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ZIUA
FORȚELOR ARMATE

Înscrisă cu litere de singe și foc in istoria patriei noas
tre. Ziua Forțelor Armate evocă desăvîrșlrea, la 25 octombrie 
1944. a eliberării României, prin lupta eroică a bravilor 
Ostași români, alături de cei sovietici. împotriva cotropito
rilor fasciști.

Această zi poartă in semnificația ei largă prețuirea 
de către întregul nostru popor a tradițiilor inaintate ale 
armatei române, a contribuției sale la marea victorie asu
pra Germaniei naziste, expresia dragostei și stimei poporu
lui român față de armata noastră populară — strajă de 
nădejde a cuceririlor socialiste, a independenței și suvera
nității patriei.

Cu 26 de ani in urmă, armata română, alături de tru
pele sovietice, a izgonit forțele hitleriste-horthyste de pe 
ultima palma de pămint românesc, eliberînd întregul teri
toriu al României. Este un merit al partidului 
nostru comunist și un izvor de mîndrie patriotică faptul că 
întreaga armată română a trecut de partea poporului, in- 
torcind armele impotrixa trupelor hitleriste. Dînd. dovadă 
de curaj și eroism in fața dușmanului, unitățile militare 
împreună cu formațiunile de luptă patriotice, avînd spri
jinul larg al populației, au zdrobit in decurs de 8 zile, 
forțele hitleriste din Capitală, din partea centrală, de sud, 
sud-est și sud-vest a țârii. Trupele române au pătruns prin 
lupte grele, peste 1 000 de kilometri in dispozitivul inamic, 
au străbătut 20 masive muntoase, au forțat 12 cursuri mari 
de apă și au eliberat 3 831 localități, dintre care 53 orașe; 
170 000 de oameni s-au jertfit pentru zdrobirea cotropitori
lor hitleriști, pentru triumful libertății.

' or râmine pentru totdeauna vii în conștiința noastră 
faptele de arme ale eroilor „Detașamentului Pâuliș“ care 
au zăgăzuit încercarea a șapte regimente ale dușmanului 
de a pătrunde in defileul Mureșului, spiritul de jertfă al 
generalului Grigorc Bălan, căzut in apropiere de orașul Sf. 
Gheorghe. a! generalului Victor Georgescu, rănit mortal la 
trecerea Hronului, al sublocotenentului post-mortem Con
stantin Godeanu. membru a) C.C. al U.T.C., al zecilor de 
mii de Hi ai patriei care au dat suprema jertfă pe cîmpul 
de onoare. In semn de prețuire a eroismului armatei ro
mâne. peste 300 000 de soldați, 
distinși cu ordine și medalii 
slovace și ungare.

In cursul bătăliilor purtate . __ _______ ___
periculos vrăjmaș al civilizației și progresului social, prin 
singele vărsat de armata română și sovietică s-au pecetluit 
pe veci prietenia și frăția de arme româno-sovieticâ.

In tot timpul luptelor, ostașii români au avut spri
jinul nelimitat al oamenilor muncii din țară, care au răs
puns cu însuflețire chemării Partidului Comunist Român 
— „Totul pentru front, totul pentru victorie !". In slujba 
războiului drept, antihitlerist, poporul român și-a pus toate 
forțele și resursele sale; contribuția economică a țării 
noastre s-a ridicat Ia peste un miliard de dolari (valuta 
anului 1938), sumă echivalentă cu mai mult de patru ori 
bugetul țării pe anul 1937/1938. Aportul militar și econo
mic la războiul antihitlerist a situat țara și poporul nos
tru in rindurile participanților activi la lupta pentru ob
ținerea victoriei asupra Germaniei fasciste, a înscris o pa
gină nepieritoare in istoria luptelor pentru libertate și in
dependență națională.

In cei 26 de ani care au trecut de la eliberarea 
mâniei de sub jugul fascist, poporul nostru, condus 
Partidul Comunist Român, a obținut victorii 
care au 
al celor ce muncesc.

Cadrele militare, profund devotate patriei, poporului și 
partidului, cauzei socialismului își îmbogățesc mereu cu
noștințele pentru a fi in pas cu progresele ce au loc în 
știința și arta militară. Militarii forțelor armate și alături 
de ei luptătorii ---■* • ■■ -’ __ -
țel, slujesc fără preget, în orice împrejurare patria socia
listă, răspunzînd ca * 
lui și guvernului. Ui
tuie modul cum au acționat unitățile militare și gărzile 
patriotice în perioada inundațiilor 
cîștigînd recunoștința, aprecierea și 
muncesc.

La cea de a 26-a aniversare a 
militarii de toate gradele, luptătorii 
mind neabătut politica Partidului 
reafirmă hotărîrea nestrămutată de a fi întotdeauna demni 
continuatori ai virtuților ostășești dovedite de poporul nos
tru de-a lungul existenței sale, de a-și dărui întreaga ener
gie. pricepere și capacitate de muncă slujirii cu abnegație 
a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

subofițeri și ofițeri au fost 
românești, sovietice, celțo-

pentru nimicirea celui mai 
prin

Ro
de 

remarcabile, 
ichimbat radical înfățișarea țării, modul de viață

'ărzilor patriotice, călăuziți de același

i o singură voință Ia chemarea partidu- 
n exemplu de angajare totală îl consti-

încheierea sesiunii jubiliare
a Națiunilor Unite

Președintele Nicolas Ceaușescu a luat parte
la ședința festivă a sesiunii jubiliare

Afirmarea cu competență 
a rolului lor conducător -

înfăptuirea sarcinilor tot mai 
complexe ce revin organelor .și 
organizațiilor noastre de partid 
în îndrumarea vieții economi
ce și sociale, in traducerea in 
viață a hotăririlor conducerii 
partidului reclamă cu prisosin
ță întărirea continuă a rolu
lui lor dc conducător, perfec
ționarea neîntreruptă a stilului 
lor Ce muncă.

Analizind, in recenta sa șe
dință preocuparea comitetului 
orășenesc de partid Uricanf in 
vederea creșterii rolului și a 
competenței organizațiilor dc 
partid în organizarea și mobi
lizarea colectivelor dc muncă 
la realizarea sarcinilor econo
mice, Biroul Comitetului mu
nicipal de partid 
principalele direcții 
niilor organelor și 
lor de partid din 
nostru pe linia 
stilului lor dc muncă, in sco
pul creșterii competenței și a 
puterii lor de înrîurire in mo
bilizarea colectivelor de mun-

a reliefat 
ale străda- 
organizații- 
municipiul 

îmbunătățirii

că din Valea Jiului la înfăptui
rea sarcinilor ce le revin.

Analiza a subliniat faptul 
că, în ultimul timp, în cadrul 
organizației orășenești de par
tid Uricani se constată progre
se evidente în ceea ce privește 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de ‘partid, a 
calității muncii de control și 
îndrumare în mobilizarea tu
turor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor la înfăptuirea 
sarcinilor economice pe anul 
1970 și pregătirea temeinică a 
realizării sarcinilor anului vi
itor. Organele și organizațiile 
de bază, mai ales din cadrul 
exploatării miniere, își țin cu 
regularitate, conform planuri
lor de muncă, ședințele și a- 
dunărilc, dezbat probleme ma
jore, strîns legate de îndepli
nirea sarcinilor de plan. Roa
dele activității politice susți
nute desfășurate de organiza
țiile de partid se materializea
ză în rezultate meritorii pe li-

Zilei Forțelor Armate, 
gărzilor patriotice, ur- 
Comunist Român, își

EU, OSTAȘUL TAU, ȚARA !
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De mult, încă de copil — 
țin bine minte — așteptasem 
și vroiam să mă apropii de 
clipa cind in buchetul vir- 
stei mele se vor fi xtrins, ca 
niște petale, cele nouăspre
zece sau douăzeci de primă
veri, pentru ca, la chemarea 
ta, patrie, să răspund din 
toate fibrele ființei mele, cu 
glas bărbătesc: PREZENT f 
Am un nume simplu : Ion, 
Vasile sau Petre. Și am lu
crat la flacăra dogoritoare a 
furnalului, ori in adincuiile

pline de comori ale pămin- 
lului, în locurile unde forța, 
șuvoaielor e convertită in 
herghelii de cai — putere, 
ori pe ogoarele roditoare, pe 
marile șantiere de construc
ție sau in școala ! Sint de pe 
plaiul tău mioritic, din dul
cile obcini sau din semeții 
Car păți, din fertila cimpie 
sau de la însoritul Pont-Eu- 
xin. Vin de aproape și, tot
odată, de departe, din isto
ria neamului, pierdută in ne
gura mileniilor, sini os din
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REÎNTOARCERE
încă 50 dc metri dc galerie 

de cap, săpați către noi izvoare 
de aur negru și Vasile Rușitcru, 
de la mina Lupeni, va fi foarte 
aproape de „prima dragoste...“ 
Să nu vi se pară din calc-afară 
de ciudat că ne exprimăm astfel, 
nu ne simțim de loc departe de ade
văr, cînd numim așa vechea pa
siune a șefului de brigadă ; or- 
tăcia la frontal. De aproape trei 
am dînsul lucrează la pregătiri, 
împreună cu oamenii săi a tă
iat în rocă dură și cărbune 
„păi, să tot fie vreo trei kilo
metri de galerie, de felurite 
profile..." De dincolo de un 
surîs limpede, uitat pe buze, îl 
năpădesc amintiri. ...In 1958,
acum doisprezece ani, a intrat 
sub bolta minei. Și soare i-a 
fost lămpașul. După un timp a 
ajuns miner, sub „mina" lui 
Mihai Bereczi, unul dintre cei 
m.ti destoinici brigadieri, deve
nit ulterior maistru. Din 1964 

cînd i s-a acordat funcția 
mare răspundere și cinste de 

șef de brigadă — a trecut prin 
toată filiera lucrărilor miniere. 
„Dar cel mai mult am prins 
drag dc frontal... Aici „respiri" 

bine, totul se poate mecani-

osul bravilor oare, la Sarmi- 
zegetusa și Valea Almașului, 
la cetatea Biliarei și la Po
sada, la Rovine și la 
înalt, la Călugăreai 
Plevna, la Mărășești și pe re
dutele frontului 
n-au pregetat să facă supre
ma jertfă pentru liniștea, pa
cea și libertatea acestui sfint 
pămint. Am venit la chema-

Podul 
și la

antihitlerist

Locot. col. Nicolae POP

(Continuare în pag. a 3-a)
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la vechea

nia îndeplinirii sarcinilor eco
nomice. Șantierul I.L.H.S., bu
năoară, și-a depășit substan
țial sarcinile de plan, reușind 
să dea in funcție o mare parte 
a obiectivelor. Rezultate bune 
obțin și celelalte unități econo
mice, S.U.C.T., sectoarele T.G.C. 
și I.G.L., toate avînd depășiri 
la planul de producție. Ince- 
pin i din luna septembrie, în 
urma măsurilor organizatorice 
aplicate din inițiativa Biroului 
rComitetului municipal de par
tid, s-a produs un 
substanțial și în 
minei Uricani. Din 
cută planul este
Noua structură organizatorică- 
administrativă a sectoarelor și 
pe linie de partid creează con
diții ca organizațiile de bază 
să desfășoare o activitate po- 
litico-educativă susținută, să-și 
exercite cu mai multă compe
tență rolul conducător în mo
bilizarea colectivului la înfăp
tuirea sarcinilor la extracția de 
cărbune. Cu multă atenție este 
urmărită de organizațiile de 
bază din cadrul sectoarelor mi
nei, de conducerea tehnico-ad- 
ministrativă, înfăptuirea propu
nerilor salariaților minei pri
vind asigurarea posibilităților

reviriment 
activitatea 
luna tre- 
îndeplinit.

(Continuare în pag. a 3-a)

pasiune
za, îmi plac mașinile, noua teh
nică... Nu mai ai necazul lem
nului... Și randamentul efortu
lui c mult mai bun..."

Un singur om din brigada 
actuală, pc care o conduce a 
rămas alături din 1964 — anul 
învestiturii... E vorba de ținâ
nd de 24 de ani. Ion Budulicc tn, 
care a crescut sub ochii lui... 
Acum acesta-i șef de schimb, 
„vrednic băiat, nu m-a dezamă
git niciodată, mă ajută, n-aș 
vrea să plece de lingă mine, dc 
fapt nici nu-l simt c-ar viea 
să-mi destăinuit ceva asemănă
tor..." Vagonetarii Matei Kalo 
și Gheorghe Deneș se vor cali
fica, în curind, ajutor-mincri, 
ultimul are o înclinație deose
bită spre organizare a frontului, 
„l-aș dori cit mai repede miner,

Traian MULLER

(Continuare în pag a 3-a)

NEW YORK 2-1. — De la tri
mișii speciali : Simbătă. 24 oc
tombrie, s-a încheiat la New 
York sesiunea jubiliară consa
crată celebrării unui sfert dc 
secol de existență a organiza
ției Națiunilor Unite.

Sesiunea jubiliară s-a desfă
șurat, după cum se știe, timp 
de zece zile, intre 14 și 24 oc
tombrie, sub deviza „pace, jus
tiție, progres".

La ora 10,45 (ora New York- 
ului), cind delegațiile celor 127 
de țări membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite au intrat 
în sala Adunării Generale, la 
pupitrul rezervat României au 
luat loc Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al țării noastre, Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., deputat in Marca Adu
nare Națională, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
Externe, Gheorghe Diaconescu. 
reprezentantul permanent al 
României la O.N.U.

La ședința plenară au luat 
parte numeroși șefi dc state 
și guverne, miniștri de exter
ne, precum și alte personali
tăți ale vieții politice interna
ționale prezente la New York 
cu ocazia jubileului Națiunilor 
Unite.

Deschizind ședința, Edvard 
Hambro, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
prezentat cele patru documente 
finale supuse examinăi" 
probării 
Adunarea 
bat 
te 
solemnă de reafirmare a încre
derii statelor în viabili latea 
principiilor Cartei O.N.U., 
a angajamentului lor de a 
acționa pentru sporirea rolului și 
eficacității organizației, în scopul 
de a deveni un instrument eficace 
în întărirea securității internațio
nale și promovarea progresului tu
turor popoarelor ; Declarația pri
vind strategia și metodele dezvoltă
rii și lansarea celui de-al doilea 
Deceniu al O.N.U. pentru dezvol
tare (1971 —198C); Declarația cu

•ii și a- 
sesiunii jubiliare. 
Generală a apro- 
continuare aces- 

Declarația
în 

documente :

privire la principiile relațiilor prie
tenești și cooperarea între state ; 
un program de acțiune, sub forma 
unui document al O.N.U., conți- 
nînd o serie de măsuri eficiente 
pentru lichidarea definitivă și cit 
mai urgentă a ultimelor vestigii 
ale colonialismului.

Potrivit protocolului ședinței 
festive, s-a dat apoi cuvîntul unor 
vorbitori din diverse zone geo
grafice ale Globului. Au rostis 
scurte alocuțiuni Okoi Arikpo, 
ministrul afacerilor externe ii 

Sanga Kitti Kachocn, 
afacerilor externe al 

Ștefan Jedrychowski, 
afacerilor externe al 

Barboza,

Nigeriei, 
ministrul
Tailandei, 
ministrul _______ .
Poloniei. Mario Gibson 
ministrul afacerilor externe al Bra
ziliei, Yvon Beaulnc, reprezentan
tul permanent al Canadei la Na
țiunile Unite.

Secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, a 
pronunțat apoi în fața Adunării 
Generale o declarație în care a 
făcut, la început, bilanțul activită
ții desfășurate pînă acum de O.N.U. 
„Noi știm cu toții ceea :e

(Continuare in pag. a 4-a)

Recepție în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena Ceaușescu

In onoarea președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, reprezentantul 
țării noastre la Națiunile Uni
te, Gheorghe Diaconescu. a o- 
ferit vineri seara o recepție în 
saloanele Misiunii permanente 
a României la O.N.U.

Au luat parte conducători de 
delegații la sesiunea jubiliară

a O.N.U., miniștri ai afaceri
lor externe, ambasadori și șefi 
de misiuni permanente acredi
tați la Națiunile Unite, sena
tori și alți reprezentanți ai vieții, 
politice americane, precum și 
ai cercurilor de afaceri, zia
riști.

Au fost prezenți Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., deputat în Marea Adu
nare Națională, Corneliu Mă- 
ncscu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai delegației Ro
mâniei la lucrările Adunării 
Generale a O.N.U., precum și 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
țării noastre la Washington.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu s-a întreținut cordial ou 
personalitățile prezente la re
cepție.

-a î

Prima ediție a Tirgului international București
Sîmbătă seara s-a încheiat 

prima ediție a Tirgului inter
național București, la care au 
luat parte 27 state cu pavili
oane oficiale, precum și 82 fir
me cu standuri individuale. 
Timp de aproape două săptă- 
mîni, tîrgul a fost vizitat de 
peste 600 000 de persoane, prin
tre care mulți oameni de spe
cialitate din întreprinderile in
dustriale și comerciale ale Ca-

pitalei și din principalele cen
tre industriale ale țării.

La tîrg și-au desfășurat acti
vitatea — alături de reprezen
tanți ai întreprinderilor româ
nești — peste 5 000 de 
liști și oameni de 
străini.

Fructuoasa activitate 
cială desfășurată de către or
ganizațiile de comerț exterior 
românești s-a concretizat în

specia- 
afaceri

corner-

numeroase contracte de export 
și import.

De asemenea, cu ocazia tir
gului. întreprinderile și organi
zațiile de comerț exterior au 
stabilit contacte cu numeroși 
parteneri de peste hotare, care 
deschid perspectiva extinderii 
in continuare a schimburilor 
comerciale internaționale, dez
voltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice.

(Agerpres)

Slujire consecventă a aspirațiilor 
de pace și progres ale omenirii

Pe plan internațional, pentru 
țara și poporul nostru, se încheie 

. azi o săptămînă deosebit de bogată 
în evenimente și semnificații, o 
săptămînă în care numele României 
și al conducătorului său a căpătat 
noi și puternice rezonanțe de sim
patie și stimă în lumea întreagă. 
Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Organizației Națiunilor Unite, cu 
prilejul Sesiunii jubiliare, a captat 
atenția Întregii opinii publice inter
naționale. Ideile clare și concise 
al 
vale de 
unui 
și colaborare, care să 
tuturor națiunilor, mari sau 
să-și dedice întreaga 
și toate forțele creatoare

Ideile clare și 
politicii internaționale promo- 
L țara noastră — realizarea 
climat internațional de pace 

îngăduie

capacitate 
cauzei

In secol de învătămînt
pedagogic la Deva

Zilele de simbătă și dumi
nică marchează jubileul-cente- 
nar al liceului pedagogic 
Deva - importantă instituție 
de invățămint, de pe băncile 
căreia au pornit in apostolatul 
plin de satisfacții al profesiu
nii de învățător sute de tineri 
din ținutul Hunedoarei și îm
prejurimi.

c_cie două zile de sărbătoa
re, ce consemnează virsta de 
un secol al prestigioasei școli 
devene, adună in același caid 
și entuziast șuvoi ol recunoș
tinței, sentimentele sutelor de 
învățători - dintre care o bună 
parte muncesc și astăzi in șco
lile Văii Jiului, ce au trecut 
cindva prin sălile de clasă ale

școlii sărbătorile, zecilor de 
mii de elevi care au deslușit 
tainele cărților îndemnați de 
glasul cold, apropiat, al pri
mului dascăl.

La sărbătoarea centenarului, 
liceul pedagogic face bilanțul 
unei îndelungi și prodigioase 
activități, pusă cu continuitate 
și pasiune in slujba nobilei 
meniri de răspindire a culturii 
in rindul maselor.

încă de la începuturile e- 
xistenței sale, în anii grei ai 
constituirii și începutului acti
vității, beneficiind de eminenți

Paul NASAUDEANU

(Conlinttare în pag a 3 a)

lor — 
fost :o- 

inte.-es

progresului și bunăstării 
exprimate în. cuvintare, au 
mentale favorabil, cu viu 
în presa mondială, la posturile de 
radio și televiziune. întreaga lume 
a avut încă o dată prilejul de a 
se convinge că între politica inter
nă și externă a țării noastre există 
o perfectă unitate, că prin obiecti
vele ce și le propune, politica 
României socialiste slujește cu con
secvență aspirațiile de pace și pro
gres ale omenirii.

O deosebită satisfacție și mîn- 
drie patriotică a produs- în - colec
tivul brigăzii noastre acest răsună
tor succes al politicii stalului nos
tru. Zi de zi, acesta a fost, in -.li- 
pe de răgaz, obiectul principal de 
comentarii și discuții entuziaste cu

ortacii, fiecare dintre ei avînd cu
vinte pline de înflăcărare la adte'a 
președintelui Consiliului de Star, 
Nicolae Ceaușescu, care conduce 
cu atît de strălucită prestanță de
legația României socialiste la Sesi
unea jubiliară a ONU. Și acum, 
cînd scriu pentru ziar, în numele 
ortacilor din brigadă, aceste rîndu- 
ri îmi stăruie plăcut în minte 
imaginea discursului, acele cuvinte 
impresionante care precizează pozi
ția constructivă și realistă a țării 
noastre în problemele contempo
rane ce confruntă omenirea, poziție 
care ne dă tărie, optimism, încre
dere în viitor.

Zaharia BALAUJA,
miner șef de brigadă — sectorul IV

E.M. Lonca

Am citit fiecaie în parte și 
în colectiv, acasă și pe șantier, 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
jubiliară a Organizației Națiuni
lor Unite. Mi-e greu să redau 
sentimentele ce mi-au umplut 
inima cind am pătruns înțelesjl 
cuvintelor președintelui Consiliu
lui de Stat, ca de altfel în atî- 
tca alte rînduri cînd am avjt

Poziție clară,
constructivă

prilejul să-l ascultăm : erau
sentimente de mîndrie, de emo
ție, de bucurie.

In cuvintele rostite de 
varășul Nicolae Ceaușescu 
la tribuna O.N.U., am găsit

în sprijinul păcii în lume
M-a impresionat în special acea 

- parte a cuvîntării tovaiajullii 
Nicolae Ceaușescu, rostită la tribuna 
O.N.U., în care au fost relevate 
marile eforturi pe care le între
prinde țara noastră pentru ampli
ficarea potențialului ei economic, 
căci „un popor poate fi cu ade
vărat liber și independent numai 
în măsura în care își asigură o 
puternică bază economică, științi
fică și culturală". Ceea ce carac
terizează acest important discurs, 
este luciditatea, sinceritatea sa, 
poziția sa consecvent marxist-leni- 
nistă, convingerea că în afara co
laborării cu celelalte state socia
liste, este necesară extinderea rela
țiilor, pe planuri multiple, cu toa
te țările lumii.

Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu punea întrebarea 
dacă se poate vorbi de „națiuni 
unite" atu timp cît lumea este 
împărțită în blocuri militare 
opuse. De aceea, azi, mai mult c.a 
oricînd, e necesar să se promove
ze astfel de măsuri, care să ducă 
la desființarea blocurilor militate.

incompatibile cu principiile O.N U. 
Evident, este timpul să se treacă 
de la vorbe la fapte, de la discu
ții la măsuri concrete în vederea 
dezarmării. O primă măsură, în 
acest sens, o constituie lichidarea 
bazelor militare străine de pe 
teritoriul altor state, retragerea 
trupelor străine în granițele lor 
naționale.

Poziția expusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este poziția unui 
patriot înaintat, este o poziție prin- 
’ ■ ‘ 1 '' punctcipială și inatacabilă din 

de vedere marxist-leninisz. ’
Personal, mă alătur cu 

convingerea acestei poziții, 
vins fiind că toți cetățenii r......
noastre, indiferent de naționalitate 
trebuie să facă zid în jurul pmi- 
dului și guvernului pentru ca prin 
munca și eforturile noastre, să 
asigurăm puterea patriei noastre, 
prestigiul ci pe plan mondial, po
ziția ei consecvent internaționalis- 
tă, să milităm pentru asigurarea 
păcii în lume.

Dr. Iosif EȘANU, 
doctor in medicină

toată 
con- 

patriei

to- 
de

- ex~ 
primate propriile noastre năzuin
țe, propriile noastre gloduri. 
Poziția clară, hotărîtă și con
structivă privind principalele 
probleme ale vieții internaționa 
le, analiza strălucită care a fost 
făcută, s-a bucurat de un puter
nic răsunet în rîndul iov tra
șilor mei de mutuă, de pe 
șantier.

z\m urmărit 
apoi, înalta 
fost dată de 
și presa din 
mii ideilor 
autorizat sol 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-< 
expus în 
tuturor.

Noi ne 
ziune Ia 
statului nostru și vom depune 
toate eforturile pentru traduce
rea în viață a idealurilor pe 
care ea le conține, în scopul în
floririi continue a României 
socialiste.

cu satisfacție, 
apreciere care a 

personalități politice 
diferite țări ale lu
pe care cel m ti 
al poporului român.

numele nostru, *1

exprimăm totala ade- 
politica partidului jt

Marin RADULESCU, 
zidar, șef de brigadă la 

Șantierul nr. 1 Petroșani 
al T.C.H.
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FILATELIE
BBEESiasa

POSTA ROMÂNĂ

In încheierea 
mărcilor poștale 
emise și utilizate

descrierii 
românești 
de unele 

localități din Transilvania de
nord după eliberare în pe
rioada august 1914 — apri
lie 1915 vont prezenta ulti
ma serie care 
tă sub denumirea 
hei"

\stfel. la 15 
1914, oficialitățile 
Odorhei 
tuș negru, 
din anii 
următorul 
Transilv ania 
mânia".

Scria este 
valori care 
nâ la 1 710 
nosc si unele 
stipratipar. inclusiv 
par răsturnat (marca nr

Obliterarea acgstor 
s-a făcut cu o ștampilă de 
fier rotundă. improvizată 
dintr-o ștampilă veche, a- 
vîntl inscriplia asimetrică in 
limba magh:°ră si română 
Szekelyudvarhely — Odor- 
heiti" Mărcile ne stei serii 
au fost retrase >:n circu’a- 
țlc la data de 10 „-jțîe 1945.

1914 — 
prezenta 
este cunoscu- 

de „Odor-

decembrie 
locale din 

supratipăresc cu 
mărci maghiare 

1942—1944 avînd 
text „Erdelv — 

(noi valori) Ro-

compusă din 14 
au un tiraj pi- 
bucăți. Se cu- 

varietăți de 
suprati- 

7).
mărci

BENCEA

NOTA
Voi continua c

Josephine Baker,

I

mincat ! 
cabane

Mâmâli’ cu brî* 
Și un păstrăv d-ăl 
Prins pe loc chiar

pe la... București, 
atunci, te du și strigă 
aducă mămăligă 
brinză ți cu lapte, 
prea pot să trec la fapte

ani de la expulzarea ei de către cre- 
Milandes", unde trăia im-

insula Ventotene,

fost descopeiit

Auzii, e-Gdevărat, 
Doar atit că n-am
Că de treci pe la
Și-ntrebi : „Ce ai bade Ioane"
Ți se spune : Iaca am
Brinză, ceapă și salam.

rirstei...

m.vnr ?

in

Nic. POP

reclamară

S-a descoperit vaccinșase recolte
anficancer

O CETATE
STRĂVECHE

.1 muni 
din 
din a

să
in

trei
15

an 
preparatul 
canceroase 
și Yoshi-

vă fie cald la vară.

Motonori
Univeru- 
a comu- 

a descoperit un 
anticancer,

pletos : 
pletele-i de cal ?

Așa e el sucit, ironic. 
Vrea să ne-arate cum era 
Odată... omul preistoric.

orașul Uzghene ca
se reazima pe o funda- 

octogonală și-a păstrat

Vulcan, au fost găsiți
1 in șut. fapt pentru 

la

Unui tinăr
Cc-aveți cu

cancerului.
acest lucru,

împreună , u 
sau Riichi

au preparat un

mililitri dc apă distilata 
și apoi au combinat a- 
mestecul obținut cu ce
lule canceroase. După

Directorul: 
zică, tinere, vrei 
căsătorești cii fiica mea ?"

— Da, domnule direc
tor, cu orice preț!

— Bine. Să auzim pri
ma ofertă!

— Acuz.it, rccunc 
\ă .ii comis o spargere 
în magazinul dc rochii ?

— Da, domnuli jude
cător.

— Și de ce ai făcu:-o 
de trei ori la rînd ?

— .Im luat o rochie 
pentru nevastâ-mea, dar 
apoi a trebuit s-o schimb 
de două ori, căci nu-i 
venea bine.

:.;u laAveți apă.
doctorul pacientului. Jupă restaur uit.
ce l-a examinat. — la te uită ce blon-

— Imposibil, domnule dă încîntătoare se în-

doctor ; nu beau
dată apă! După o clipă 
de gindire, adaugă: I re 
bule să fie de la cu
burile de gheată 
whisky !

dreaptă spre noi. Crezi 
c-aș avea vreo șansă ?

— Nu știu, răspunde 
celălalt. Dar dacă 
șești să-mi spui și

— De ce?

Pentru că e n< 
i-mea.

— După cine 
doliu ?

— După treia 
soție.

— Îmi pare rău. 
prima de ce a

— Intoxicație 
perei.

— 5» a doua ?
— Intoxicație cu ciu

perci.
— Și a treia ?
— Fractura eră
— Cum așa ?
— Nu a vrui 

lîna ciuperci!

Șoferului X care, consumind 
băuturi alcoolice, a nimerit cu 
mașina in șanț :
Scuzindu-se. e amuzant. 
Dar am putea să-i credem noi ? 
El are frinâ ia Trabant
Insă nu are și... la țoi.

Minerului Y care, comod 
muncă, excelează la șpriț ; 
Prea-I criticați cu mult curaj, 
Deși dreptate ați a\ea. 
Trage el slab in abataj. 
Dar trage tare la... măsea.

BE PLATA
Auzit-am că-n Paring 
Pe-unde oile se string 
Că se poate consuma 

cu la' 
măreț 
din Jieț.

La doi 
ditori, din castelul 
preună cu copiii săi adopției, Josephine Baker 
intenționează să cumpere 
din largul Golfului Ischia. Informația a fost 
lansată la Roma de însuși 
unde ea prezintă un recital. In insula Ven- 
lotene, care aparține statului italian, ea ar 
dori să fondeze o comunitate deschisă pentru 
400 de tineri de toate naționalitățile. Acesta 
este principalul scop al activității artistice a 
celebrei cintărețe la virsta de 64 de ani : 
mult 
adio 
timp 
cred 
iubește, asemenea mie, 
rat Josephine Baker presei italiene, căreia i-a 
solicitat sprijinul.

„Cu 
timp in urmă, mă hotărisem să spun 

scenei, dar voi continua să cint atîta 
cit voi mai avea energia să o fac. Nu 

că mă vor trăda forțele, pentru că cine 
rămâne tinăr", a deda-

Migrația peștilor constituie
Cuba obiectul unor importante 
studii In prezent, ihtiologii cuba
nezi <c ocupă de marcarea peștilor 
din zonele cele mai abundente m 
unele varietăți. Anul acc>ta se lac 
experiențe cu tonul „bonito". In 
tor pui a 5 CCC de pești din aceas
tă varietate se vor introduce tu- 
bidețc din material plastic, lungi 
de IC cm. indicînd numărul peș
telui respectiv și adresa centrului 
științific unde a fost marcat. După 
această operație, peștii vor fi lă- 
>ali liberi.

• REBUS • REBUS •
ORIZONTAL : 1) La transmisioniști... — ...și numai la 

olițeri (sing); 2) La militarii-aviatori — ...și la mijloc de 
iarnă '.; 3) Grad de marină militară — Cu moț pe baltă; 4) 
Coastă abruptă — România, care la 25 octombrie aduce 
un meritat omagiu ostaș’lor săi (pl.); 5) Fată lugojană — 
In armată ! — ... !; 6) La artilerie ! — Oală — Județ în 
Moldova; 7) Grad militar suprem — Coadă de avion! ...; 
8) ...Și mijloc de < ăpitan ! — Trag spre bruni; 9) Militari 

10) Instruiți — Pantalon de munte; 11) 
(pop.) — „..Militară" — Revistă a mi-

— Fără vegetație; 
A se lăsa la vatră
Tătarilor.

VERTICAL: 1)

A

In apropierea lacului Bolsena 
(Italia), au fost descoperite recent 
vestigiile unei cetăți din secolul al 
.X-lea i. e. n. Primele săpături au 
dat la iveală pereți, fundații de 
case, lucrări de canalizare și ce
ramică. Specialiștii au datat peri
oada după caracteristicile cerami
cii : civilizația „vilanovilanova", 
existentă cu trei secole înaintea 
perioadei etrusce. Amplasarea ce
tății pe o colină, a dus la con
cluzia că ea constituia „punctul 
de control" al drumurilor strate
gice și comerciale de la mare spre 
uscat.

r

- Dar un păstrăv ?
- Prea glumești.
Poate
- Păi 
Să-mi 
Și cu
- Nu
Că nu am nici pic in oală... 
încercați in... Capitală.

- Fă-mi atunci nota de plată.
- Păi pe ce de astădată ? 
Vine omul să mă-nfrunte...

- Pe „un aer pur de munte" I

Ion PALTIN

In laboratorul de luminofizio- 
logie a plantelor de la Institutul 
de cercetări astrofizice din Lenin
grad se cultivă diferite legume 
și fructe la lumină artificială. 
Dacă roșiile din soiul „Pușkinski" 
dau in condiții de cimp o sin
gură recoltă pe an, același soi, 
cultivat la lumină artificială cu 
lămpi incandescente cu oglindă 
și cu ecran de apă, dă, in con
diții de sol artificial, șase recolte 
pe an.

Undele radio și 
stopul cardiac

Fenomenul a 
de fiziologul englez J. Frey. Su
plinind inima unei broaște im
pulsurilor unui radioemițător caie 
activa pe unde de 20 cm, după 
numai 0,2 secunde de la porni
rea impulsurilor, inima a încetat 
să bată. De remarcat că inten
sitatea emițătorului folosit 
specialistul englez era doar 
0,05 W, adică de 7 ori mai 
că decit cea a 
buzunar. Cauza 
tat fenomen nu 
pină acum.

unei lanterne 
acestui neaștep- 
a fost elucidată

Misiunea nobilă a armatei pentru pa
li; — A.f-la: 2) Țarina strămașească apărată cu sacrificii 
ti. armatele române — A planta din nou; 3) La avion — 
Țeava dc pușcă: 4) Scumpă — Dopuri; 5) Astfel — Ostașii 
do pe mire (sing.);
te do la epolet !...
(p. r -

i arme 
și-au 
20—21

- A pregăti 
de foc; 10) 
jertfit viața 

numără virsta ostășeas ă

6) Broboade — Literă grecească; 7) Lua- 
— și din rubașcă 1; 8) Tehnica militară 
fîȚia la graniță; '.)) Unități rnilit .re cu 
Mătușica — Mioară; 11) Militari care 
pentru un țel suprem — Militar; 12) 

Industria Văii Jiului.

Prof. I IVAX'ESCU
Lupeni

7
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e
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Ceea ce voi regreta cind 
mă voi muta din Aeroport 
va fi amintirea unei nopți 
rare... petrecută in compania 
unei dobitoace mai puțin do
bitoacă decit părerea unora..

Nu glumesc! Multe nopți, 
în șir, somnul meu era cu 
intermitențe, grație unor su
nete stranii ce se infiltrau 
de-afară pină sub plapumă... 
Pe acea vreme erau stranii 
pentru că nu le înțelegeam. 
Pină într-o noapte...

...Virilul aducea din Pa
ring zvonuri de „transfor
mări climaterice" pe care mi 
le izbea in fereastră. Sim
țeam aceasta prin somn fi 
mulțumeam urechilor că, de 
data aceasta, nu interceptea
ză acele sunete cu pricina fi 
cu care am fost chinuit nopți 
de-a riadul. La Un moment 
dat. rafalele care ..mingîiau" 
geamul se transformaseră in 
niște strănuturi 
ce-mi dezlipiră 
le. In fereastră 
furia neagră a 
cal. După toate 
rigoare 
pr iu-mi t 
seama că 
zii precis 
reast ra.

— Ce 
cal ? — 
ilar, am 
auzind :

— Nu

stridente 
brusc pleoape

se profila si- 
unui cap de... 
încercările de 

aplicate pe 
tegument mi-am 

i nu visez. M ani 
și-am deschis

pro- 
dat 
tre-
fe-

doreșt i. 
i-am zis 

ră mu s

domnule 
in glumă, 

constei nat

sint cal, pardon,

In noaptea de 1 spre 2 oc
tombrie. Ștefan Alstanei. Gri- 
țtore Pop. Nicolae Fecior fi 
Nelu Constantin, salariați ai 
E M. Vulcan, au 
dormind 
care au fost -popularizați" 
gazeta „Reflector".
Ați chiulit dormind în Șut 
La sforăit avuta-ți spor 
După ce v-au fost văzut 
V-ați trezit Ia... reflector.

Unii ospătari obișnuiesc 
consume băuturi alcoolice 
timpul serviciului 

ești ospătar știm bine 
o deducem nu e greu... 
nu-ți faci branșa de rușine 

zilnic te-ospătezi mereu !

unele apartamente încăl
zirea centrală funcționează de
fectuos.
— Afară-i frig și-n casă iară. 
Locatarii
Fochiștii insă-î consolară :
— O să

I
!
I
J
I
I 
!
!

I 
l

FAR A CUVINTE

Desene de S. POP

Iu spatele Casei de cultură 
din Petroșani exista un „mun
te" de zgură care după toate 
)ji obabilitățile e in creștere 
da! fiind faptul că de multă 
i n me 1 G.C. Petroșani nu a 
i 'ispuns solicitărilor...

Profesorul 
Fujiwara de la 
tatea din Kyoto 
nicat că 
vaccin anticancer, deo
sebit de eficient. Produ
sul este preparat din 
usturoi, care conține un 
aminoacid denumit alie- 
ne, ce poate deveni in 
anumite condiții allicin.

Cu 12 ani în urmă, 
in Statele Unite s-a des
coperit in cursul unor 
experiențe de laborator 
că allicinul poate 
evoluția 
n osci nd 
Fujiwara, 
asistentul 
Nakada 
vaccin din allicin obți
nut din usturoi. Ei 
experimentat 
la tumori 
Ehrlich Ascita 
da Sarcoma.

In cazul primeloi lu- 
mori, ei au diluat 
grame de allicin în

Noutâti 
medicale

lor din al doilea grup H 
s-au transplantat accE-tși 
celule canceroase asci’.e, 
fără sa mai fie insă in 
prealabil vaccinați. I) ipă 

numai 
prima, 

doua 
r.ța 
iu-

sint iapă !
Și-aș dori nițică apă...
...La care eu, mașinal, 

m-am văzut in bucătărie și-n 
timp cc-i umpleam găleata 
cu apa socoteam că, intr-ade
văr 
data 
mai
deci,

nu mai 
vorbind 

ales in 
e cazul

auzisem vreo- 
un dobitoc — 

versuri și — 
să mă comport

A

reacția Spontană care a 
avut loc, amestecul a lost 
introdus într-o soluție 
salină și s-a obținut vac
cinul. Acest vaccin a lost 
inoculai la două grupuri 
de cile 10 cobai. Fiecă
rui cobai din primul 
grup i s-a administrat 
din șapte în șapte zile 
cite un mililitru de vac
cin și apoi i s-au trans
plantat cite 100 000 dc 
celule de tumoare 
Ehrlich Ascita. Cob.u-

SI de zile 
un cobai 
grupă, iar 
au murit 9. Experii 
a fost făcută și cu 
moarea Yoshida Sar*oma 
și rezultatele au lost a- 
cvleași. Din zece cobai 
injectați numai unul a 
murit, iar din cei ne
vaccinați numai unul a 
trăit.

Un monument remarcabil 
al arhitecturii de zidărie, ca
re permite urmărirea dez
voltării construcțiilor urba
ne tip portal — cupolă, din 
Asia Mijlocie. Minaretul ma
siv din 
re 
ție 
sveltcțea ornamentală.

rați acel „emițător" care-mi 
diseca somnul nopți întregi 2 
Fiți sinceră, nu-i așa ? Dar 
vă rog, nu-mi mai răspundeți 
tu versuri pentru a nu mă 
pune in inferioritate fi...

— Bine dragul meu (eram 
intimi și nu-mi displăcea), 
tine
atit

„Prozaică"
Află 

vină 
nu

am să jiu sinceră și 
de prozaică. Deranjul

cu 
tot 
de

în ver- 
cu cei 

au mai 
fi niște

sint
că

aici
le-am lăsat, 

hehăind și le-am 
sectorul dinspre

NU SINT CAL,
PARDON, SINT IAPĂ

rezonabil. Lăsindu-i găleata 
in fața întrebai pe tonul cel 
mai politicos ce l-am găsit 
pentru o iapă :

— Nu vă supurați, malale 
ce-afi mincat de ești al ti
de însetată la această oră ?..

— Nu-nțeleg, de ci* te miri !
Uite, fără multa zarvă 
Mincat niște trandafiri 
Și-am păscut puțină iarbă. 
Colosal ! Aveam m fața u i 

specimen de dobitoc pe care 
nu mai puteam fi supărat 
pentru emiterea acelor sune
te... din nopțile anterioare. Și 
pentru că aveam ocazia, 
mi-am zis să-l necăj<'s<- nițel.

Vasazică, dumnea’ oa '.ra e-

nu 
eu. Aici, 
sectorul 

mai 
rimători...

să-i

I
ii 
in 

meu, 
o 

in-
din 

pot- 
dat 
„de

care te plingi de fapt.
l-am provocat 
„tarlaua" din 
după ora 24, mai vine și 
turmă de rimători... Am 
cercat eu să-i pup unuia 
membri ritul cu una din 

mele, dar, mi-am 
că sint și ei lot 
ca mim, numai că ei, 
mai lirziu de la stă- 

unde 
incompara- 

lu celelalte 
vaci și ui, 

tire. I in cu

coavele 
seama 
pripa-" 
„scapă “ 
pinii lor. Sectorul ăsta 
locuiești 
bit mai 
„tarlale" 
care nu 
tuliugile. 
somn .' .
sunt iun Ci

facă ! Eu am venit aici pen
tru că te știam sensibil. De 
acea ți-am fi vorbit 
suri.
insensibili... 
încercat să 
capre dar... 
Ele vorbesc 
recomandat 
Rusu...

— Oh, nu știu cum să-ți 
mulțumesc dragă iapă — nu 
știu cum te cheamă fi nici a 
cui ești — dar vei 
recunoștința mea..

— Nu te osteni 
mai să-mi asculți 
cel mai scurt timp să te muți. 
Oriunde, în alt cartier, 
apreciez munca voastră, 
oamenilor, pe care ați 
pus-o amenajind aceste, spații 
frumoase și pe care nu lăsați 
ziua copiii să se joace pentru 
a ne țmtea permite 
paștem 
vor 
ășt ia. 
zind. . 
piat.
va
p roage. < 
eu. - că 
asemenea 
mai bine 
care ne lasă noaptea de capul 
no-’.rn ce fel de ființe sini ? 
In orice caz, cai nu sint.

noaptea . 
sosi aci 
știi tu.

iar in 
cireada 

instala tot 
Ceea 

acei
i stare 

zis

area toată

Vreau nu- 
sfatul. In

Eu
a 

de-

nouă să 
In curind 

armăsarii și 
vorbesc neche- 
viitorul apro- 

de măgari se 
pe-aici, pe-a- 

ce nu pricep 
care permit o 

de lucruri, 
suîpinii noștri

Ion LICIl

„S-a scuturat frunza din vii" 
O, I.G.C. ! De ce nu vii ?
De ce nu vii, de ce nu vii ? !

Desen de I. LEONARD

Acuz.it
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

și a altor conducători 
de partid și de stat 

în institutele de învăfămînt 
superior ale Capitalei

Un nou an universitar a înce
pui ieri. Profesorii și studenții — 
animați de idealul unanim de a 
sluji politica partidului, de a con
tribui cu elan și competență la 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a țării, așa cum este iunda- 
mentat ca claritate de Congresul 
»1 X-lea al partidului — au parti
cipat la entuziaste manifestări pri
lejuite de deschiderea unui nou an 
«le muncă în învățămîntul superior. 
De la studentul anului I care și-a 
început ieri călătoria pasionantă 
prin- generoasa cetate a științei, 
pir.ă la studentul ultimului an, 
obișnuit cu lumea amfiteatrelor și 
laboratoarelor, pregătindu-se pen
tru un nou și hotăritor examen 
— examenul producției, al prac
ticii — toți cei peste 150 000 de 
studenți ai țării — români, ma
ghiari, germani — și-au exprimat 
hotărîrea de a fi la înălțimea gri
jii și solicitudinii cu care se preo
cupă partidul și statul de tînăra 
generație, de a folosi cu spirit de 
răspundere condițiile de instrucție 
și educație ce le sînt puse la de
poziție în vederea pregătirii și for
mării ca specialiști de înaltă cali
ficare, ca demni și pricepuți con
structori ai celei mai avansate so
cietăți din cîte a cunoscut omenirea 
țn evoluția sa — societatea socia- 

. listă. Cadrele universitare — de la 
tînărul asistent pînă la venerabilul 
profesor, care a pregătit zeci de 

> ge nerații de specialiști — 
I și-au exprimat, de aseme- 
Irie.i. angajamentul solemn, ci,
'$-» acest an de învățămînt, să 
aducă noi și importante contri
buții la perfecționa-ea învățămtnlu- 
lu! rarerior potrivi: Directivelor 
Concretului al X-lea, indicațiilor 
pre’îoase date de secretarul gene- 

•ral al partidului cu diverse prile
juri ca și în cuvîntarea rostită 
la adunarea festivă de la Sala 
Palatului, sa formeze noi promo
ții de specialiști, capabile să răs
pund? exigențelor superioare pe 
care le impune dezvoltarea socie
tarii noastre.

Prezența în mijlocul studenților 
ți nrofesorilor bucureșteni la săr- 
bă-oarea deschiderii cursurilor uni
versitare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit și în acest 
an momente emoționante, o atmos 
feră de vibrant patriotism. de 
înaltă responsabilitate civică, de 
neiărmurit devotament față de 
partid, de conducerea *a.

Vizîta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat începe la 
Facultatea de construcții civile p 
industriale.

Oaspeților dragi li se face o 
emoționantă primire. Studenții fi 
corpul didactic al institutului scan
dează cu căldu'ă -Ceaușescu — 
P.C.R.*. mărturie vibrantă a dra
gostei nețărmurite față de parti
dul nostru comunist, față de con
dică torul său care. în fruntea par- 
ridului și a țării, militează cu e- 
x-m piară pasiune revoluționară 
pentru făurirea unui destin lumi
nos patriei noastre, pentru înfăp
tuirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, a unei societăți 
de îfialtă civilizație și bunăstire, 
de afirmare liberă și plenară * 
personalității umane. Se aud untie 
ri aplauze prelungi.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de ministrul 
învățămîntul ui, Mircea Malița, de 
rectorul Institutului de construc
ții. «i membrii senatului, de nume
roase cadre didactice. In timp ce 
corul intonează tradiționalul

„GauJeamus*, un grup de studen
te oferă buchete de flori.

Pe frontispiciul clădirii este în
scrisă pe un panou urarea „Mine 
ați 'cenit în mijlocul nostru, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu'. Ace
eași urare izvorîtă din inimă, cx- 
primînd sentimentele unanime ale 
corpului profesoral și ale celor 
5 020 de studenți, este rostită de 
prof. univ. dr. ing. Radu Prișcu» 
rectorul institutului.

Oaspeții sînt invitați sa vizite
ze o expoziție de fotografii, gra
fice și alte materiale documentare 
amenajată în holul de onoare al 
facultății, care ilustrează dezvolta
rea învățămîntului superior de 
construcții. Se inmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un perga
ment. al cărui text marchează vi
zita secretarului general al parti
dului în această veche și prestigioa
să citadelă a învățămîntului supe
rior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat sa semneze în cartea de 
onoare a institutului.

In continuare, se vizitează o 
expoziție de proiecte de diploma. 
Sint prezentate cele mai valoroase 
lucrări ale absolvenților. Conducă
torii de partid și de stat sint in
formați că autorii proiectelor lu
crează efectiv pe șantiere la con
cretizarea planurilor făcute de ci. 
In fața unui proiect de diplomă 
destinat aplicării de soluții noi 
privind folosirea unor materiale 
economice în construcția portuară, 
secretarul general al partidului re
comandă să se studieze posibilita
tea folosirii metodei preconizate 
de savantul român Henri Coar.dă, 
valorificată. în diverse țări. In 
expoziție sînt, de asemenea, pre
zentate manuale, lucrări de cerce
tare ale cadrelor didactice și stu
denților, bibliografia necesară exe
cutări proiectelor de diploma. 
In fața unuia din standurile cu 
manuale, fiind informat că acestea 
sînt asigurate în proporție de 75 
la sută de către cadrele didactice 
ale institutului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndeaproa
pe de ponderea care revine predă
rii și practicii studenților în pro
grama de învățămînt. Recomanda, 
totodată, să se ia noi măsuri pen
tru ca profesorul să vină în fața 
studenților cu ceea ce a intervenit 
nou în domeniul de care se ocupă, 
să clarifice problemele de fond, 
cele mai importante; care necesită 
explicități și adîncire — așa jum 
cere o predare modernă — t sa se 
rezerve mai mult timp studentu
lui pentru activitatea practică. 
ajutîndu-1 astfel să se deprindă 
cu studiul individual, cu aplicarea 
celor însușite teoretic în activitatea 
efectivă pe șantiere și in între
prinderile economice.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
laboratorul de mecanica construc
țiilor, dotat cu instalații și apara- 
taje moderne. Un grafic pe care 
sînt marcate construcții din diver
se județe ale țării — exploatări 
miniere, uzine și combinate indus
triale. electrificări de căi ferate, 
stații de pompare a apei etc. 
înfățișează obiective la a căror 
înfăptuire catedra și-a adus contri
buția, rezolvînd o seamă de pio- 
bleme tehnice.

In continuare, se vizitează labo
ratorul de geotehnică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid Și 
de stat se interesează de contribu
ția pe care aceste laboratoare o 
aduc la pregătirea studenților, de 
eficiența practică a cercetărilor

efectuate dc corpul profesoral și 
studenți.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi cantina și că
minul facultății — o bună carte 
de vizita a spiritului gospodăresc, 
a grijii pentru asigurarea unor con
diții optime de viață și studii tine
retului universitar.

In aclamațiile sutelor de stu
denți, care flutură eșarfe roșii și 
tricolore, oaspeții se îndreaptă spre 
Spitalul clinic de pediatrie ..Emi
lia Irza* — aflat în imediata ve
cinătate. Ovațiile studenților pre- 
zenți însoțesc caldul mesaj de sa
lut cu care sînt întîmpinați to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat. 
Oaspeții sînt salutați de dr. Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, 
acad. Th. Burghele, rectorul Insti
tutului de medicină și farmacie din 
București, prof. dr. docent Răzvan 
Prișcu, decanul Facultății de pe
diatrie, directorul spitalului, și alțî 
membri ai corpului profesoral

Conducătorii de partid și de 
stat sînt invitați să viziteze o ex
poziție documentară ce ilustrează 
evoluția învățămîntului românesc 
de pediatrie. Cifrele și graficele 
expire subliniază sugestiv faptul 
că numărul medicilor pentru copii 
a crescut considerabil.

Vizita continuă la bibliotecă, la 
laboratoarele de explorări funcțio
nale dotate cu aparatură de înaltă 
tehnicitate, în confortabile secții de 
izolare a micilor pacienți, precum 
și în dileritele cabinete ale policli
nicii, unde studenții din ultimul 
an își definitivează pregătirea. 
Pretutindeni, oaspeții primesc ample 
explicații în legătură cu modalită
țile de pregătire practică a tineri
lor noștri medici de copii. Oaspeții 
se opresc apoi în sălile de tiata- 
ment și saloanele de bolnavi, unde 
micii internați sînt îngrijiți de cei 
care peste cîteva luni vor deveni 
medici, sub directa supraveghere 
a specialiștilor cu îndelungată expe
riență clinică. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere amănunte cu pri
vire la modul de organizare a 
practicii studenților, apreciază mă
sura luata ca studenții să participe 
nu numai la consultațiile din c.i- 
drul clinicii dar și la cele de la 
policlinicile Capitalei, la circum
scripțiile sanitare rurale, precum 
și la domiciliul pacienților — mă
sură menită să apropie, să-l fa
miliarizeze pe viitorul medic cu 
cerințele profesiei sale. De ase
menea, indică să fie urgentate stu
diile privind consirucția noii cli
nici, folosindu-se în acest scop 
proiectele de la o construcție simi
lară. existentă deja.

I_a încheierea vizitei în clinică, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
se înmînează monografii reflectînd 
activitatea desfășurată de Institu
tul de medicină și farmacie din 
București, în cei 100 de ani de 
existență, precum și un perga
ment omagial prin care studenții 
și cadrele didactice ale institutului 
își exprimă recunoștința față de 
secretarul general al partidului, 
pentru grija deosebită pe care o 
poartă învățămîntului.

Ultimul obiectiv este Institutul 
politehnic București.

Mii de studenți prezenți Je-a 
lungul străzii Polizu și în curtea 
institutului întîmpînă, cu urale 
și îndelungi aplauze, sosirea oaspe
ților dragi. Se scandează numele 
partidului, al conducătorului sau.

La intrarea în clădire, oaspeții 
sînt întîmpinați de prof. dr. do
cent George Bărănescu, membru 
corespondent al Academiei, recto

rul institutului, de reprezentanți 
ai senatului institutului și de alți 
membrii ai corpului profesoral.

Un grup de studente oferă bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt invitați să viziteze expo
ziția organizată cu prilejul deschi
derii noului an de învățămînt, 
care, prin exponatele ce le înmă
nunchează, înfățișează preocupă
rile și realizările institutului. Sînt 
prezentate date care ilustrează 
creșterea bazei materiale a proce
sului instructiv-educativ, înzestra
rea tot mai bogată a laboratoarelor 
cu aparatura modernă, la nivelul 
cerințelor științei și tehnicii contem
porane.

Numeroase panouri și grafice 
înfățișează rezultatele muncii de 
cercetare a celor 1 450 cadre di
dactice, ale studenților institutului. 
Se remarcă orientarea cu precădere 
a acestei activități către cerințele 
producției, studenții fiind îndru
mați încă de pe băncile facultății 
să-și orienteze atenția spre rezol
varea celor mai stringente proble
me ale practicii. Atrag atenția in
teresantele aparate realizate de 
către studenți în cadrul cercurilor 
științifice.

Vizitînd expoziția, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de pregătirea practică a studenților, 
subliniind necesitatea unei mai 
strînse legături între învățămîntul 
teoretic și activitatea în uzină. In 
acest sens, evidențiind experiența 
unor țări avansate, atît din punct 
dc vedere industrial cît și al în
vățămîntului tehnic, secretarul ge
neral al partidului a recomandat 
ca studenții să facă o adevărată 
ucenicie în producție, prin alterna
rea permanentă a orelor de curs 
cu cele de muncă în uzină, în aș* 
fel îneît la încheierea studiilor să 
stăpînească toate procesele de pro
ducție, să se poată integra încă 
de la început în activitatea între
prinderilor, înlăturînd așa-zisa 
„perioadă de aclimatizare*. care 
durează uneori doi și chiar trei 
ani de zile.

In încheierea vizitei. rectorul 
institutului, cadrele didactice pre
zente au asigurat că vor îndeplini 
indicațiile primite, și-au exprimat, 
într-un mesaj înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de * 
muncii în continuare fără preget 
pentru ca institutul să pregătească 
specialiști de înaltă calificare — 
condiție esențială a reușitei în 
activitatea viitoare pusă în slujba 
făuririi societății socialiste multi- 
la’-ral dezvoltate.

Din nou, trecînd prin mijlocul 
studenților, al profesorilor, rare 
au ținut să fie prezenți la vizita 
conducătorilor partidului și sta
tului în prestigioasa unitate de 
învățămînt superior, asistăm la 
aceleași entuziaste, vibrante mani
festări de atașament față de par
tid. față de secretarul sau general, 
care au marcat întreaga vizită în 
institutele de învățămînt din Ca
pitală.

Studențimea țării, cadrele didac
tice au adus astfel încă o mărturie 
a hotărîrii lor dc a urma neabătut 
îndemnurile partidului, de a aduce 
cu și mai multă vigoare contribu
ția specialiștilor la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilate
rală a societății noastre, de înflo
rire a României socialiste.

Ion MÂRGINEANU 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea IONESCU 
Gheorghe BRATESCU

îngemănare 
deplină

(Urinare din pag. 1)

Dintre unitățile miniere ale 
bazinului,j colectivul tinăr și te
nace al minei Paroșeni, s-a 
adaptat cel mai rapid și la 
un remarcabil nivel de con
stanță, ritmului alert, de ma
ximă eficiență, impus de „co
lega" ei mai... vîrstnică. Pro
porția dc realizare a planului 
la. producția de '’ărbune. pe 
ultima lună a trimestrului tre
cut q fost aici de 106,8 la 
sută, cu 4 zecimi superioară 
chiar Lupeniului, ceea ■"e tre
buie să recunoaștem — e ce
va !... Și încă mult, dacă ne 
gindim că depășirea sarcinilor 
avute pe septembrie u peste 
3 400 tone, apropie de 15 000 
sporul la producția de cărbune, 
pe care colectivul minei Paro
șeni îl cumulează de la 1 ia
nuarie a. c. Angajamentul su
plimentat (10 000 tone) fusese 
deja onorat la data marii săr
bători a eliberării — 23 Au
gust Entuziasta și vrednica 
tinerele a oamenilor care mun-
< esc la această mină rezidă și 
in accentuata sete după tot ceea
< e este nou și productiv în teh
nica minieră de pe mapamond. 
Generalizarea metodelor de ex
ploatare rodnice, asimilarea u- 
nor utilaje moderne — între 
care, recent, și un complex me
canizat de abataj OMKT, o a- 
devărată ..premieră" pentru Va
lea Jiului — sînt argumente de 
necontestat pentru afirmația 
făcută.

Cele ce am spus in rîndu- 
rile de mai sus sînt oare sufi
ciente să demonstreze că mi
nele Lupeni și Paroșeni pot 
reprezenta valori emulative 
pentru toate celelalte colective 
de muncă ale minelor noastre 
în această etapă finală.-a ac
tualului cincinal, cinci realiză
rile și roadele strădaniilor tre
buie să se situeze la cota exi
gențelor ridicate de viitor ? 
Credem că da !

Răspundem 
cititorilor

• CORNEL MIHU. ELEV, LU
PENI : Tragerea la sorți a pre
miilor pentru concursul ..Pacea 
și progresul — aspirații perma
nente ale umanității", organizat 
de Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R.S.R. va 
avea loc la începutul lunii oc
tombrie. Lista completă a cîș- 
tigătorilor va fi publicată în 
revista ..Pentru apărarea păcii" 
nr. 11 din noiembrie a. c.
• N. GOGELESCU, PETRI- 

LA r Pentru a primi răspuns 
la cele relatate redacției este 
necesar să vă adresați Comi
tetului sindicatului de la uni
tatea unde munciți. Ne puteti 
trimite corespondențe privitoa
re la preocupările colectivului 
de muncă din cane faceți parte.
• MIHAI VACHOLD, LO- 

NEA : De autobuzul care trans
portă la serviciu personalul în
treprinderii nu pot beneficia 
și călători particulari întruclt 
nu se poate asigura gestiona
rea legală.
• NICOLAE JURCA. PARO

ȘENI : Pentru limită de vîrstă 
puteti solicita pensionarea nu
mai după împlinirea a 60 ani. 
In ce privește cuantumul pen
siei ce vi s-ar cuveni, nu pu
tem să vă dăm un răspuns 
exact, el depinzînd de salariul 
mediu tarifar, vechimea în pro
ducție etc., elemente care nu 
ne-au fost relatate In scrisoa
rea dv. Adresați-vă în această 
privință, Oficiului pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale din Petroșani, strada Re
publicii nr. 90.

PERSPECTIVĂ
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„Cupa comerțului"
Cu cîteva zile in urmă s-a dat 

startul ediției a IlI-a a compe
tiției sportive locale dotate eu 
„Cupa comerțului". Ia următoa
rele ramuri sportive : fotbal, 
volei, popice, șah. Pînă acum
1- au consumat întrecerile la fot
bal. Ele au reunit patru echipe
— I.M.P.P., I.R.I.C., T.A.P.L. 
și I.C.R.M. — și s-au soldat cu 
următoarele rezultate : I.M.P.P.
— T.A.P.L. 2—1: I.R.I.C. —
I.C.R.M. 5—2; T.A.P.L. —
I.C.R.M. 3—0; I.M.P.P. —
I.R.I.C. 4—4: I.M.P.P. —
I.C.R.M. 3—1 și T.A.P.L. — 
I.R.I.C. 0—2. Meciurile I.R.I.C.
— I.M.P.P. și T.A.P.L. — 
I.R.I.C. au fost foarte disputate, 
ele desemnind pe câștigătoarea 
trofeului.
’Mai mult de o sulă de spec

tatori au urmărit pe terenul 
rgiuleștean“ din Petroșani 
(C.F.R.) jocul dintre I.R.I.C. — 
I.M.P.P. Primii conduc cu 2—0,
2— 1. 4—1 pentru ca, in final, 
reprezentanții fabricii de piine 
să egaleze și meciul să ia 
ifîrșit ou scorul de 4—4. Go
lurile au fost înscrise de Ion 
Popa, Virgil Neagoie, Moșuțiu

și Marcău — pentru I.R.I.C.. de
Ion Filip (3) și Vasile Fîrlea
— pentru I.M.P.P.

Cealaltă partidă, dintre
T.A.l’.L. ș i I.R.I.C. s-a dispu-
tal marți după-amiază, pe a-
celași teren, și a fost. de a-
semenea, dinamică, pasionantă. 
La capătul celor 90 de minute 
de joc. a învins formația 
I.R.T.C. cu 2—0, cîștigînd astfel, 
i u 5 puncte, trofeul pus în joc. 
Pe locul secund s-a situat 
I.M.P.P., tot cu 5 puncte dar 
cu un golaveraj inferior, pe 
locul III T.A.P.L., cu 2 puncte, 
ultimul loc răminînd I.C.R.M. 
care nu a realizat nici un 
punct.

In zilele care urmează se vor 
consuma și întrecerile la cele
lalte discipline sportive : azi la 
volei, miine la popice, dumi
nică dimineața la șah. Echipele 
câștigătoare pe discipline spor
tive vor reprezenta unitățile 
lor în competiția finală _ „Cupa 
campionilor pe ramuri de pro
ducție* — care se va desfășura 
în perioada 5 octombrie — 5 
noiembrie a. c.

Aurel SLABII

VOLEI: Parîngul Lonea —
B.A.T. Petroșani 3-0

In prima etapă a campiona
tului municipal de volei, Pa
rîngul Lonea a dispus cu 3—0 
de B.A.T. Petroșani, la capă
tul unui joc de bună factură 
tehnică. De-a lungul celor trei 
leturi, gazdele s-au dovedit net 
superioare partenerilor de în
trecere, cîștigînd set după set 
(15—2, 15—8. 15—13), adjudeeîn- 
du-și o victorie categorică și 
meritată. Cei mai buni au fost 
Dima, Maidic și Leach de la 
gazde, Ceacu și Mitrică de la 
oaspeți. A arbitrat excelent

profesorul Adrian Golgoțiu din 
Petroșani.

Nicolae POPA
O

In celelalte meciuri s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Parîngul Petroșani — Liceul 
Uricani 3—0; I.P.S.P. Livezeni 
— Preparația Coroești 2—3. In 
întâlnirea Minerul Lupeni — 
T.C.M.M. Petroșani, echipa oas
pete nu s-a prezentat, retră- 
gîndu-se din competiție. Ea a 
fost înlocuită cu Energia Pa
roșeni care își va disputa me
ciul cu Minerul Lupeni in 
cursul săptăminii viitoare.

O nouă uzină de utilaj minier 
la Baia Mare

La Baia Marc a fost dată in 
funcțiune o nouă uzină care va 
produce utilaj minier și piese 
de schimb pentru industria mi
nieră, utilaje cu caracter de u- 
nicat, precum și prototipuri noi 
elaborate de Institutul de cer
cetări miniere din Baia Mare. 
Uzina, Vq efectua și reparații 
la aceste utilaje.

Pe cei 11 000 mp cit ocupă 
uzina in prezent sint construite

o hală monobloc cu secții de 
prelucrări mecanice, tratament 
termic, construcții-montaj și a- 
coperiri metalice, o hală pentru 
forje și o hală pentru confec
ționat tuburi de acraj, utiliza
te in galerii. De asemenea, este 
proiectată a se construi o nouă 
hală de turnătorie. Peste 80 la 
sută din utilajele cu care sint 
dotate secțiile sint produse in 
țară. Datorită avansului la lu

crările de construcție și montaj 
ale utilajelor, uzina va putea 
produce la întreaga capacitate 
incă din trimestrul III al a- 
nului viitor, cu un an mai de
vreme decit termenul prevăzut 
in proiect, rcalizînd o produc
ție de utilaje miniere și piese 
de schimb de aproape 8 000 
tone anual.

(Agcrprcs)

SLMBATA 3 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal: 9,30 Miorița; 10.05 
Piese instrumentale; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,05 Tineri in- 
terpreți de muzică ușoară; 11.20 
Uverturi celebre; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,30 inlilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13.22 
Muzică ușoară; 13.30 Radioclub 
turistic; 13,50 Gintă Emil Ga- 
vriș; 14.00 Caleidoscop muzical)
14.35 Geneza și evoluția muzi
cii populare românești: 15.00 
De Ia 3 la 7 — emisiune da 
divertisment muzical; 16.00 Ra
diojurnal; 19.00 Gazeta radio) 
19,30 Cintece de nuntă și jocuri 
populare; 20,05 Tableta de sea
ră; 20.10 Microrecilal Gigj Mar- 
ga; 20.20 Argheziană; 20.25 Ze
ce melodii preferate: 21.00 In 
jurul globului; 21,20 Formații 
vocal-instrumentaie de muzică 
ușoară: 21.30 Moment poetic)
21.35 Solistul serii : Don Backy; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22,20 Sport; 22,30 De 
toate pentru toți., turiștii; 23.00 
Expres melodii.

VINERI 2 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Su
marul serii. La volan — 
emisiune pentru conducă
torii auto.

18.20 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.10 Telerecital de comedie cu 

Octavian Cottescu.
21.10 Tinerețe și muzică.
21.45 Mai aveți o întrebare ? 

Calculatoarele pot rezolva 
enigmele arheologiei ?

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Săptămîna 

viitoare 
la

DUMINICĂ

4 octombrie

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Matineu du
minical pentru copii și 
școlari.

10,00 Vioța satului.
11.15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Recita
luri susținute de Doina 
Spotoru și Charles Azna
vour.

12,00 De straja patriei.
12.30 Concert simfonic.
13,00 Fotbal : Politehnica lași 

- Rapid (divizia națio
nală A).

14,45 Emisiune în limbo ma
ghiaro.

16.15 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Deschidereo emisiunii de 
după-omiază.

17,35 Studioul „N".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj Tv. „Bună ziua 

doctore !“.
20,20 La horă-n sat.
20.50 Film artistic.
21,55 Melodii pe rampa de 

lansare.

LUNI

5 octombrie

18,00 Deschidereo emisiunii. 
18,05 Sub semnul profesiunii.

Ce doriți să cunoașteți 
despre profesiunea de 
subinginer ? Transmisiune 
de la Liceul „Ion Necul- 
ce“ din București.

18,40 Teleglob. Imagini din 
R. D. Germană.

19,15 Anunțuri—publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnolul de seară.
20,00 Agenda politică, de Ion 

Mărgineonu.
20,10 Roman foileton. Punct 

și contrapunct (III).
20,55 Panoramic științific.
21.20 Din carnetul cu amintiri 

al „Cerbului de aui". 
Trei ediții in 60 de mi
nute - o retrospectivă 
cu :
— Hugues Auffray
— Mie Nokao
— Anda Călugăreonu.

22.20 Telejurnolul de noapte.
22,35 Rampa.
23,00 Inchidereo emisiunii.

MARȚI

6 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18,05 Aplauze pentru colegii 
noștri.

18.45 Actualitatea în economie.

19.15 Anunțuri-publicitate.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Seară de teatru. Doam
na foame de Lope de 
Rueda.

21,05 Interpreți îndrăgiți de 
muzică populară.

21,40 Prim pion. Acad. Ale
xandra Graur.

22,10 Muzicorama Tv. Revista 
actualităților de muzică 
ușoară.

22.45 Telejurnolul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI

7 octombrie

15.55 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Cehoslovacia - 
Finlanda — In cadrul 
Campionatului european. 
Transmisiune directă de 
la Praga.

17,50 Microavanpremiera.
18,00 Universal-șotron. Enciclo

pedie pentru copii.

18.30 Cabinetul economic Tv.
19.15 Anunțuri-publicitate.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.
20.15 Tele-cinemateca : Gol

ful Paradisului (film en
glez).

21.55 Gala morilor Interpreți 
români : Valentin Gheor
ghiu.

22,25 Actualitatea literară.

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

JOI

8 octombrie

17,30 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba ma-
ghioră.

18,00 Mult e dulce; și frumoa-

18,25 Loureați ai Concursului
internațional „George E-
nescu“ — 1970 : Soprana
Eugenia Moldoveonu.

18,40 Cadran internațional.
19,15 Anunțuri-publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial. Aventurile

lui Huckleberry Finn.
20.30 Conferința de presă Tv. 

cu Generalul Nicolae 
State, adjunct al minis
trului afacerilor interne, 
șef ol Inspectoratului 
General al Miliției.

21.20 Festivalul Național de 
poezie „Mihai Eminescu". 
Transmisiune directă de 
la lași.

22.30 Poșta Tv.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI

9 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii.

La volan. Emisiune pen

tru conducătorii auto.

18.20 Căminul.

19,15 Anunțuri-publicitate.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.

19,30 Telejurnolul de seară.

20,00 Film artistic : Tinerețe 

fără bătrînețe.

21,35 15 minute cu loan Baez.

21.50 Mai aveți o întrebare î 

Știm să ne creștem co

piii ?

22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

SIMBÂTA

10 octombrie

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! Bună 
seora, băieți !

19.15 Anunțuri-publicitate.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul* de seară.

20,00 Tele-enciclopedia.

21,00 Of. inimioară. Cintă 
Emil Gavriș.

21.20 Film seriol : Incoruptibilii.

22.10 Festivolul de muzică u- 
șooră de la Veneția. 
Selecțiuni.

23.10 Telejurnalul de noapte. 
Sport : Finalele turneu
lui internoționol de box 
de la Berlin (aspecte 
inregistrote).

23,45 închiderea emisiunii.
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Pentru îndeplinirea tuturor 
indicatorilor de plan
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CMiilor de plan. Care a om-
tribuția aceszxri colecîiv la ab-
ținerea reali/ân ;or pe Jabri.'âî
Aceasia a rei.-și: și din darea de
•tjtA și d;', .ți: Purtate in ta-
dn ' adunării gr-terale de dare de
rea nă și a’.egen a organizației nr.
9 l a 'oc de !• ante in reali? ir-a
exemplară a *ardnflor d.- ['rob'-e
‘-au situat m.-nmrii de Pv i

ridicarea niscia’ui lor profesional, 
de educarea k>r mulrilaierală*.

,.S .-.'cerii să F.u ră doare când 
uneori se imimplă ca secția să nu- 
•. indepii ea«că sarcinile de pro
ducție, .1’' ni.'. Maria Vlăd >cu. 
Cum să 'c -ea’îzeze cînd unele

Ana 
liana 
încă

nt.'-ta'c. BV ca’::.-.-,. A-B va i
h i ridicată la . • de
71.2 ia suu. Să ii viață jr
a'rnienea obiective >a-i o treabă
ușoară. dar toate comums-
>r!e participante ’a discuții. tar
numărd lor a fost aproape de
jumătate din cel prezent la aduna
re. s-au angajat să contribuie ne
abătut la înfăptuirea lor.

-In fața noastră stau intr-.uk” .;r 
sarcini mari. «punea tovaiîșa 
Liliana Raica. Îndeplinirea oi «e 
roate face numai prin mobilizarea 
întregului colectiv. La noi în ecție 
lucrează multe tinere harnice. Xo iă 
re revine sarcina să ne ocupam de
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profesori co Vasile Petei, Ion 
Lăzăriciu, Ion Candrea, Con
stantin Sporea, de aportul unor 
personalități marcante ale 
culturii românești cum au lost 
Mihoil Sadoveonu, Gh. Bogdan 
Duica, V. Ghidionescu ș.a., 
Școala normală din Deva s-a 
remarcat printr-un invățomînt 
așezat pe baze științifice, pe 
cele mai noi cuceriri ale ști
inței pedagogice.

In același timp, școala a 
educat absolvenții soi in spiri
tul unui profund și fierbinte 
patriotism. Modești și laborioși 
tinerii învățători au plecat de 
pe băncile școlii devene în nu
meroase sate din întregul Ar- 
deal, unde s-ou consaciat 
marelui ideal de făurire a per
sonalității oomenilor, de con
solidare a sentimentelor de 
dragoste de patrie și popor.

In cei 26 de oni de viață

«N SECOL 
UI 

iNVĂIĂMÎNÎ 
nouă, liceul pedagogic Deva a 
cunoscut multiple și substanția
le prefaceri, devenind o mo
dernă instituție de invățămint 
și cultură, școala ce a pre
gătit noile generații de învă
țători, menite să ducă în sate 
cuvintul partidului, lumina ști
inței și culturii. Noii învăță
tori au devenit factori activi 
in impetuoasa revoluție cultu
rală. in vastul proces de eman
cipate spirituală a poporului.

muncitoare r.u folosesc din plin 
cele S ore de muncă, iar schimbai 
condus de Maria Turtai obține 
randamente sub nivelul posibilită
ților. Este adevărat că în secție nu 
avem cazuri de ab«e:ițe nemotivate 
dar trebuie să milităm pentru în
tărirea disciplinei sub toate aspec
tele. Pentru a contribui la îndepli
nirea noilor obiective, mă angajez 
«ă produc în fiecare zi 2 kilograme 
de fire de mătase peste sarcina de 
plan și să dau numai produse de 
calitate.”

Asemenea angajamente și-au lu
at și Ana Lagrgan, Marilena 
S.ău'e<u. Maria Comoiu și mai a- 
ritatca participantelor la discuții. 
Din cadrul dezbaterilor s-a de
prins, deci, clar hotărîrea tuturor 
comuniștilor de a contribui, cu în
tregul lor potențial, la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan.

In încheierea adunării generale 
a organizației de partid nr. 9 de 
la ..Viscoza" Lupeni, tovarășa 
Ioana Meszaroș a subliniat necesiti- 
tea ca organizația de bază să se 
afle mereu in miezul pro
blemelor, să acționeze prompt 
acolo unde procesul de pro
ducție o cere. Menirea co
munistelor din secție este de a fi 
tot timpul un exemplu personal 
demn de urmat, să militeze pe.ifu 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii, a angajamentelor 
de întrecere.

D. CRIȘAN

Alături de aceștia, alți ob- 
solvenți ai școlii, perfecționin- 
du-și pregătirea au devenit 
cadre didactice in diferite 
centre universitore ale țării. 
Intre ei amintim pe Dumitru 
Negoi, Romul Munteanu, Eu
gen Popa, Alexandru Tohă- 
neanu, Alexandru Țurcaș, Ion 
Drăgan.

Miron Scorobete, Nicolae 
Boboc și Alexandru Munteanu, 
sini personalități culturale care 
și-au început studiile tot pe 
băncile acestui liceu.

Anul centenarului găsește li
ceul intr-un vast proces de 
dezvoltare și modernizare, atit 
in activitatea didactică cit și 
în boza sa materială. Corpul 
profesoral și elevii, angajați 
activ in transpunerea in viață 
a sarcinilor pe care partidul 
le pune în fața școlii, depun 
strădanii sporite pentru per
fecționare și autodepășire.
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Afirmarea cu competență 
a rolului lor conducător

de conducere

Intre 25 și 31 
se desfășoară in ........
țară SĂPTAM1NA ECONO
MIEI. manifestare destinată 
să cultive in rindul popu
lației chibzuință și spiritul 
de bună gospodărire.

Economia — cuvint 
lenar. cu semnificații și 
zonanțe multiple, 
printre altele una din cele 
mai vechi și mai răspîndite 
deprinderi umane — a că
pătat in zilele noastre, ca

octombrie 
întreaga

mi
re* 

definind

generale a nivelului de trai 
au fost obținute inlr-o pe
rioadă in care puterea de 
cumpărare a populației a 
dus la sporirea desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul 
socialist, economisirea la 
C.E.C. realizindu-se, așadar, 
in condiții de spor al con
sumului. 1 ăcind apel la sta
tistici constatăm, in Valea 
Jiului, o substanțială creș
tere a cumpărării obiectelor 
de folosință îndelungată : mo-

SĂPTÂMÎNA
ECONOMIEI

a dezvoltării socie- 
a creșterii nivelului 
un loc tot mai im- 
în viața oamenilor, 

salariilor, ridica- 
continuă a puterii de 

su
ci estinate 

și

urmare 
tații și 
de trai 
portant
Creșterea
rea 
cumpărare a populației, 
mele importante 
nevoilor social-culturah 
altele, fac ca belșugul, fru
mosul. să pătrundă tot mai 
mult 
dian, 
rești, 
gur 1 
ții au fost 

pentru

in traiul nostru coti 
, să devină tot mai fi 

mai 
că in
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realizabile. Desi- 
asemenea condi- 

crcate premise 
optime pentru dezvoltarea 
acțiunii de economisire. A- 
ceasta cu atit mai mult cu 
cit fiecare își dorește o via
ță mai frumoasă, mai îm
belșugată, mai confortabilă, 
dorință firească care poate fi 
realizată in primul rînd prin 
muncă, apoi printr-o gospo
dărire chibzuită a venituri
lor, pe calea economisirii la 
C.E.C.

Reîerindii-ne la dezvolta
rea acțiunii de economisire 
în Va’ea Jiului, pot confir
ma că. în prezent, popu
lația Văii Jiului păstrează 
la C.E.C. de peste trei ori 
mai mult decit în 1965, deci 
soldul general al depuneri
lor C.E.C. în anii cincina
lului s-a triplat.

Paralel cu creșterea soldu
lui general a crescut și nu
mărul depunătorilor - astfel, 
că in prezent la f' 
treilea locuitor al 
lui există emis
C.E.C.

Aceste rezultate <
tive în aprecierea

fiecare al 
Văii Jiu- 
un libret

seninifica- 
i ridicării

bilă, televizoare. autoturis
me. Păstrarea disponibilită
ților bănești la C.E.C. cores
punde deopotrivă intereselor 
generale alo statului cit și 
intereselor personale ale fie
cărui depunător. Statul fo
losește depunerile populației 
atit timp cit sînt păstrate la 
C.E.C. și în felul acesta ele 
contribuie la dezvoltarea e- 
conomiei naționale.

Cu începere din acest an 
C.E.C. efectuează o nouă o- 
perațiune de deservire a 
populației și anume acorda
rea de credite pentru con
struirea de locuințe proprie
tate personală. In condițiile 
statornicite de lege, C.E.C.-ul 
acordă cetățenilor 
și pensionarilor din 
urban împrumuturi

salariați 
mediul 
pentru 

constituirea de avansuri mi
nime sau pentru completa
rea avansului constituit din 
mijloace proprii in vederea 
încheierii de contracte pentru 
construcții de case in antre
priză. C.E.C.-ul mai acordă 
credite și celor care vor să 
construiască locuințe particu
lare in regie proprie, îm
prumuturi care nu pot depăși 
20 000 Iei.

In concluzie, indiferent de 
modalitatea prin care popu
lația apelează Ia serviciile 
C.E.C.-ului. care sini com
plexe și diverse, întreaga ac
tivitate a Casei de. Econo
mii și Consemnațiuni stă sub 
semnul unui singur obiectiv 
— economia.

loan LAZĂR. 
directorul filialei din 

Petroșani a C.E.C.
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La Lupeni, intr-o zi (printre puținele acum!) cu soare...

T V
DUMINICĂ 25 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii.
9,45 Desene animate : .Re

gele junglei*.
10,00 Viața satului.
11,15 Amfiteatru muzical. 
12,00 De strajă patriei.
13,00 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Inter
pret îndrăgiți de muzi
că ușoară ; Rita Pavone, 
Cliff Richard. Luigi 
loneșcu, llanja Pazel- 
lova, Jacques (Iustin, 
Florin Bogardo.

13 30 Emisiune in limba ma
ghiară.

15.00 Fotbal : Dinanîo Bucu
rești — Steaua. Trans
misiune de la Sl-donul 
„23 August"

17.00 Redacția sportivă pre
zintă medalioanele fil
mate ..Iochen Kindt* și 
„Cassius Clay".

17.30 Campionatul mondial 
de ciclobal (imagini în
registrate la Fraga).

18.00 Patriurn Carmen.
19.15 Desene animate: „Isto

ria invențiilor".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Baletul ..La piață” de 

Mihai Jora.
20.30 Telex-varietăți. In dis

tribuție: Doina Badea.

Mariana Bădoiu, Cuge-
nia Moldoveanu, Nar-
ghita. Margareta Pisla-
ni. Lucia Rîneanu. Ion
Caraniitru. Mihai Foti-
no. Petre Geanibașu,
Alexandru Manolescu,
Bojidar Petrov, Ion
Tugearu, Vasile Vese-
lovski.

21,20 Reportaj TV ; „80 de 1

23,30 închiderea emisiunii.

bărbați".
21.35 Telex-varietăti (partea

a II ).
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,05 Campionatele mondiale

de gimnastică. Exerci-
ții liber alese femeî.
(înregistrare de la
Ljubljana).

PRODUSE
INDUSTRIALE

tehnii o-materiale necesare rea- 
I zării indicatorilor de plan, 
repartizarea judicioasă a for
țelor de muncă etc. De aseme
nea. sub îndrumarea comite
tului orășenesc de partid, or
ganizațiile de bază de la mi
nă șantierul I.L.HLS., S.U.C.T. 
și altele și-au îmbunătățit ac
tivitatea pentru întărirea mun
cii de primire în partid, pen
tru desfășurarea în condiții op
time a noului an al invățămin- 
lului de partid, au luat mă
suri pentru îmbunătățirea con
ținutului agitației vizuale, al 
celorlalte forme ale muncii 
poLtire de masă.

Deși tardiv, citeva conside
rații pe marginea evoluției si
tuației minei Uricanj se impun 
totuși cu necesitate. In cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc în 
Biroul Comitetului municipal 
de partid s-a subliniat faptul 
că neajunsurile care au carac
terizat activitatea minei își 
găsesc explicația și in defi
ciențele existente în munca de 
partid, in activitatea '■omitetu- 
Bui de partid al minei .și chiar 
a biroului comitetului orășe
nesc de partid. Organul de 
partid de la Uricanj nu a ac
ționat întotdeauna cu prompti
tudine și eficiență, nu și-a im
pus punctul de vedere cu su
ficientă hotărîre in problemele 
cheie ale activității economi
ce. S-au inițiat discuții, anali
ze. dar. deseori, acestea au a- 
xut un caracter formal, gene
ral. nu s-a pus bază pe mun
ca concretă pentru înfăptuirea 
măsurilor elaborate in scopul 
remedierii cauzelor care frinau 
activitatea minei. Această sta
re de lucruri a facilitat apari
ția și menținerea manifestări
lor de indisciplină, de lipsă de 
răspundere chiar la unele ca-

dre 
sustragere de la 
sarcinilor stabilite 
rațiile de partid, a propuneri
lor făcute de membri de par- 
Lid pentru redresarea activită
ții minei. Unele cadre din ve
chea conducere a minei s-au 
iupt de viața de partid, au în
locuit munca politică vie pen
tru educarea oamenilor cu 
sancționarea fără discernămint 
a multor salariați. ceea ce a 
condus la crearea unui climat 
de mun'ă neprielnic în cadrul 
exploatării. Biroul Comitetului 
municipal de partid 
tendința unor cadre 
din alte unități cum 
nele Lonea, Vulcan, 
construcții al T.C.H.. 
de a se 
țiile ce 
țiile de 
parte.

S-a subliniat faptul 
ma constituirii organizațiilor 
de bază pe sectoare, în ca
drul exploatărilor noastre mi
niere există organizații de par
tid puternice. Dinamizarea vie
ții de partid. întărirea rolului 
r-onducător al organizațiilor de 
bază necesită însă ca. imediat 
după adunările generale de 
dare de seamă și alegeri, noile 
birouri ale organizațiilor 
bază să fie instruite 
să fie îndrumate și 
îndeaproape, spre a 
o muncă 
spre a-și 
complexele sarcini ce le stau 
în față in 
zarea masei membrilor de par
tid. în mobilizarea colectivelor 
de muncă la înfăptuire,, planu
lui de producție. Biroul comi
tetului municipal a cerut or
ganelor de partid să urmă
rească îndeaDroapc modul cum 
i«i i xerritâ organizațiile de ba
ză. mai ales din unitățile mi-

tehnică, de 
îndeplinirea 
de organi-

sustrage de 
le revin în 
partid din

a criticat 
tehnice și 
ar fi mi- 
Grupul II 
C.C.P. etc. 
la obliga- 
organiza- 
care fac

că în ur-

colectivă, 
rezolva

de 
temeinic, 
sprijinite 
desfășura 
eficientă, 
inlrutotul

educarea și activ

niere. sectoarele forestiere, șan
tierele de construcții, organi
zațiile comerciale etc., dreptul 
de control asupra conducerilor 
tehnico-administrative, cum se 
preocupă de lărgirea caracte
rului obștesc al muncii de 
partid. Problemele majore ale 
vieții economico-sociale să fie 
soluționate prin studii din di
verse domenii care să fie ro
dul participării efective a or
ganelor de partid, a comisiilor 
pe probleme de pe lingă comi
tetele de partid, a comuniști
lor, a cadrelor de specialitate. 
In scopul întăririi muncii de 
primire în partid, comitetele 
de partid au datoria să anali
zeze situația fiecărei organiza
ții din punct de vedere al po
sibilităților creșterii rîndurilor 
lor și să ia măsuri pentru îm
bunătățirea muncii de primire 
in partid mai 
ganizațiî care 
acest an nici 
va acorda o 
în acest sens 
zațiilor de partid din comerț, 
sectoarele forestiere. unitățile 
de învățămînt. institutul de 
mine. Intensificarea mun
cii de primire in partid pre
supune o exigență sporită și 
față de calitățile profesionale 
și moral-politice ale 
solicită intrarea în 
partidului.

Tmbunătățindu-și 
stilul și metodele de muncă, 
afirmîndu-și cu tot mai mare 
competență rolul cpnducător, 
organizațiile de partid vor ob
ține noi succese în mobilizarea 
colectivelor de muncă la în
făptuirea integrală a sarcinilor 
pe 1970. in pregătirea temei
nică a realizării planului a- 
nului viitor, primul an al nou
lui cincinaL

S-au împlinit, zilele trecute, | 
100 de ani de la nașterea u- i 
nui scriitor a cărui prezență I 
(in ciuda marilor rătăciri și a 
gravelor sale erori, izvorite din 
uzate pretenții nobiliare și te
nebroase concepții C 
se înscrie trainic pe 
natele istoriei literaturii univer
sale : Ivan Bunin, laureatul, in 
1933, al invidiatului premiu 
Nobel pentru literatură. Dacă 
a pătruns in cultura rusă in
tr-un moment și-un climat 
deosebit de fericite, cind a- 
ceasla era fervent frămintală 
de nobilele intenții novatoare 
ale unor scriitori de real talent

................. I 

filozofice) I 
coordo- I

I
I
I
I
I
I
IBUNIN

PETROȘANI — / Noiem
brie : Omul care nu poate 
fi acuzat (26—28 octombrie); 
PETRILA : Această femeie 
(25—27 octombrie); LONEA 
— Minerul: Tandrețe (26—23 
octombrie); AN1NOASA t 
Moll Flanders (27—23 octom
brie): BÂRBATENI : Tată 
de familie (27—28 octom
brie); VULCAN : Dragoste și 
viteză (26—28 octombrie); 
LUPENI — Muncitoresc: 
Iubire strict oprită (27—28 
octombrie).

angajează urgent

© Un șeî magazin 
de confecții și țesături pentru localitatea 

Lonea.

Condiții de angajare conform H.C.M. 
914/1969.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic de la biroul personal al întreprinderii, între 
orele 7 și 15, str. Republicii nr. 90, telefon 
18 04.

Reîntoarcere
fllrtnate du, i ig I

se vede omul pe care-l atrage 
mineritul...", se confesează șe
ful de brigadă. Cel mai tînăr 
din brigadă — 23 ani — e 
Ioan Chiriac, ajutor miner plin 
de nerv, de elan, drgu- 
incios, stăruitor fi „uîriior 
la treabă, nevoie mare" .. 
Acești oameni dețin la ora pre
zentă un spor de la începutul 
anului de peste 50 metri, "ață 
de planul de avansare încre
dințat. Cu o constanță demnă 
de laudă, ci își realizează nor
ma lunară în proporție de 7/5— 
125 la sută. Cu toții s-au înțe
les ca in luna octombrie sa 
atingă cel puțin 75 metri de 
înaintare, cea mai bună realizare 
a lor din acest an. De fapt, unt 
direct interesați '(aici vă vom lu
mina și vechea pasiune de 
care am amintit la început...), 
căci ci înșiși vor săpa suitorul 
de atac -al frontalului care-l pre
gătesc, azi, pe stratul 15, la *>- 
rizontul 440. ei înșiși vor extra
ge miezurile bogăției subpă- 
mintene in așteptase, vor deveni 
frontalișn, intr-un cuvint... 
Viitorul abataj va fi mecani
zat, și întreaga brigadă e nerăb
dătoare... „Vrem să fie model 
pe minău. O dorință unanimă, 
arzătoare, pe care oameni ca ai 
lui Rușitoru o pot împlini...

Eu, ostașul tău, țară!
(Urmare din pag l)

rea ta. țară, să îmbrac tunica 
acoperită de glorii, să sărut 
tricolorul acoperii de 
să port arma pe care 
pus-o in mină ca să-ți 
cu necliniilu credință, 
gali.' și dăruire ființa, 
spre piscul comunist.

Port simplul grad de sol
da’. sau sint ofițer ori gene
ral. mă instruiesc la rachete 
sau la tancuri, pe supersoni
ce sau ca infanterist, ca ma
rinar 'au ca tunar, dar indi- 
fe-.’-g de grad și însemnele 
armei mă numesc și rămîn

glorii, 
mi-ai 

păzesc 
abne- 
suișul

cct'a ce sini : ostaș al țării 
mele !

E aspră, e grea meseria 
armelor, dar cu atit mai fru
moasă și mai romantică, lxi 
școala și Ia temperatura 
la marile răspunderi, < 
ferul meu *-a forjat, i 
mea a devenit mai putt 
decit cremenea, dragoste, 
patrie 
binte. 
pentru a mă lăuda pe 
spun aceste lucruri, ci 
mai țtenlru 
care m-ai alăptat și 
crezut a tfel la sinul 
Căci asemenea a tot ce miș

ei, 
carac- 
v oi nț a 

ta de 
mai plină și mai fier- 

Tu știi, țară, că nu 
mine 
toc

ilă vi pe tine 
m-ai 
tău.

ales în acele or- 
nu au primit în 
un membru. Se 

atenție deosebită 
mai ales organi

celor ce 
rînd urile

continuu

ca Blok și Briusov (in poezie), 
Kuprin, Â. Tolstoi și Leonid 
Andreev (in proză), Bunin și-a 
orientat drumul vieții și al o- 
perei pe o orbită originală și 
atit de aparte. Să fie aceasta 
singura dovadă a marii 
personalități artistice ? 
Ivan Bunin, atit in anii 
mergători Marii Revoluții 
și in cei ai emigrației, a 
o proză de necontestabilă va
loare, cu rădăcini adine în
fipte in solul social al vremii, 
afirmarea sa totală aducin- 
du-i-o nu micile „scriituri" — 
rod al unei mentalități de 
clasă perimate - ci continua, 
neîntrerupta sa luptă cu cu
rentele naturalist-decadente, 
pentru afirmarea adevăra’ei 
literaturi. Desprinzindu-se rela
tiv ușor de pe paleta coloritu
lui idilic, lumea rurală din 
scrierile lui Bunin primește, din 
ce in ce mai mult, tente de 
autentic, de semnificativ, de 
simbolic (narațiunea „Satul" 
- amplă monografie literară 
a satului rus de la începutul 
secolului nostru, cum o numea 
Tatiana Nicolescu, a violentat, 
pur și simplu, la timpul ei, li
teratura rusă, printr-o neobiș
nuită asperitate, sobrietate, 
austeritate și profunzime).

Scormonind in întreaga 
operă adincimea, cizelind 
finisînd... suprafața, țintind in 
orice moment desăvirșirea, 
Bunin a scris o operă cu stră
luciri diamantine, pentru care, 
neîndoios, va rămine. Va ră- 
mine veșnic, el, marele artist 
al cuvintului scris, Bunin.

V. TEODORESCU

sale 
Nu. 

pre- 
cit 

scris

sa
și

MINERI! Respectați normele 
de tehnica securității muncii!

că-n țara asta. riul. ramul, 
eu existat numai prin tine și 
numai pentru tine. M-ai che
mat. cînd puhoaiele primăve
rii ți-au rănit trupul, ca lao
laltă cu toată suflarea româ
nească, să mă bat cu ele și 
să le îngenunchez. Și n-am 
dat înapoi in acel teribil răz
boi cu apele. M-ai chemat 
să pun umărul Ia osmoza 
marilor construcții, să 
in cimpii artere de apă 
tru fertilizarea solului 
răspuns, răspund și voi 
punde și de acum înainte, 
ostășește, la vibrantul tău 
apel. Nu voi pregeta să-mi 
vărs stropii de sudoare pen
tru ca fruntea-ți mîndră 
demnă să strălucească de 
și noi nestemate, făurite 
frontul muncii pașnice.

tai 
pen- 
Arn 
răs-

fi 
noi 
pe

Și cu aceeași ardoare fi 
dăruire te voi apăra oriei nd. 
Cu singele și cu ființa mea. 
cu brațul meu înarmat.

Am un nume simplu : Ion. 
Vasile sau Petre. Vin de pe 
plaiul tău mioritic, țară. Os 
din osul bravilor de dinain
te-mi, am venit să îmbrac 
tunica acoperită de glorii, .să 

A de 
trăind 

mi-o 
în 

întreaga 
fără 
vaj- 

lumi- 
rnine 

. Hi 
astfel eu, ostașul

sărut drapelul acoperit 
glorii. muncind și i 
ceas de ceas așa cum 
cere legămintul ostășesc, 
care eu descopăr 
răspundere și mindria 
seamăn de a fi chezaș 
nic izbinzilor și vieții l 
rtoase a poporului. Pe 
poți pune aricind temei, 
vorbesc 
tău, țară

H ilTl/n

C&nfatcful ntcfalUlfai /ace de la
Mi&vahea la Lead, de mascot, *i ne le.aatede 

ca\e cur jwdea -eâ aftahă
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Încheierea Manifestări Primirea de către tovarășul

SESIUNII JUBILIARE
peste hotare

cu ocazia
KIM IR SEN

A NAȚIUNILOR UNITE
ZILEI

FORȚELOR 
ARMATE

(Urmare din pag. I)

Organizația Națiunilor Unite a 
realizat și ceea ce ea n-a știut 
să înfăptuiască", a spus
Thant. Vorbitorul a relevat că
există numeroase probleme a-
cute ce preocupă de multă 
vreme omenirea și cărora a-
cest for internațional trebuie 
să le găsească o soluționare, 
îndeplinindu-și astfel misiunea 
încredințată de popoare și în
scrisă, în urmă cu 25 de ani. 
In Carta Națiunilor Unite. El a 
apelat la statele membre să-și 
întărească eforturile pentru ca 
Organizația Națiunilor Unite 
să devină un instrument e- 
ficacc de rezolvare a proble
melor urgente ce confruntă lu
mea contemporană. .Cursa 
înarmărilor, cu riscurile sale 
de neiertat și cu cele 200 de 
miliarde de dolari cit costă ea

U

in fiecare an — a declarat U 
Than- — constituie un coșmar 
in comparație cu alte consecin
țe ale rapidității progresului 
științific și tehnic".

Trecind in revistă responsa
bilitățile ce revin Organizației 
Națiunilor Unite, alocuțiunea 
pronunțată de U Thant in fața 
Adunării Generale a reliefat 
faptul că deviza sub care s-a 
desfășurat sesiunea jubiliară, 
„pace, justiție, progres", tre
buie să constituie un impera
tiv permanent al viitorului. 
Vorbitorul a arătat că numai 
astfel O.N.U. nu se va înde
părta de idealurile, de speran
țele înalte și de hotărîrea ca
re au dus la nașterea ei după 
cel de-al doilea război mon
dial. ..Nu avem dreptul să 
fim satisfăcuți de rezultate len
te și parțiale, nici de cuvinte 
și declarații neurmate de fap-

te*, a declarat U Thant. „No 
vom angaja pe drumul unei 
Organizații a Națiunilor Unite 
care se va achita cu mai multă 
forță și eficacitate de funcțiile 
capitale asumate prin Cartă", 
a spus in încheiere vorbitorul.

In încheierea lucrărilor șe
dinței festive a sesiunii jubi
liare. a luat cuvintul Edvard 
Hambro, președintele Adunării 
Generale. El a arătat că la se
siunea jubiliară au fost apro
bate documente importante dar 
că, în primul rînd, faptele do 
miine vor decide valoarea și 
eficiența acestei sesiuni. „E ne
îndoios. a spus Edvard Ham
bro. că declarațiile, chiar cele 
mai admirabile, nu sînt sufi
ciente dacă nu traducem în 
fapt sentimentele care ni le-au 
inspirat". In încheiere, vorbito
rul a subliniat că, în ciuda

imenselor dificultăți, a proble
melor nesoluționate încă in lu
mea contemporană, există toa
te premisele ca 
Națiunilor Unite să-și poată în
deplini rolul pentru care a fost 
creată, acționind cu mai multă 
decizie și eficiență.

La amiază, șefii de state și 
guverne participanți la sesiu
nea jubiliară au fost invitați 
la o recepție dată în onoarea 
lor de președintele Adunării 
Generale, Edvard Hambro, și 
de secretarul general al O.N.L'.. 
U Thant.

După ce a luat parte la a- 
ceastă recepție, președintele 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, 
Elena Ceaușescu, și persoanele 
oficiale care il însoțesc pe șe
ful statului român au părăsit 
New York-ul, indreptîndu-se 
spre Washington.

Organizația

ale
României

a ambasadorului român
la Phenian

PHENIAN 24 (Agerpres). - La 
22 octombrie 1970, Kim Ir Sen, 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, a 
primit pe ambasadorul Republicii

Socialiste
Coreeanâ, 
cererea acestuia.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat Hă 
Dam, ministrul afacerilor externe 
al R. P. D. Coreene.

România in R. P.
Aurel Mălnășan,

D. 
la

Probleme internaționale majore
în centrul atenției participanților

Peste hotare au continuat 
manifestările prilejuite de ani
versarea Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, informează corespon
denții Agerpres. La Pekin a 
avut loc o seară festivă la core 
au luat cuvintul Siao Cin-kuan, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, și colonelul Virgil 
Gheorghiu, atașatul militar al 
țării noastre. In încheiere, au 
fost prezentate filme documen
tare romănești cu aspecte din 
pregătirea de luptă a milita
rilor și gărzilor patriotice. De 
asemenea, un miting urmat de 
prezentarea unor filme a avut 
loc Io Hanoi. Atașații militari 
ai Republicii Socialiste Româ
nia la Berlin, Nicosia și Roma 
au oferit gale de filme. Amba
sadorul român, Dumitru Tur- 
cuș, și atașatul militar și aero 
la Budapesta, Emilion Birlea, 
au depus coroane de flori la 
cimitirul eroilor români căzuți 
in luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fas
cist.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — La Washington s-a 
semnat un acord de schimburi și cooperare între Biblioteca 
Centrală de Stat a Republicii Socialiste România și Biblio
teca Congresului S.U.A.

La festivitate au participat reprezentanți ai departamen
tului de stat, membri ai comitetului de administrație a Bi
bliotecii Congresului, precum și atașatul cultural al Amba
sadei române la Washington.

Zborul stației automate

S O A' DA- 8“
continuă

NAȚIUNILE UNITE 24 (A- 
gerptes). — Trimișii speciali, L 
Rodcscu și A. Ionescu, transmit : 
Problemele internaționale majore, 
activitatea și perspectivele O.N.L , 
precum și preocupări specifice ale 
unor mari regiuni geografice, au 
sta: in centrul atenției partidp.ni- 
ților la sesiunea jubiliară a O.N.U.

In ultima zi rezervată 
expuneri programatice de 
externă, 1—. — 
state sa- -i—.,11 ------ -- ,
ședinților și premieri ai Finlandei, 
Cehoslovaciei, Marii Britanii, Indie:, 
Nicaraguei, Norvegiei, Etiopiei, 
S.U.A., Ciadului. Ciprului. Dtho- 
mey-ului. Algeriei, Belgiei.

Evocînd activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite, JAN 
MARCO, ministrul de externe >1 
Cehoslovaciei, a prezentat poziția 
țări: sale în problema securității 
internaționale, a conflictului lin 
Vietnam și a situației din Orien
tul Apropiat. Referindu-se la pro
blemele europene, el a reliefat im
portanța semnării recente a Trata
tului sovieto—vest-gerinan și a 
declarat că Cehoslovacia .este 
gata să ducă negocieri cu vecina 
sa din vest, R. 1 a Germaniei, în 
vederea eliminării obstacolelor din 
calea evoluției normale a relaț.ilor 
dintre cele două țări". „Țin să 
subliniez, a spus el, că guvernul 
cehoslovac este hotărit să contri
buie ia consolidarea atmosferei 
actuale din Europa și că acordă 
o mare importanță acestor nego
cieri*. Jan Marko s-a pronunțat 
pentru abordarea concretă a pre- 
parativelor în vederea convocării 
unei conferințe a securității euro
pene. El s-a referit, apoi, la pro
bleme aflate pe agenda vieții in
ternaționale, printre care dezarma
rea, dreptul popoarelor de are 
dezvolta liber și independent, făiă 
amestec străin, respectarea princi
piilor Cartei.

EDWARD HEATH, primul mi
nistru al Marii Britanii, s-a refe
rit la actuala situație 
oală, 
vine 
ma -------------------------- ,
cum și față de reglementarea dife
rendelor prin mijloace pașnice. In 
acest sens, el a afirmat că nu ,m 
fost încă folosite toate posibili
tății.- și metodele prevăzute m 
Cartă pentru menținerea păcii. LI 
a expus apoi poziția britanică față 
de următorul deceniu al dezvoltă:ii.

Primul ministru a! Indiei, IN
DIRA GANDHI, a prezentat de 
la început un tablou al configura
ției internaționale, arătînd că după 
25 de ani de la crearea O.N.U. 
principiul universalității nu e;.te 
încă aplicat, sistemul acțiunilor 
unilarerale și al alianțelor exclau- 
ve .-a dispărut, dreptul popoarelor 
de a-și alege forma de gpvero.'i- 
mînt nu este acceptat decît in 
vorbe de anumite puteri, se pro
duc încă ingerințe considerabile in 
afacerile interne ale altor țări, 
persian extinderea angajamentelor

acev.or 
.. _______ __ politică
i, au luat cuvintul șefii de 
sau trimișii speciali ai pre-

refe-
_____ , intemațio- 

subliniind răspunderea ce ;e- 
Națiunilor Unite în proble- 

securității internaționale, pre-

militare. Indira Gandhi s-a referit, 
de asemenea, la situația existentă 
în Vietnam, precum și în Orien
tul Apropiat, susținind utilitatea 
negocierilor ca mijloc de reglemen
tare. O.N.U., după părerea sa, 
trebuie să dețină un rol mai activ 
în rezolvarea diferendelor interna
ționale, în dezvoltarea economici 
națiunilor rămase în urmă, în rea
lizarea unor progrese în domeniul 
dezarmării.

In condițiile transformărilor 
petrecute în lume, a arătat în 
cuvintarea sa premierul Nor
vegiei, PER BORTEN. este ne
cesară o intensificare a efor
turilor generale pentru a re
găsi încrederea popoarelor că 
este posibil, prin O.N.U., să se 
rezolve problemele majore de 
astăzi. El a declarat că prin
tre sarcinile urgente ale O.N.U. 
se numără reducerea și con
trolul armamentelor, desființa
rea dominației coloniale, res
pectul normelor internaționale. 
Pentru a obține rezultate bu
ne, a spus el. este nevoie de 
eforturi conjugate ale tuturor 
națiunilor, mari și mici, avute 
și sărace, dat fiind că toate 
statele membre ale O.N.U. au 
dreptul și îndatoriri egale de 
a căuta soluții concertate la 
problemele ce se pun în fața 
organizației noastre.

Salutind pe membrii O.N.U. 
in numele guvernului Statelor 
Unite, președintele NIXON a 
arătat că soarta omenirii de
pinde de realismul și sinceri
tatea cu care sînt abordate 
marile probleme ale păcii și 
războiului.

Referindu-se la aniversarea 
unui sfert de veac da la în
ființarea O.N.U., el a arătat 
că Națiunile Unite au realizat 
o serie de succese în reglemen
tarea sau evitarea unor con
flicte, în promovarea dezvol
tării economice și a cooperării 
internaționale în anumite do
menii. Dar această cooperare 
lasă încă mult de dorit. Pro
blema centrală a lumii con
temporane — asigurarea păcii 
— nu a fost încă soluționată.

Menționînd în continuare fap
tul că S.U.A. și U.R.S.S., care 
au luptat ca aliați in cel de-al 
doilea război mondial, au co
operat cu 25 de ani în urmă 
la înființarea O.N.U., dar că, 
ulterior, această cooperare a 
încetat, vorbitorul a arătat că, 
in ciuda deosebirilor profunde 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.. există 
un șir de factori care oferă o 
bază pentru îngrădirea și re
ducerea acestor deosebiri. Nici 
una dintre cele două țâri, a 
subliniat președintele, nu do
rește un conflict 
ar costa viața a 
oane de oameni, 
doresc reducerea

nuclear care 
zeci de mili- 
Ambele state 
poverii inar-

mărilor, resursele eliberate pu
țind fi. astfel, folosite pentru 
a construi și nu pentru a dis
truge. Este in interesul atît al 
S.U.A. cît și al U.R.S.S., state 
dezvoltate din punct de vede
re industrial, să sporească le
găturile comerciale, 
reciproce. In 
economice și 
care se cer 
pot imprima 
toare competiției existente în
tre S.U.A. și U.R.S.S.

După ce s-a referit la pozi
ția cunoscută a S.U.A. față do 
problema Vietnamului și cea a 
Orientului Apropiat, președinte
le Nixon a indicat acele pro
bleme care, după părerea sa, 
trebuie să preocupe pe toți 
membrii Națiunilor Unite — 
reducerea decalajului intre sta
tele bogate și cele sărace, fo
losirea uriașelor resurse ale 
mărilor și oceanelor in benefi
ciul tuturor statelor, coopera
rea internațională pentru com
baterea poluării mediului în
conjurător al omului, rezolva
rea marilor probleme pe caro 
le ridică creșterea vertiginoasă 
a populației globului, oprirea 
traficului de stupefiante, lichi
darea practicilor pirateriei ae
riene și asasinării de diplomați. 
In fine, președintele S.U.A. a 
expus poziția cunoscută ame
ricană in problema prizonieri
lor de război.

Relațiile internaționale, a 
spus in continuare vorbitorul, 
trebuie să fie întemeiate pe 
anumite principii universale t 
recunoașterea dreptului suveran 
la independență și demnitate 
a fiecărei națiuni, a dreptului 
tuturor indivizilor la o viață 
demnă, respectul reciproc pen
tru drepturile tuturor statelor.

Pe scena politică actuală a 
lumii, problemele acute se mul
tiplică, rămînind încă fără so
luții, a declarat arhiepiscopul 
MAKARIOS, președintele Re
publicii Cipru, subliniind, in 
context, că o astfel de situa
ție se datorește în principal 
ignorării de către unele state 
a principiilor fundamentale ale 
Cartei Națiunilor Unite. Rolul 
organizației Națiunilor Unite 
în epoca noastră de frâmîntări 
este indiscutabil, dar atît timp 
cît va exista o discrepanță în
grijorătoare între declarațiile 
unor state la Națiunile Unite 
și politica lor în lume, încre
derea popoarelor în O.N.U. va 
fi afectată.

Trecind în revistă evoluția 
din ultimii 25 de ani a situa
ției internaționale, marcată 
prin profunde transformări po
litice, reflectate și în compo
ziția actuală a organizației, in 
rindurile căreia au intrat zeci

contactele 
fine, necesitățile 

sociale ale lumii 
urgent rezolvate 
o direcție crea-

de state care au obținut inde
pendența, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei. ABDELA
ZIZ BOUTEFLIKA. sublinia 
că pacea continuă să fie ame
nințată in diverse regiuni ale 
globului. El s-a referit pe larg 
la situația din Orientul Apro
piat și Indochina. In ce pri
vește criza din Orientul Apro
piat, ministrul de externe al 
Algeriei a subliniat că reali
zarea unei soluții stabilo, a li
nei păci juste, nu va fi posi
bilă decît dacă se va ține cont 
de drepturile poporului pales
tinian, ca element fundamental 
al reglementării politice a si
tuației actuale. Cerînd retra
gerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, A. Bontefii- 
ka s-a pronunțat. totodată; 
pentru instalarea în Vietnamîil 
de sud a unui guvern repre
zentativ din care să facă par
te, în primul rînd, Frontul Na
țional de Eliberare, reprezen
tantul autentic al populației. 
Ministrul de externe algerian 
a evidențiat faptul că eficaci
tatea organizației va fi afectată 
atît timp cit China este absen
tă, cerînd restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chine
ze la O.N.U.

Greve

a Germaniei
BONN 24 (Agerpres). — In 

R. F. a Germaniei se înregis
trează in ultimele zile nume
roase greve, în special în in
dustria carboniferă și metalur
gică. Astfel, în bazinul minier 
Merlebach continuă greva mi
nerilor declanșată săptămîna 
trecută. Cu excepția unei sin
gure mine, activitatea do ex
tracție a încetat in întreaga 
zonă. La această acțiune, 
nizată în semn de 
potriva condițiilor 
participă 3 500 de

In industria
grevele cunosc o amplă desfă
șurare. Astfel, 34 000 de sala- 
riați din industria metalurgică 
din landul Baden-Wurttemberg 
au sistat lucrul timp de mai 
multe ore.

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— Zborul stației automate 
„Sonda-8“ continuă. In tim
pul zborului de la Pămînt la 
Lună, cu ajutorul mijloace
lor de radiolocație ale com
plexului de comandă și mă
surători, precum și cu mij
loacele optice ale observa
toarelor din Uniunea So
vietică. au fost determinați 
parametrii traiectoriei urma
te de stație.

La 21 octombrie, au fost 
realizate fotografii ale Pă
mîntului de la o distanță de 
65 000 kilometri. In cursul 
primelor trei zile de zbor, 
in timpul emisiunilor de te-

leviziune, au fost transmise 
imagini ale Pămintului, apre
ciate de specialiști ca fiind 
de bună calitate.

La 22 octombrie, la ora 
10,25 (ora Bucureștiului), in 
momentul in care stația se 
afla la o distanță de circa 
250 000 kilometri de Pămînt, 
a fost efectuată o corectare 
a traiectoriei, în urma că
reia „Sonda-8“ și-a modifi
cat direcția. La 24 octombrie, 
stația a înconjurat Luna la 
distanța minimă de 1 120 ki
lometri. hi prezent, infor
mează agenția TASS, KSon- 
da-8“ se îndreaptă spre Pă
mînt.

Condițiile răpitorilor nu vor fi satisfăcute1
MONTREAL 24 (Agerpres). 

— Măsurile fără precedent lua
te in Canada pentru descope
rire. locului unde se află deți
nut consilierul comercial bri
tanic James Cross, și prinde
rea autorilor răpirii și ai asa
sinării ministrului muncii din 
guvernul provinciei Quebec. 
Pierre Laporte, nu au dat încă 
nici un rezultat. Un purtător 
de cuvint al poliției din pro
vincia Quebec a declarat câ 
la operațiuni participă peste 
13 OW de militari și polițiști. 
Pînă la această dată au fost 
efectuate peste 2 000 de des
cinderi fiind confiscate impor
tante cantități de explozibil, 
arme și materiale de propa
gandă ale organizației separa-

tiste „Frontul de Eliberare a 
Quebecului*. care și-a asumat 
responsabilitatea răpirilor. In 
cursul operațiunii, a arătat pur
tătorul de cuvint, au fost în
treprinse investigații pentru e- 
lucidarea tuturor semnalărilor, 
poliția constatînd că a fost 
pusă de multe ori pe piste fal
se de telefoane anonime.

Tot vineri la Ottawa un pur
tător de cuvint al Ministerului 
Apărării al Canadei a declarat 
că la cercetări participă și o 
serie de avioane militare care 
survolează la o altitudine mică 
teritoriul provinciei Quebec fil- 
mind solul, pentru a se putea 
depista orice urmă de activi
tate suspectă.

Ministrul federal al dezvol
tării economice regionale al

Canadei, Jean Marchand, a 
reafirmat hotărîrea autorităților 
de a nu satisface condițiile pu
se de autorii răpirii pentru e- 
liberarea atașatului comercial 
britanic, James Cross, apreci
ind că răpitorii nu-și vor asa
sina ostatecul, deoarece î.și dau 
seama că nu au nimic de ciș- 
tigat. El a explicat că guvernul 
a luat hotărîrea de a recurge 
la aplicarea măsurilor excep
ționale intrucit deținea date 
din care rezulta că organizația 
separatistă -Frontul de Elibe
rare a Quebecului" plănuia sa
botaje, explozii, răpiri și asa
sinate, pentru a tulbura desfă
șurarea alegerilor legislative 
parțiale programate pentru du
minică.

erga- 
protest îm- 
de muncă, 

mineri, 
metalurgică,

COPENHAGA 24 (Agerpres). — Membrii delegației 
Partidului Comunist Rontân, condusă de tovarășul Vasilo 
Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. aflați in vizită in Danemarca, la in
vitația Partidului Comunist din această țară, au fost, în 
zilele de 21—23 octombrie oaspeții organizațiilor de partid 
din Copenhaga și Aalborg, Membrii delegației au vizitat 
unități industriale și agricole, s-au întîlnit cu activul orga
nizațiilor de partid din cele două orașe, precum și cu mem
bri ai conducerii sindicatelor din Aalborg.

CURT
Schmidt.

• Ministrul afacerilor externe 
al R.A.U., Mahmoud Riad, a avut 
vineri o a doua întîlnire cu secu
larul de stat al S.U.A., William

Q La Ankara a luai sfirșit 
neri seara Congresul național 
Partidului dreptății. In Iun. 
de președinte al partidului a t 
reales, cu o mare majoritate 
voturi, Suleyman Demite!, act 
Iul prim-ministru al Turciei.

© Președintele R. S. F. Iu
goslaviei, losip Broz Tito, cate a 
făcut o scurtă vizită neoficială 
la Paris, venind de la Haga, a 
părăsit in cursul seri: capitala 
Franței plecind la Belgrad. In 
cursul șederii sale la Paris, losip 
Broz Tito a avut la Palatul Elysee 
întrevederi cu președintele Fran
ței Georges Pompidou, și cu 
primul ministru Jacques Chabcn 
Delmas.

gi Michel Debre, ministrul de 
stat al Franței, însărcinat cu 
blemele apărării, care a făcut 
vizită de două zile la Bonn, 
reîntors vineri seara la Paris. 
Bonn, ministrul francez 
întrevederi cu ministrul ap

Tirgul internai ionul București J Exponate ale Standului japo

@ Premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
și vicepremierul Consiliului de 
Stat, Li Sien-nien, au primit in 
seara zilei de 23 octombrie de
legația Ministerului industriei con
strucțiilor de mașini, condusă de 
ministrul loan Avram.

Q Președintele Senegakilti’, 
Leopold Senghor, și-a încheiat vi
zita de trei zile în Belgia. In ca
drul unei conferințe de presă ți
nute la Bruxelles, Senghor, a de
clarat că pentru Senegal, ca și 
pentru majoritatea țărilor în curs 
de dezvoltare, preocuparea esen
țială la ora actuală o constituie 
înrăutățirea condițiilor schimburi
lor comerciale.

@ Patru societăți petroliere ja
poneze au hotărît să creeze, îm
preună cu societatea americană, 
„Golf oil corporation", un con
sorțiu «pentru exploatarea zăcămin
telor petroliere, descoperite recent 
în apropiere de coasta Columbiei.

© La invitația guvernului un
gar, la Budapesta a sosit într-o 
vizita oficială de prietenie Xuaa 
Thuy, secretar al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
ministru, conducătorul delegației 
R. D. Vietnam la Conferința în 
problema Vietnameză.

• Șahinșahul Iranului Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
inaugurat recent barajul hidro
centralei de pe riul Zahandeh- 
rud. Barajul avind o înălțime de 
100 de metri și o lungime de 
450 metri, va permite irigarea 
unei suprafețe agricole de 
100 000 ha.

Greva salariaților servi
ciilor publice din Londra, care du
rează de trei săptămîni, continuă. 
Datorită acestei greve, mii de tone 
de reziduuri menajere nu au mai 
putut fi ridicate crcînd un adevă
rat pericol pentru sănătatea pu
blică.

© Simbătă scara s-au încheiat 
lucrătile Comitetului Executiv al 
F.M.T.D., care a examinat docu
mentele pregătite în vederea celei 
de-a 8-a Adunări a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, cate 
se va desfășura începînd de luni 
la Budapesta.

598 000 km 
pe secundă !

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Un grup de savanți britanici, 
condus de dr. J. F. Allen și 
Geofrey Endean, de la depar
tamentul de științe tehnice al 
Universității Oxford, au anun
țat că au descoperit un cimp 
electromagnetic in spațiul cos
mic care se deplasează cu o 
viteză dublă celei a luminii. 
După cum se știe, Albert 
Enstein a susținut că viteza lu
minii (298 000 km pe secundă) 
este cea mai mare pe care 
poate să o atingă orice par
ticulă din Univers. Cimpurile 
electromagnetice din jurul ne
buloasei Crabului, afirmă gru
pul savanților britanici, au o 
viteză de 598 000 km pe se
cundă. Ei au ținut să subli
nieze că este vorba de „cim- 
puri model" din cimbul mag
netic al nebuloasei Crabului 
(conceput cunoscut in tehnica 
microundelor), dar nu se poate 
pune problema ca materia să 
se deplaseze cu o viteză mai 
mare ca aceea a luminii.

Cercetătorii au atribuit- 
ccest fenomen unui proces in
tern violent care s-a produs 
intr-o stea din această nebu
loasă situată la o distanță de 
5 000 ani luminâ de Pămint 
și care radiază de 100 de ori 
energia Soarelui. Ei au sub
liniat că explozia acestei stele 
a declanșat o lumină in com
parație cu care explozia celei 
mai mari bombe cu hidrogen 
ar apărea ca o licărire a unui 
chibrit.

44 decese...
ANKARA 24 (Agerpres). - 

Presa din Istanbul relevă că 
efectele epidemiei de holeiă, 
care bintuie de 10 zile in a- 
cest important oraș turc, cu o 
populație de circa 2,5 mili
oane locuitori, incep să se 
atenueze. Numărul bolnavilor 
de holeră in regiunea Istanbul 
este acum de 1 194. S-au în
registrat in total 44 de decese, 
dar nici unul în ultimele 48 
de ore.

Ce-au adus...
„Joan“ și „Kate“

MANILA 24 (Agerpres). — 
„Joan“ și „Kate”, cele două 
taifunuri cu nume de fată, 
s-au soldat pentru populația 
filipinezâ cu 1 109 morți, 439 
dispăruți și 994 răniți, relevă 
surse oficiale din Manila.

Numărul persoanelor rămase
fără adăpost 
522 207.

se ridică la

Atentat
BELFAST 24 (Agerpres).

In noaptea de vineri spre sim-
bată, in fața iunei clădiri în
care se află sediul cartierului 
general al forțelor britanice 
de ordine din Londonderry 
s-au produs două explozii, care 
nu s-au soldat cu pagube ma
teriale. Forțele de poliție ou 
efectuat cercetări fără sâ 
reușească insă să-i descopere 
pe autorii atentatului.

Ouă de dinozauri
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

In nordul deșertului Gobi, la o 
altitudine de 1 500 m deasu
pra nivelului mării, au fost 
descoperite zeci de foste de
pozite de ouâ de dinozauri. 
Cercetătorii susțin câ femele
le de dinozauri nu aveau 
grijă de clocirea ouâlelor, ci 
lâsau aceasta pe seama Soa
relui.

Cu toate câ aceste reptile 
aveau dimensiuni impresionan
te, ajungind uneori la lun
gimi de 20-30 m, ouăle lor 
erau mici și nu depășeau 20 
cm in diametru.

4 gemeni
BARI 24 (Agerpres). - O 

tinârâ italiancă a născut la 
Spitalul Andria, din apropiere 
de Bari, patru gemeni - trei 
băieți și o fetiță. Un buletin 
medical publicat vineri men
ționează câ starea sănâtâții 
mamei și a nou născuților 
este satisfăcătoare.

Se mută lumea 
la oraș...

TOKIO 24 (Agerpres). - In 
ultimii cinci ani, numărul gos
podăriilor a scăzut in localită
țile rurale din Japonia cu 
323 000, iar populația cu 
3 803 000, se arată intr-un co
municat al Ministerului agri
culturii.
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