uităm nici unul dintre noi 
că timpul înseamnă stofa 
e croită viața. Cu această 
mânui nu-i este permis a 
periențe, a o croi după o
care vrea s-o impună, dar care nu e 
pe gustul aceluia care o va purta! 
Distracția .conform planului" e la
mentabil de... obositoare.

Dar tinerii știu să prețuiască tim
pul, tinerețea lor ?

„Unii tineri — a spus inginerul Bă- 
lănescu Constantin de la Lupeni — 
lucrează 3—4 ani ca vagonetari în
tr-o brigadă unde cîștigă bine. ’Ei se 
mulțumesc cu funcția de vagonetar, 
fără să aspire la o calificare supe
rioară. Dar într-o zi brigada va tre
ce prin greutăți. Vor apare nemul
țumiri și tinerii vor cere să fie schim
bați la alte locuri de muncă. Aceas
ta să fie oare soluția ? Nu ! E o so
luție provizorie și amăgitoare". Dar 
pentru ca tinerii să-și dea seama de 
aceasta, trebuie să li se explice ne
cesitatea calificării, așa cum celor 
de la Lupeni le-a explicat-o ingine
rul Bălănescu în cuvîntul său.

„Comitc-tul U.T.C. trebuie să fie mai 
apropiat de tineri decit de planul de 
măsuri. Sint necesare mai multe vi
zite la locurile de muncă în mină 

a spus inginerul Șuiei Gheorghe

l
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Noapte bună, copii; 21.00 Teatru ra
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de Nicolae lorga? 22,20 Pagini din 
opere romanești; 22,40 Moment poe- 

0.05—5,00 Estrada

Aîluență mare

de cumpărători
Magazinul de confecții ur. 25 din Vulcan e 

ticsit de mărfuri și... cumpărători. Așa e mereu 
de cînd cu reducerile de prețuri. Paltoane de 
stofă, pardesic și costume pentru bărbați, care 
înainte costau J 200—1 500 lei, acum se pot 
cumpăra la prețuri foarte convenabile. Reduceri 
simțitoare de prețuri s-au lăcut și la ronfecliile 
pentru dame și copii. Unii cumpără cu bani gata, 
alții, în rate. Multi cumpără pentru întreaga fa
milie. Vînzătoarele Bora Ana, Popescu Maria și 
Ciolca Cornelia nu mai prididesc cu deservirea 
cit e ziulica de mare. Dacă paltonul, pardesiul 
sau costumul nu vin ca turnate, atunci micile 
retușuri sint făcute in atelierul de croitorie al 
magazinului. Străduința unanimă a personalului 
este ra toți cumpărătorii să plece mulțumiți. Re
ducerea de prețuri, aprovizionarea cu mărfuri 
multe și diverse, deservirea ireproșabila au fă
cut ca într-o singură luna vînzarea să se ridice 
la 876 000 lei, cu 323 000 peste sarcinile de plan.

de la Petrila. Acolo să stea de vor
bă secretarul U.T.C: (și nu numai ol, 
ci și membrii comitetului municipal 
sau orășenesc) cu tinerii. Pentru că. 
în mină, personalitatea tinerilor se 
manifestă mai deplin decît în șe
dințe. Acolo siuceritatea e mai mare, 
iar sufletul fiecăruia este mai des
chis. Acolo uteciștii știu să fie com
bativi'1.

Intr-adevăr, înlr-o adunare cînd, 
după îndelungate așteptări, tinerii se 
trezesc 
compus
limplat la cele două conferințe de 
alegeri), elanul lor se risipește. Ei se 
trezesc în fața unui exemplu de for
malism care dă tonul adunării.

Și de aici .de la exemplul de for
malism pînă la aplicarea în practi
că a procedeelor formale e puțin. 
Comisiile de propuneri alese de ti
neri pentru a alege la rindul lor cei 
mai buni uleciști (care să fie supuși 
votului), s-au retras in timpul dezba
terilor atit la Lupeni cit și la Petrila 
intr-o sală alăturată, unde intr-un 
timp foarte scurt, „au discutat" 90 de 
tineri la Lupeni și 30 la Petrila. Du
pă înapoierea comisiilor, tinerii pro
puși au fost citiți în fața delegărilor 
care, i-au... ales în unanimitate, deși 
comportamentul unora necesita dez
bateri aprinse și înflăcărate. Si ast
fel, alegerea propriu-zisă, lipsîndu-i 
combativitatea, s-a transformat mai 
mult într-o formalitate, pe care ti
nerii au căutat să o îndeplinească 
cil mai repede.

Fascinația unor cuvinte asupra ti
nerilor este mare. Dar nu atît de 
mare cit a faptelor. Vrem să-i învă
țăm să fie combativi, le spunem fă 
trebuie să fie combativi. Dar. in prac
tică, pe lingă faptul că le .oferim 
o lecție de formalism îi și scutim 
de eforturile de gindire și discer- 
nămînt. De ce tinerii cqre mîine \ or 
fi conducători ai locurilor de . mun
că, nu sînl învățați de astăzi sim
tă răspunderea unei propuneri,? Iar 
cei aleși să conducă, acei care |a 
sfirșitul conferinței de alegeri, .mul
țumesc tinerilor pentru încrederea 
acordată" de ce să nu cunoască de 
astăzi valoarea are tei încrederi.'pen
tru a ști ruin trebuie răsplătită i

Inlr-o zi m-a chemai pe la 
el redactorul rubricii sociale 
a ziarului >7 mi-a spus:

— Aș vrea de la line 
va fndrdznel, ceva tare, 
material tăios ca sabia lui 
modes. Uite, mă gindesc 
scrii ceva despre munca „neo
bosită" a celor de la I.G.L. 
Lupeni, iar printre rinduri bag; 
și chestia cu apa din subso 
lui blocului A 8. scursă din

I, conducta pe care 
besc s-o repare.

— Vai de mine, 
doctor, de ce mă 
halul ăsta ? Știți bine că stau 
la Încălzire centrală, vreți să 
mă găsiți congelat la primă
vară ? Altceva, orice altceva, 
.urmai asta nu.

_— Scrie atunci un articol 
despre faptul că nici pină as
tăzi nu ^-a terminat drumul 
de acces spre centrala termi
că ce alimentează cu căldură 
blocurile A6, A7, A8 astlel In
cit cărbuni: abia ajung acolo

- Aoleu, am incurcal-o rău 
de lot /

— Ce s-a intlmplat ? 
vreun unchi pe la construe fii 
și fi-e frică să nu tragă el 
ponoasele ?

— N-am nici un unchi 
construcții. Buba e că 
trecute am aranjat la 
Înțelegere cu .unul" de 
să trimită un specialist 
rașcheleze parchetul in 
lament. Ori, dacă mă iau de 
ei, nu mai pup ei», parchet ca 
oglinda. Așa că nu pot. Da
că vreți altceva bine, dacă nu 
eu nu ma: scriu un cuvin!el.

— Văd că de la I.G.L. 
vrei să scrii, de șantierul 
construcții nici atit. Dacă ti 
frică de răspundere, aleqt 
frate un pseudonim. Scrii 
rămii liniștit in umbră.

— Drept cine mă iei, Iova 
rășe redactor? ^âi eu pentru 
ce scriu, suit in stare să mă 
bat cu jumătate din oraș, In
clusiv copiii și hăhinll Drept 
dovadă uite am să scriu un 
articol de-o să sughiță lofi.

— Doar n-ai de gind să-fi 
critici șeful direct, sau să-ti 
satirizezi directorul. Dacă asta 
vrei, eu nu mă bag. nu m-a 
mestec, nu știu nimic. Treaba 
fa, dar pe urmă să nu vii lo 
mine să-fi pun <> o</ă pentru 
"n alt serviciu.

— Nu-li fie teamă, nu far 
eu gale de-aslen renortericed 
că doar riu-s căzui fn cap. Ce 
credeți că eu nu cunosc de 
viza: ..Nu ridica mina asupra 
șefului, că-fi pică franzela de 
la subsuoaiă" ? Ceea ce voi 
scrie eu va fi '’eva mai puțin 
uman, dar mai mult profund 
mai pulin tăios si mai mull 
moale. Ceva care .

— Dar spune o dală, omule, 
despre ce vel scrie ?

— Despre Influenta frunze
lor căzute asupra viermilor de 
mătase...
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6,00—3,50 Muzică și actualități; 8.00 
Sumarul presei; 8.30 Moment poetic; 
8,35 La microfon, melodia preferată;
9.30 Revista literară radio; 10,00 Cin- 
tece de Vasilc Popovici; 10,30 Cintă 
Natalia Serbănescu, Victoria Darvai 
și Constantin Dobre; 11,05 Concert 
distractiv,- 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Peliculă sonoră; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat,- 13,20 Avanpremieră cotidia
nă; 13,30 Soliști și orchestre de muzi
că ușoară,- 14,15 File de legendă; 14,40 
Radio-publicitate,- 14,50 Balade popu
lare,- 15.05 Interpretul brazilian Car
los Henrique; 15,15 Radiorachela 
pionierilor,- 15,40 Carnaval de opere
tă românească; 16,15 Muzică ușoară;
16.30 Tribuna radio,- 17.00 Cintece de 
Elly Roman,- 17,15 Antena tineretu
lui; 18,02 Orizont științific; 18,20 
Muzică populară și ușoară,- 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O melo-

7,00 Muzică populară; 
inie,- 7,37 In sunet de 
Pentru prietenii 
Poemul simfonic „Marea Neagră" de 
Al. Pașcanu; 9.05 Cintă Irina Log’ in 
și Alexandru Pinlea; 9,30 Șirag de 
melodii; 10,30 Expoziție pionierească;
11.15 Doine și jocuri populare: 11 45 
Cintă Văii Manolache și Dan Glie- 
rasim; 12,05 Avanpremieră cotidiană;
12.15 Concert de prinz; 13.00 De toa
te pentru toți; 14.10 Muzică popu
lară; 14,35 Șlagăre; 15,15 Concertul 
corului Madrigal; 15,30 Muzică u- 
șoară; 16,15 Muzică; 16,20 Sfatul me
dicului; 16,25 Succese de ieri și de 
azi ale muzicii ușoare; 17,15 Cintă 
sextetul vocal „Luca Marenzio"; 1740 
Radio-publicitate; 18.00 Piese instru
mentale; 18.10 Recital Elena Cernei; 
13,30 Amfiteatru literar,- 19,30 Curs 
de limba engleză; 19,50 Muzică de 
cameră; 20.30 Ora specialistului; 20 50 
Cintă Ileana Greculescu,- 21.34 Mu
zică ușoară de Noru Demctriad; 21.50 
Pagini din opere,- 22,15 Tonomatul 
melodiilor; 23,-15 Muzică ușoară.

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7,00; 13,00; 16,00; 22.00. 
Buletine de știri: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00; 11.00; 15,00; 
18,00; 20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Buletine meteo-rutiere: 
7,00; 15,00; 1,00; 2,00. Buletine meteorologice: 13.00; 16,00; 
22.00. Sport: 16,00; 22,00.

PROGRAMUL 11: Radiojurnale: 14.UIÎ; LJ. «0. Bule
tine de știri : 7,30; 8,30; 10,00; 12,00; 18,55; 21,00; 0,55. Bu
letine meteo-rutiere: 7,30; 14.00; 0,55. Buletine meteorologice 
și sport: 17,00.

6,05—8,30 Muzică și actualități; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 Moment 
poetic,- 8,35 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Miorița,- 10,00 Cintece de 
Radu Paladi; 10,10 Curs de limba 
franceză; 10,30 Muzică populară; 11,05 
Selecțiuni din opereta „Lăsați-mă să 
cîat"; 11.15 Vedete și șlagăre; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,20 A- 
vanpremieră cotidiană; 13.30 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14,15 
De ce? De unde? De cind?; 14,30 
Radio-publicitate,- 14,50 Prelucrări de 
folclor; 15.05 Melodii de Mikis Teo- 
dorakis; 15,15 Biblioteca de literatură 
romană; 15,30 Pentru prietenii muzicii 
corale; 16,15 Melodii noi — muzică 
ușoară; 16,30 Cintece și jocuri; 16,45 
Muzică ușoară de Florentin Delmar; 
17.15 Antena tineretului; 17,45 Mu
zică ușoară; 18.02 Revista economică; 
18,20 Muzică populară și ușoară; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,05 Muzee si expoziții; 20.25 Pen
tru prietenii magnetofonului; 20.55 
Noapte bună, copii; 21.00 Muzică; 
21,05 Emisiune literară; 21.20 Mo
zaic muzical; 22,20 Jazz,- 22.40 Mo
ment poetic,- 22,45 Melodii magazin;

7,00 Muzică populară,- 7.10 Tot îna
inte; 7,37 Valsuri, polci, marșuri; 8.10 
Muzică ușoară; 9,30 Recreație muzi
cală;
cutul 
Roza 
colas 
cova,- 11,45 Piese instrumentale,- 12.05 
Avanpremieră cotidiană; 12.15 Con
cert de prinz; 13.00 Din cintecele și 
dansurile popoarelor,- 13,15 Recital 
Valentin Teodorian; 13,30 Radioma- 
gazinul femeilor,- 14,10 Soliști de mu
zică populară; 14,30 Muzică ușoară; 
15X10 Simfonia 1 de T. Olah; 15,34 
Muzică ușoară,- 15,45 Pagini din o- 
perele,- 16,00 Cintă formația Spencer 
Davies; 16,15 Muzică; 16,20 Sfatul 
medicului; 16,25 Viața de concert a 
Capitalei; 17,15 Muzică ușoară? 17.25 
Lieduri; 17,40 Radio-publicitate,- 18.30 
Concurs cu public; 19,00 Muzică co
rală; 19.30 Curs de limba franceză; 
19,50 Muzica românească și publicul; 
20.30 Forum științific,- 20.40 Inter- 
preți de muzică populară; 21,05 Mu
zică de cameră; 21.30 Atențiune, pă
rinți !; 21,50 File din istoria cvarte
tului modern; 22,30 O primă audiție 
de operă „Pintea" de Filaret Barbu; 
23,55 In ritm de tango.

ORARUL RADIOJURNALELOR ȘI BULETINELOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7,00; 13,00; 16,00; 22,00. Bu
letine de știri; 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00; 11,00; 15,00; 18,00; 
20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4.00. Buletine meLeo-rutiere : 7.00; 15,00; 
1.00: 2.00.
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DEZBATERILE ADUNĂRII pe scurConsiliul de Miniștri

a C.C. al P.M.S.U

prevenirea șl incriminarea 
modalitatea cea mai gra-

fost prezentat 
special pentru dellnl- 

loc în vara acestui an.

GENERALE A ONU.
• Cuvlntul reprezentantului României

Orientul Apropiat

Schimb de scrisori

NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres, Nlcolae 
Ionescu, transmite: Printre problemele dezbătute de cea de-a 
23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. se atU și cea a 
„Definirii agresiunii", aflată pe agenda de lucru a Comite
tului juridic. Membrilor acestui comitet le-a 
spre examinare raportul Comitetului 
rea agresiunii, a cărui sesiune a avut

Aproape 30 de delegați luat cu
vinte! in cadrul dezbaterilor, subli
niind necesitatea extinderii sferei de 
aplicare a dreptului fn relațiile In
ternaționale prin elaborarea în ca
drul Națiunilor Unite a unei defi
niții precise a agresiunii. In ședința 
de vineri a Comitetului au luat cu- 
vlnt.il reprezentanții României, R.A.U. 
franței, Poloniei. Israelului, Mongoliei 
și ai altor țări.

Arătind în Intervenția sa că „o 
îndelungată experiență istorică a de
monstrat c&raclerul proîund antiso
cial și inuman al folosirii forței în 
relațiile internaționale', reprezentan
tul României, Virgiliu Ionescu. a 
spus: România militează. împreună 
Ai alte state, pentru interzicerea fo
losirii forței sau amenințării cu for-

Ședință lărgită

ta pentru 
agresiunii, 
vă a folosirii forței, îndeosebi în îm
prejurările lumii de azi, cind orice 
conflict militar amenință să capete 
dimensiuni mondiale".

..Abolirea metodelor bazate pe for
ță și amenințarea cu utilizarea [or
iei — a spus delegatul român — poa
te fl realizată numai prin respecta
rea strictă a principiilor dreptului in
ternational Aceasta presupune nu 
numai excluderea din viața interna
țională a folosirii forței armate, ca 
formă extremă de încălcare a drep
turilor fundamentale ale popoarelor, 
ci și a tuturor manifestărilor sub 
care forța poate acționa în relațiile 
internaționale : presiunile politice, e- 
conomice și de altă natură, care "im
pietează asupra desfășurării normale 
a raporturilor internaționale și care, 
in ultimă instanță, se reduc la o e- 
sență comună — încălcarea suverani
tății și egalității in drepturi a sta-

al Franței a hotărît
menținerea parității

francului
PARIS 23 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Franței întrunit simbă- 
tă dupfl-amlază in ședință speciala, 
a hotărît să mențină paritatea actuală 
a francului francez. Anunțînd această 
hotărîre. un comunicat publicat slm- 
bătă seara de președinția Republicii 
adaugă că generalul 
va adresa prin radio 
la ora 19.00 G.M.T.

Se anunță pe de 
marți după-amiază va 
Adunării Naționale o
vernamentală privitoare 
mele monetare. Declarația va ii ur
mată de dezbarteri.

de Gaulle se 
tării duminică

altă parte că
li prezentata 
declarație gu- 

la proble-

Semnarea
unui acord

bulgaro
austriac

# HANOI. — Agenția V.N.A. transmite comunicatul Co
misiei de anchetare a crimelor de război comise de Imperia
liștii americani în Vietnam, potrivit căruia, in prima |umătate 
a lunii noiembrie, avioanele americane au efectuat aproxima
tiv 140 de zboruri de recunoaștere deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam. La 13 noiembrie, artileria americană a deschis focul 
asupra malului nordic al riulul Ben Hal. Totodată, după cum 
se arată in comunicat, nave militare ale S.U.A. desfășoară ac
tivități de recunoaștere de la Thanh Hoa spre zona demilita
rizată.

Mitralie n
NORILSK. — Locuitorii orașului 

Norilsk, situat dincolo de cercul po- 
hr, au fost martorii unei extraor
dinare migrații a renilor Sălbatici.

BUDAPESTA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite: 
Simbătă. în marea sală a casei de 
cultură a constructorilor Rozsa Fe
renc din Budapesta a avut loc șe
dința lărgită a G.G. al P.M.S.U.. con
sacrată celei de a 50-a aniversări a 
înființării Partidului Comunist Ungar, 
eveniment remarcabil din istoria miș
cării muncitorești din Ungaria.

Ședința festivă a fost deschisă de 
Biszku Bela, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.S.U.

Despre împlinirea a 50 de ani de 
la crearea partidului comuniștilor din 
Ungaria, a vorbit Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

G -

Demonstrațiile
studentesti

continuă
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

monslrațiile studențești din S.U.A. 
continuă in diferite instituții de în- 
vă.ămînt superior, in ciuda eforturi
lor autorităților de a le pune capăt.

Președintele Colegiului de Stal din 
San Francisco. Robert Smith, a sus
pendat vineri cursurile în urma de
monstrațiilor și tulburărilor studen
țești care continuă fără întrerupere 
de mai multe luni, iar guvernatorul 
statului California, Ronald Reagan, a 
dat dispoziții poliției să ocupe cu 
forța clădirile colegiului , dacă este 
necesar' Totodată, se anunță că stu
denții au hotărît să participe la o 
dezbatere de trei zile asupra proble
melor rasiale din instituțiile de 
vătămînt superior din S.U.A.

Studenții de la Universitatea 
Stat din Colorado au încercat să 
trundă în interiorul imobilului i 
instituții militare de cercetări chi
mice care se ocupă de producția ar
melor chimice folosite în războiul 
âin Vietnam. Poliția a Intervenit a- 
restlnd patru persoane.

De-

i de 
i pă
unei

între miniștrii
ai R.AcU. si

(Agerpres). — Ziarele 
Ahram" și , Al Gumhu- 

textul scrisorilor

CAIRO 23 
egiptene „Al 
ria" au publicat 
schimbate la 7 noiembrie intre mi
niștrii afacerilor externe ai Republi
cii Arabe Unite și Israelului, prin 
intermediul lui Gunnar Jarring, re
prezentantul personal al secretarului 
general al O.N.U.

In scrisoarea sa, ministrul aface
rilor externe al R.A.U., pornind de 
la considerentul că stabilirea unei 
păci juste necesită ca punct de ple
care aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. in problema 
conflictului din Orientul Apropiat, 
rezoluție acceptată de tara sa, care 
esle gata să îndeplinească toate pre
vederile prevăzute în acest document, 
ridică următoarele două probleme: 
dacă Israelul are intenția să aplice 
rezoluția Consiliului de Securitate,- 
dacă Israelul socotește să-și retragă

H1MEMBRU SPECIAL**

de externe
Israelului

trupele sale din teritoriile ocupate 
la 5 iunie.

Ministrul afacerilor externe al Is
raelului in scrisoarea trimisă subli
niază că tara sa. - acceptind rezolu
ția ce vizează să stabilească o pace 
justă și durabila, este dispusă să 
discute cu R.A.U, prin intermediul 
reprezentantului G. Jarring, pentru 
a se ajunge la o înțelegere mutuală 
asupra mijloacelor executării preve
derilor rezoluției, care nu este apli
cabilă prin ea însăși, ci trebuie să 
facă obiectul discuțiilor și a unui 
acord între cele două părți, fn ceea 
ce privește cea de-a doua problemă, 
scrisoarea arată că în fapt chestiu
nea ridicată de R.A.U. asupra retra
gerii trupelor israeliene este legată 
de necesitatea unui acord în ce pri
vește frontiere sigure și recunoscute 
între cele două țări.

0 NOUĂ CATEGORIE
DE MEMBRU AL COMMONWEALTHULUI

LONDRA 23 (Agerpres). — O nouă 
„categorie" de membru al Common- 
wealthului se adaugă celorlalte două 
existente pînă în prezent. Alături de 
. membru deplin" și „membru asociat'1 
a fost înființată și calitatea de „mem
bru special", care a fost atribuită 
Insulei Nauru din Oceanul Pacific. 
Aceasta este o mică suprafață de 
teren 
cific, 
și o 
3 000 
tru marile ei zăcăminte de fosfat a 
devenit independentă la 31 ianuarie 
1968, după ce a fost, de la termina-

situată in vestul Oceanului Pa- 
avind o suprafață de 2 000 ha 
populație indigenă de numai 
locuitori. Insula renumită pen-

rea primului război mondial, 
mandatul Marii Britanii, Noii Zeelan- 
de și Australiei. In această calitate 
de „membru special", noul stat nu 
va putea deveni membru al Națiuni
lor Unile, nu va putea asista la con
ferințele periodice ale primilor mi
niștri din țările membre ale Com- 
monwealthului și nu va avea repre
zentanți diplomatici in majoritatea 
statelor din cadrul acestuia. Statul 
va fi reprezentat la întîlnîrile de 
lucru ale Commonweallhului în pro
bleme privind finanțele sănătatea 
publică ele. la nivel ministerial sau 
la 'alt nivel oficial.

Evocări de tristă ami
Două evenimente de . 

criminalistic au reținui In săp- 
tâmina trecută atenția opiniei 
publice americane, care rea
mintesc de dramaticele asasi
nate politice ale anului 1068.

Primul constă în arestarea 
de către politia newyorkeză a 
unor presupuși participanfi la 
un complot vizînd asasinarea 
președintelui ales, Richard Ni
xon. Esle vorba de un locuitor 
din cartierul Brooklyn, in virs- 
tă de 43 de ani, ș] de cei doi 
Iii ai săi in virstă de 20 și, 
respectiv, 18 ani. Cazul pare 
cam confuz și, după aprecieri
le politiei șl ale presei, dove
zile sini deocamdată neconclu- 
denie. Dar avi nd In vedere 
antecedentele, neliniștea cu 
care a lost primită această ști
re este explicabilă. întreaga 
afacere a fost declanșată de 
un telefon anonim, dat din- 
tr-un bar de pe Franklin A- 
venue, prin care un bărbat a 
inșliinfat politia că I s-a pro
pus să parlicipe la un complot 
împotriva lui Richard Nixon 
și a anunțai numele și adresa 
celor care l-au făcut propune-

rea respectivă. Identitatea iu 
torului a rămas necunoscută. 
O descindere a politiei și a 
agenlilor serviciului secret s-a 
soldai cu arestarea celor trei 
persoane, in a căror locuință 
an lost descoperite cileva ar
me de loc, precum și arme 
albe. Interogatoriile nu au dur, 
pînă în prezent la nici o dez
văluire concretă. Cu cileva zile 
mai înainte, in noaptea alege
rilor, o persoană cu o carabi
nă ascunsă sub pardesiu a 
lost arestată în apropierea lo
cuinței de pe Fifth Avenue a 
lui Nixon.

Al doilea eveniment constă 
In anunțarea începerii proce
sului Iul James Ray, acuzat le 
asasinarea pastorului Martin 
Luther King, lider al popu
lației de culoare din Statele 
Unite. După cum anunță pre
sa americană, la tribunalul din 
Memphis au lost luate cele 
mal stricte măsuri de securi
tate aplicate vreodată la un 
proces, iar autoritățile locale 
le explică prin temerea ca a- 
cuzalul să nu aibă soarta Iul 
Lee Harvey Oswald, care a

Bl LG ARIA: Sofia de 
astăzi.

In foto : Hotelul Balkaulurist.

SOFIA. — In baza înțelegerii pri
vind colaborarea economică, indus
trială și tehnică dintre Bulgaria șl 
Austria, la Sofia a fost semnat un 
acord între 
cială bulgară 
tul siderurgic 
tan". Potrivit 
genția B.T.A., 
corda ajutor 
bulgare în domeniul realizării 
construcții feroviare.

9 SAN FRANCISCO. — 
cu reacție de tip „Boeing 
prăbușit in Golful San Francisco. Cei 
96 de pasageri și cel 11 membri ai 
echipajului au fost salvați ’de ambar
cațiuni ale gărzilor de coastă ame
ricane.

Avionul, care aparținea companiei 
aeriene „Japan Air Lines" (J.A.L.), 
se afla la trei kilometri de pista de 
aterizare a aeroportului din San 
Francisco. Accidentul s-a datorat vi
zibilității reduse provocate de ceață.

Un avion
707" s-a

Aceștia au început să apară in gru
puri de cile doi. trei, sau chiar în 
cirezi întregi pe șantierele orașului, 
impasibili la înlilnirea cu oamenii 
și zgomotele mașinilor. O cireadă do 
animale a împiedicat chiar circula
ția unui tren. Renii nu s-au sinchi
sit nici de zgomotul roților, nici de 
șueratul puternic al sirenelor și tre
nul a trebuit să aștepte pină ce în
treaga cireadă a traversat calea fe
rată.

intreprindeTea comer- 
„Tehnoimpex" și trus- 
austriac „Alpine Mon
ocordului, relatează a- 
trustul austriac va a- 
tehnic Întreprinderilor 

de

Alte explozii la mina

de cărbuni din Mannington

NEW YORK 23 (/Agerpres). — Două 
noi explozii care au aruncat flăcări 
la 30 de metri înălțime șl au pro
vocat mișcări seismice resimțite pină 
la o distanță de 5 km s-au produs 
vineri dimineața la mina de cărbuni 
nr. 9 din Manningtrtn (statul Virgi
nia de vest) unde 78 de mineri au 
fost blocați de miercuri dimineața 
intr-o galerie in urma unei explozii 
similare. Intre timp, echipele de sal-

tost Împușcat înainte de a pu notă
tea II adus in iafa inslanfei la...
sub acuzația de asasinare a ceseh
președintelui Kennedy. vocal

Orice persoană care va In penlri
tra in, sala tribunalului va fi la, ai
supusă unor multiple cerce
tări, Inclusiv percheziliej cor- houT;

Corespondență

porale. Ziariștilor, avocajilor, 
personalului tribunalului li s-au 
luai amprentele digitale, au 
fost folografia/i. li s-au Întoc
mii... dosare. In plus, putinele 
persoane care vor avea acces 
In said, in băncile publicului, 
vor 11 obligate să-și inreqistte
ze în prealabil vocea pe ban
dă de magnetofon. Acuzatul va 
li păzit de 100 de polițiști.

Cu numai 48 de ore înainte 
de începerea procesului, Jamc-- 
Ray, a anunțai că renunță la 
serviciile actualului său avo
cat, Arthur Hanes, în favoarea 
lui Percy Foreman — un cunos
cut Jurist din Houston, a cărui
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în- 
de

vare continuă eforturile pentru a 
cerca o deschidere prinlr-un puț 
aerisire in speranța de a intra 
legătură cu supraviețuitorii eventuali 
ai accidentului de miercuri. Urv! din 
conducătorii societății „Mounbiners 
Coal Company", proprietara minei, 
a declarat că deși se păstrează încă 
speranțe de găsire a minerilor dis
păruți „nu avem totuși motive de a 
fi optimiști".

S)

<£)
®

$ NEW YORK. — Vineri la 
spitalul Universității Stanford 
(California) cunoscutul chirurg 
american Norman Shumway a 
efectuat o nouă transplantare 
de inimă. Pacientul, William 
Karraker, în vîrstă de 49 de 
ani, a suportat cu bine opera
ția șl starea sănătății sale este 
considerată satisfăcătoare.

•
economică și administrativă din lo
calitatea Machala situată in provin
cia ecuadoriană El Oro a fost între
ruptă datorită demonstrațiilor cu ca
racter revendicativ. Peste 5 000 de 
persoane au manifestat Joi cerind a- 
doptarea unor măsuri guvernamentale 
pentru dezvoltarea economiei acestei 
regiuni și înființarea unei universi
tăți tehnice. Orașul a fost ocupat 
de forțele armate.

Agențiile de presă informează că 
unii 
care 
sint 
găsi 
zării

QUITO. Întreaga activitate

membrii ai guvernului, printre 
și ministrul apărării naționale, 
așteptați la Machala pentru a 
o soluție in vederea normali- 
sltuației.

9 SAIGON După cum rela
tează agenția de presă Eliberarea, la 
Pagoda Guang din centrul Saigonu- 
lui a avut loc recent o adunare la 
care peste 400 de budiști s-au pro
nunțat pentru restabilirea păcii in 
Vietnam. Totodată, cei prezenți la 
această adunare au cerut ca auto
ritățile de la Saigon să participe la 
convorbirile de la Paris și să renun
țe la actuala poziție de torpilare a 
reglementării pe cale politică a 
blemei vietnameze.

Agenția citată precizează că 
nări similare au avut loc și în 
orașe 
parte

sud-vietnameze la care au 
numeroși budișli.

pro-

adu- 
alte 
luat

9 PEKIN. — Recent a 
lansată la apă noua navă o- 
ceanică „Kaoyang" de zece mit 
tone, proiectată și construită 
de muncitorii și tehnicienii chi
nezi. Colectivele șantierului 
naval ..Steagul Roșu" au reali
zat un adevărat record*in do
meniul construcțiilor navale. 
Numai 39 de zile au trecut de 
la punerea chilei navei și pină 
la lansarea ei la apă. La con
strucția noii nave muncitorii 
au folosii noi procedee tehnice 
printre care o nouă metodă de 
sudură a pupei și prorei navei.

fost

UMUAHIA.

de altă

în Anglia
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plată tse ridică de obicei 
ni’PO aolari pentru pro- 
ele‘crimă. Știrea a pro- 

- senzații, pe de o parte
că aceasta poate du- ■ 

fuiar,e<4 procesului — și 
a si Ihlîmplal, deoarec ■ 
jvoiaț.al apărării a c°- 
/ -_/|i lin 90 zile răgazrid .

„perii u Jcalierea cazului".
Polrjvil dezvăluirilor presei, 

anchetatorii nu au reușii să 
descopere dovezi tie complici
tate, și în concluzie, acuza
rea se va limita la demonstra
rea culbabllilătii autorului di
rect la ’atentat.

Evadat in 1967 din închisoa
rea /din Missouri, James R’i. 
a reușit să fugă din S.U A la 
puțin timp după asasinatul 
mis la 4 aprilie a.c. Dună a- 
proape o lună petrecută in Ca
nada, a plecat în Marea Bri- 
lanle. in Spania șl apoi s-a 
înapoiul la londra unde a fost 
arestat de Scotland Yard. In 
paranteză lie spus, celebra po- 
liltb critninalisllcă britanică 
și-Q restabilit .mult in acest an 
d/r| presȘgiul care a Inspirat 
o ■inepuiîabilă literatură de

gen polițist. Recenta arestare 
o ultimului participant la je
luirea trenului poștal Londra— 
Glasgow constituie un argu 
meni In plus in snrijinul aces
tei afirmații.

Dar, revenind la James Ray 
se parc că procesul lui va lăsa 
in continuare lără răspuns <i 
scrie de întrebări htndamen-1 
tale, slrins legale nu numai 
de actul comiterii atentatului, 
ci și de însăși fenomenul c ri 
minalilălii politice fn Statele 
Unite: cine l-n ajutai pe Rav 
să fugă din Iară in ciuda ce
lei mai amDle „vînăfaii de po
meni" inițială de politia ame
ricană ? Cine i-a înlesnit obți
nerea pașaportului canadian ? 
Cu ce lwni a trăit și a călă
torit alila vreme ? Cu alte cu
vinte cine sini oamenii din um
bră care l-mi folosii pe Ja
mes Rav ?

întrebări de același gen au 
rămas neclarii icate și după a- 
sasinarea președintelui loba 
Kennedy și. recent, a fratelui 
său, senatorul Robert Konnndy, 
candidat la președinția State
lor Unite.

ITALIA : Pe șoseaua Novara- 
Varallo din cauza ploilor to
rențiale s-a produs o alunecare 
de teren care a dus la răstur
narea unui autobuz.

In clișeu : La locul acciden
tului.

Presiunile exer-
citate de forțele armate federale ni- 
geriene in sectorul Awka continuă 
— se arată 
lilar biafrez

intr-un comunicat mi- 
dat publicității vineri

parte, forțele biaireze 
continuă să se afle in ofensivă in 
sectorul Owerri. precizează același
eoni u.i.

9 RIO DE JANEIRO. Cer
cetările întreprinse de aviația 
braziliană pentru găsirea celor 
12 membri ai expediției dispă
rute la 31 octombrie, in par
tea de nord a junglei Am-voa- 
nelor, continuă.

Directorul Fundației 
pentru problemele 
brazilieni. Jose de 
Campos, referindu-se la șan
sele de succes ale cercetărilor, 
consideră că este foarte puțin 
probabil ca m 'morii expediției 
să supravie'.i’a • a. Alți călă
tori și exploratori albi au 
dispărut in această zonă, fără 
a lăsa nici un fel de urme.

In regiunea respectivă trăiesc 
două triburi care au rezistat 
tuturor încercărilor de „pacifi
care". timp de mai mult de 200 
de ani, și reacționează violent 
ori de cile ori străinii pătrund 
în aceste locuri.

na «tonale 
indienilor 

Queiros

*2

Nicolao IONESCLJ 
trimisul special Agerpres 

la New York

l ONDRA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite : Noile 
măsuri de austeritate adoptate de gu
vernul britanic și destinate să for
țeze o reducere a consumului in
tern șt o descurajare a importuri
lor. constituie in primul rind o lovi
tură puternică dală nivelului de trai 
al maselor muncitoare. Un puternic 
val de nemulțumire este semnalat 
in rindul opiniei publice britanice și, 
după cum scrie ziarul ,,Guardian", 
. iiiar suporterii guvernului conside
ra in mod firesc aceste măsuri ca 
fiind o lovitură nouă dată reprezen
tanților partidului laburist de a ciș- 
liga viitoare,le alegeri generale".

IntrrO declarație publicată sîmbătâ 
in ziarul „Morning Star". Comitetul 
politic al Comitetului Executiv al

Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie arată că „cele mai multe pre
țuri la bunurile de consum vor crește 
ca o consecință a taxelor mările și 
a restricțiilor la import. In declara
ție se arată, de asemenea, că eco
nomia britanică a fost slăbită de 
cheltuielile militare excesive, de in
vestiții costisitoare în străinătate, 
de o politică a salariilor scăzute și 
de restricții deliberate asupra dezvol
tării economice. Poporul britanic, se 
arată in declarație, trebuie să exer- 
cite presiuni pentru reducerea chel
tuielilor militare, 
actualelor măsuri, 
pentru stimularea 
merțului exterior.
pât speculațiilor valutare la bursele 
internaționale.

revenirea asupra 
insistind mai ales 
și promovarea co- 
pentru a pune ca-
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