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raj -de masă.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

în județele Maramureș și Sălaj nia, Nicolae Ceaușescu, va face 
vizită oficială in Regalul Ma- 

deccmbrie

La termocentrala Mintia
Grupul nr. 3 conectat 

la sistemul energetic național

Sîmbâtă, 28 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, însoțit 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C, al P.C.R., și 
Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și-a 
continuat vizita de lucru în 
nordul țării, în județele Mara
mureș și Sălaj.

Părăsind în uralele popu
lației sătmărene orașul de re
ședință al județului. coloana 
mașinilor se îndreaptă spre 
Baia Mare.

In comuna Botiz, comună 
afectată în primăvară de pu
hoaiele apelor, are loc o în- 
tîlnire emoționantă. Locuitori
lor de aici li s-au alăturat și 
cci din comuna Odoreu. co
mună care practic a fost e- 
construită după inundații.

In numele tuturor cetățeni
lor. secretarul Comitetului co
munal de partid al comunei 
Odoreu, tovarășul Victor Pop, 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde cuvinte de 
bun sosit, mulțumind din 
inimă pentru sprijinul acordat 
de partid și de stat la reface
rea comunei. „Noi, toți țăranii 
cooperatori, vă asigurăm, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— a spus el — că vom munci 
în așa fel îneît să facem și 
mai bogate ogoarele. Să con
tribuim prin recolte mari la 
bunăstarea poporului nostru 
pe care-1 conduceți cu a*ita 
în’"lepciune".

Adresîndu-se cetățenilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
după ce a mulțumit pentru 
primirea făcută, a spus: „Con
ducerea partidului, guvernul 
a luat o serie de măsuri a 
căror aplicare in viață va asi
gura un venit minim garantat 
pentru țăranii cooperatori, 
sporirea pensiilor acestora și. 
totodată, sporirea producției n- 
gricole. cale sigură, de altfel, 
de a ridica bunăstarea întreg:i 
țări, deci și a țăranilor coope
ratori. Vă urez din toată inima 
succese în activitatea de re
construcție. în dezvoltarea a- 
griculturii. multă sănătate și 
fericire, tovarăși".

Numeroși locuitori se apro
pie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îi string miinile. îl 
îmbrățișează.

„Vă mulțumim tovarășe se
cretar general pentru grija ce 
nc-o purtați. Măsurile despre 
care ne-ați vorbit ne bucură 
și ne îndeamnă la o muncă și 
mai spornică. Puteți să vă bi- 
zuiți pe noi“. Sînt cuvinte a- 
dresate spontan de către cei 
prezenți.

La intrarea în județul Mara
mureș, în comuna Seini, în 
care semnele civilizației și 
bunăstării sînt vizibile la tot 
pasul, mii de locuitori au venit 
să-l întimpine pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In întîmpinare au venit to
varășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului jude

țean Maramureș al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular 
județean, oficialități ale ju
dețului.

Municipiul Baia Mare, capi
tala județului Maramureș. în 
care intră coloana mașinilor, 
ar fi de nerecunoscut pentru 
cineva care nu l-a mai vizitat 
în ultimul timp. Noile cartie
re, cu o arhitectură modernă, 
cartierele „Republicii" și 
„Săsar", sînt un argument pe 
deplin edificator.

Parcurgînd străzile largi, 
dintr-o mașină deschisă, se
cretarul general al partidului 
a răspuns urărilor ce-i erau 
adresate, semnelor de prețuire 
și recunoștință ale populației 
aflate dc-a lungul străzilor, in 
balcoanele și la ferestrele lo
cuințelor.

In imensa piață centrală 
sînt prezenți aproape 40 000 de 
locuitori. Pe clădirile care 
străjuiesc piața domină lozin
cile : „Trăiască Partidul Comu
nist Român, trăiască scumpa 
noastră patrie — Republica 
Socialistă România1*.

In aceeași piață are loc un 
însuflețit miting.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
dr. ing. Vaier Gabrian, direc
torul general al centralei mi
nelor și metalurgiei neferoase 
din Baia Mare. Editha B'»1h. 
medic din Baia Mare, Vasile 
Dorea, președintele C.A.P. 
Miresu Mare, Teodor Clej, 
student la Institutul de 
subingineri mineri din Baia 
Mare, loan Cetățean 111. prim- 
topitor la Uzinele metalurgice 
de metale neferoase din Baia 
Mare, care au reliefat rezulta
tele importante obținute în 
realizarea înainte de termen 
a prevederilor actualului plan 
cincinal, au subliniat ajutorul 
prețios primit din partea par
tidului și statului pentru refa
cerea unităților afectate de i- 
nundații, exprimîndu-și holâ- 
rîrea de a înfăptui cu neabă
tută consecvență programul 
partidului, obiectivele sporite 
ale cincinalului în care vom 
păși în curînd.

Intîmpinat cu vii și puter
nice aplauze, a luat apoi cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc să vă adresez, dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
din Baia Mare, un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central, a Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze).

Mă bucură faptul că băimă- 
renii au realizat înainte de 
termen planul cincinal actual. 
Aceasta se datorești entuzias
mului și hărniciei cu care 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, toți oamenii muncii clin 
oraș au contribuit la înfăptui
rea in bune condițiuni a sarci
nilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului, la reali
zarea înainte de termen a pre

vederilor actualului cincinal. 
Dumneavoastră, alături dc toți 
cetățenii patriei noastre, ’ă 
aduceți o contribuție însemnată 
la ridicarea României socia
liste pe noi trepte dc progres 
și civilizație. (Aplauze, urale). 

Pentru rezultatele bune pe 
care le-ați obținut, vă adresez 
cele mai calde felicitări și u- 
rări de noi succese. (Aplauze). 

Zilele trecute. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a adop
tat propunerile de îmbunătă
țire a planului cincinal pe 
anii 1971—1975, in care se pre
văd, conform directivelor Con
gresului al X-lea. noi sarcini 
privind dezvoltarea viitoare a 
patriei noastre. Potrivit acestor 
prevederi, și dumneavoastră, 
oamenii muncii din Baia Ma
re. veți avea de realizat noi 
obiective, va trebuie să depu
neți noi eforturi pentru crește
rea întregii noastre activități 
economice. Realizarea prevede
rilor viitorului plan cincinal, 
superioare directivelor Congre
sului al X-lea. va ridica Ro
mânia socialistă la un nivel și 
mai înalt de civilizație, va 
ridica bunăstarea materială și 
spirituală a întregului nostru 
popor. Iată de ce. nu trebuie 
să precupețim nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
acestor directive și prevederi. 
(Aplauze).

Sînt convins că sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
a Comitetului județean de 
partid, oamenii muncii din 
Baia Mare, toți cei care do
resc să contribuie la victoria 
socialismului și comunismului 
în patria noastră își vor înde
plini și in viitor datoria, așa 
cum și-au îndeplinit-o și pînă 
acum. (Aplauze).

Doresc, în încheiere, să vă 
urez, din toată inima noi și noi 
succese în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și mul
tă fericire. (Aplauze puternice, 
ovații îndelungi).

După încheierea mitingului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat vizitează palatul poli- 
tico-administrativ, unde este or
ganizată o expoziție cuprinzînd 
schițe și machete privind sis
tematizarea localităților din ju
dețul Maramureș, principalele 
unități economice ale munici
piului Baia Mare. Uzina me
canică de mașini și utilaje mi
niere. Uzina metalurgică de 
metale neferoase. .

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește pentru primirea făcută, 
felicită harnicele colective pen
tru rezultatele valoroase și le 
urează noi succese în munca 
nobilă pe care o depun pentru 
progresul industriei noastre so
cialiste.

După vizita în aceste unități 
economice băimărene, în urale
le celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Gheorghe Pană și 
Vasile Patilineț se îndreaptă, 
cu un elicopter, spre județul 
Sălaj.

Elicopterul venind din Baia 
Mare aterizează pe stadionul 
împodobit sărbătorește. De-a 
lungul arterelor ce conduc spre 
centrul Zalăului, ca și pe me
leagurile maramureșene, sute și 
sute de oameni îl întîmpină pe 
șeful statului cu aplauze fur
tunoase, cu vii și puternice a- 
clamații.

Coloana oficială se îndreaptă 
apoi spre noua zonă industrială 
a orașului.

Se vizitează Fabrica de ar
mături industriale, aflată într-o 
avansată fază de construcție.

Secretarul general al parti
dului se interesează de posi
bilitățile de dezvoltare a între
prinderii, de preocupările pen
tru calificarea viitorilor mun
citori și tehnicieni, de soluțiile 
preconizate pentru grăbirea rit
mului de construcție.

Tovarășul Ceaușescu aprecia
ză eforturile depuse de acest 
tînăr colectiv, faptul că sînt 
pregătite din timp numeroase 
cadre tinere de muncitori ca
lificați. Conducătorul partidului 
dă indicații Comitetului jude
țean de partid, constructorilor 
să depună toate eforturile pen
tru scurtarea termenului de da
re în funcțiune a acestui im
portant obiectiv.

Se vizitează apoi Șantierul 
noii filaturi de bumbac. Fi
latura va intra în funcțiune la 
sfîrșitul anului viitor. Secreta
rul general al partidului se in
teresează dacă acest termen nu 
poate fi scurtat, la care in
ginerul șef, în numele între
gului colectiv, se angajează să 
pună primele capacități de pro
ducție în funcțiune cu cel pu
țin o jumătate de lună mai . re
pede.

Coloana de mașini se reîn
toarce spre centrul orașului. 
Mii și mii de locuitori pe tot 
traseul flutură stegulețe roșii 
și tricolore, buchete de flori 
— neobișnuit de multe flori 
pentru o zi de sfîrșit de no
iembrie — scandează numele 
conducătorului partidului și 
statului.' Secretarul general al 
partidului răspunde mulțimii 
cu semne prietenești.

In piață, are loc apoi un mi
ting la care au luat cuvîntul 
tovarășii Laurean Tulai, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid. Kerekes luliu, 
muncitor la „Steaua Roșie", 
Balajel Iulian, președintele 
C.A.P. din Stirciu, profesoara 
Elisabeta Pernes, directoarea 
Liceului din Zalău, care și-au 
manifestat profunda recunoș
tință și bucuria de al avea pre
zent, în mijlocul lor pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei au ra
portat secretarului general a) 
partidului că au îndeplinit și 
depășit sarcinile actualului cin
cinal, și că pregătesc producția 
viitorului plan cincinal, dînd 
asigurări că vor urma neclintit 
politica internă și externă a 
partidului.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvântarea tovarășului
WO1ÂE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului și județului Sălaj, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze, urale).

Am af!a< cu deosebită bucu
rie despre rezultatele obținute 
de colectivele de oameni ai 
muncii din Sălaj, despre rea
lizarea prevederilor actualului 
plan cincinal înainte de ter
men. De altfel, in întreaga ța
ră, planul cincinal este dc fapt 
îndeplinit, și pină la sfîrșitul 
anului întregul nostru popor 
va da o producție industrială 
de cîteva zeci de miliarde de 
lei peste plan.

De asemenea, agricultura tă
rii noastre, cu toate greutățile 
prin care a trecut in ultimii 
ani și îndeosebi anul acesta, 
datorită inundațiilor catastrola- 
le, își va realiza și ca planul 
cincinal — e drept nu la li
mita superioară, dar îl va rea
liza — ceea ce este un succes 
al țărănimii noastre coopera
tiste.

Cunoașteți, de asemenea, mă
surile luate in acești ani de 
partid și guvern in direcția 
dezvoltării învățământului, ști
inței, culturii, a ridicării bu
năstării materiale și culturale

a poporului nostru. Putem spu
ne că prevederile cincinalului 
in toate domeniile de activi
tate se îndeplinesc in bune con
dițiuni.

Marile realizări din acești 
ani se datoresc muncii entu
ziaste a eroicei noastre clase 
muncitoare, muncii harnicei 
noastre țărănimi, a intelectua
lilor, a tuturor celor ce tră
iesc in patria noastră — ro
mâni, maghiari, germani, de 
alte naționalități —, care, în
frățiți sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, înfăptu
iesc neabătut politica de con
strucție a socialismului in Ro
mânia.

La toate aceste realizări v-ați 
adus o contribuție valoroasă și 
dumneavoastră, oamenii muncii 
din străvechiul Sălaj. Iată dc 
ce vă adresez cele mai calde 
felicitări pentru toate rezulta
tele pe care le-ați obținut în 
activitatea dv. (Aplauze puter
nice).

Printre măsurile luate în 
acești ani sint și cele referi
toare la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării. Ca 
urmare, a luat ființă sau s-a 
înființat din nou județul Să
laj. Deoarece nu am mai fost 
de atunci in județul dv., aș 
dori să vă felicit pentru aceas
ta și să-mi exprim convingerea 
că populația va depune un 
efort general pentru înflorirea

și ridicarea județului Sălaj, 
laolaltă cu întreaga țară, pe 
trepte mai înalte dc progres 
și civilizație (Aplauze. Se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.').

Am vizitat astăzi platforma 
industrială din Sălaj pc care 
se construiesc două obiective 
republicane și pe care s-au 
construit de-acuma unele o- 
biective industriale ale jude
țului. Este un inceput bun. In 
următorii doi, trei ani. pe a- 
ceastâ platformă, numai in a- 
ceste întreprinderi industriale, 
vor lucra circa 3 500 de sala- 
riați. Ceea ce se construiește 
la dumneavoastră este o ex
presie a politicii partidului de 
industrializare socialistă a 
țării, dc amplasare a industriei 
pe întreg teritoriul țării, de 
dezvoltare a tuturor județelor. 
Acționăm astfel, pentru că 
numai pe această cale putem 
asigura ridicarea tuturor loca
lităților. tuturor județelor, în
tregului nostru popor la o via
ță demnă, liberă și fericită.

După cum știți, zilele aces
tea, Comitetul Executiv și gu
vernul a adoptat propunerile 
dc îmbunătățire a planului cin
cinal viitor și a planului de stat 
pe anul 1971. Aceste planuri 
prevăd sarcini sporite față de 
Directivele Congresului al 
X-lea pentru cincinalul urmă
tor. Dorim să facem eforturi 
mai mari pentru dezvoltarea 
industriei, a întregii economii 
a patriei noastre, dorini să li

chidăm mai iute răniînerea in 
urmă pe care am moștenit-o și 
să apropiem intr-un timp mai 
scurt țara noastră de țările 
dezvoltate. Pentru aceasta tre
buie insă cu toții să ne unim 
eforturile. Aceasta corespunde 
intereselor întregului nostru 
popor, viitorului strălucit al pa
triei noastre socialiste.

Am adoptat un șir de mă
suri privitor la agricultura 
noastră cooperatistă. Nu do
resc să mă refer Ia ele. sint 
de acum publicate. Aceste mă
suri sint chemate pe de o par
te să asigure o mai bună or
ganizare in sectorul agricul
turii, să creeze condițiuni pen
tru sporirea producției agri
cole. iar pe de altă parte să 
asigure venituri certe tuturor 
cooperatorilor care muncesc 
permanent în cooperativele de 
producție.

In cursul cincinalului viitor 
urinează să fie luat un șir de 
măsuri privind dezvoltarea în- 
vățămintului, științei, culturii, 
privind ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Avem în 
fața noastră o perspectivă mi
nunată. Depinde dc noi ca dez
voltarea mai rapidă a pali iei 
noastre, ridicarea mai rapidă 
a bunăstării întregului nostru 
popor, să se realizeze în con 
dițiuni bune. Aceasta depinde de

(Continuare in pag. a 3-a)

Constructorii citadelei ener
getice de la Mintia încheie ac
tualul cincinal cu un succes 
de prestigiu. Cu aproape o lună 
dc zile mai devreme ei au co
nectat în prim paralel la sis
temul energetic național cel 
de al treilea grup de 210 MW. 
O dată cu aceasta, centrala 
termoelectrică de la Mintia 
sporește puterea instalată 
630 MW.

Succesul constructorilor

te in principal mecanizării ma
sive a lucrărilor și promovării 
soluțiilor moderne de execu
ție, organizării superioare a 
procesului de construcție-mon- 
taj și utilizării personalului de 
înaltă calificare și experiență.

Realizarea primului paralel 
in vederea efectuării probelor 
complexe premergătoare pune
rii definitive în funcțiune a 
grupului nr. 3 are o deosebită 
semnificație și pentru energe- 
ticieni. Datorită măsurilor lua-' 
te ei au asigurat pornirea ca
zanului direct pe cărbune, ceea 
ce va permite atingerea puterii 
nominale și a celorlalți para
metri tehnico-economici pro
iectați chiar înaintea termenu
lui planificat de punere în 
funcțiune.

La invitația Maiestății Sale 
Hassan II, regele Marocului, 
președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste Ronuî-

■
Fătu-Răduțu.

■

Studenti
în vizită

la București
C.U.A.S., în colaborare cu 

filiala Petroșani a O.N.T. a 
organizat pentru zilele de 27, 
28 și 29 noiembrie a. c. o ex
cursie la București la care 
participă un număr de 50 de 
studenți de la I.M.P. Obiec
tivele principale ale excursiei 
le constituie vizitarea Mu
zeului de istorie a partidu
lui. a mișcării revoluționare 
și democratice din România, 
Muzeului militar și viziona
rea meciului de 
nia — Franța.

rugbi Româ-

se 
înscrie ca o nouă și remarca
bilă realizare în domeniul e- 
nergeticii românești. Pentru 
prima dată în țară, aici. la 
Mintia, se realizează, în inter
val de numai 6 luni, construc
ția și punerea în funcțiune a 
trei grupuri energetice de ma
re putere. Aceasta se datoreș-

Pentru iubitorii muzicii
In magazinele de speciali

tate din raza municipiului au 
fost puse recent în vânzare 
noi discuri de muzică ușoa
ră și populară. Iubitorii mu
zicii ușoare îi pot avea aca- 

Gică Petrescu, Ion

Marți, 1 decembrie. are 
loc, în sala de ședințe a 
cabinetului municipal de 
partid, plenara Comitetului 
municipal al U.T.C. în ca
drul căreia se vor supune 
aprobării raportul asupra ac
tivității comitetului de la a- 
legeri pînă în prezent, și 
proiectul programului dc ac
tivitate pentru următoarea c- 
tapă.

Păunescu, Elena Constanti- 
aescu. interpretînd unele me
lodii devenite șlagăre, iar a- 
matorii muzicii populare au 
ocazia de a asculta melodii 
interpretate de Irina Loghin, 
Benone Sinulescu sau Aure
lia

<£) 
<£) 
©

© © © © © ©

Gală dc filme 
despre arlă

Luni, la ora 18, în sala 
bibliotecii Casei de cultură 
din Petroșani va avea loc o 
gală de filme despre cele
brități ale picturii și artei 
universale. Vor fi proiectate 
cinci scurt-metraje despre 
Vincent Van Gogh, Albert 
Marquet, Paul Cezanne, Fer
nand Leger și arhitectul Le 
Corbusier.

Comiletul L’.T.C. din 
drill I.G.C. Petroșani a 
țiat organizarea unei 
cursii de două zile pe 
seul Petroșani — Oradea
Timișoara — Arad. Plecarea 
în excursie a avut loc în

ca- 
ini- 
ex- 
tra-

OBIECTIVE DATE
Cu cîteva zile 

centrala termică 
ta est — Livezeni s-a consu
mat actul intrării acestui o- 
biecliv în folosința benefi
ciarului. Centrala termică a 
fost recepționată deocamda
tă la capacitatea celor doua

în 
de

urmă, la 
la incin-

UBBB^HBSBBBEIEESBBBB

Cerințele cresc, 
preocupările scad, 
treaba merge strună...

Cu citva timp în urmă, cân
ii nelc miniere duceau o lipsă 
îngrijorătoare de abonați. As
tăzi, aceleași cantine cu greu 
fac față supraaglomerării, nu
mărul de abonați depășind po
sibilitățile lor destul de redu
se. Lărgirea acestor posibilități 
intîrzie, fapt care generează o 
stare generală de nemulțumire 
în rîndul noilor angajați cărora
— in virtutea unor necesități 
binecunoscute ale municipiului
— trebuie, totuși, să li se asi
gure acele condiții dc viață 
care să ajute la permanentiza
rea lor in industria carboni
feră. Dînd curs unor repetate 
sesizări ale abonaților, am vi
zitat. recent, mai multe canti
ne, ne-am interesat dacă, în

De la Subfiliala 
societății de științe 

istorice
Sîmbătă, la ora 9, a avut 

loc la liceul din Petroșani 
o întîlnire a membrilor Sub-

Colivie 
basculantă 

pentru 
transportul 
lemnului

La puțul orb. nr. 9, care 
deservește sectorul IV de la 
E.M. Lonea s-a început mon
tarea unei colivii basculante. 
Pină în 30 noiembrie a.c. 
vor fi gata lucrările de ame
najare de aici în vederea 
trecerii la transportul lem
nului cu colivia basculantă. 
Prin realizarea acestui o- 
biectiv se rezolvă o impor
tantă problemă a sectorului 
în cauză : se va crea posibi
litatea aprovizionării mai 
bune a brigăzilor, iar înăl
țimea abatajelor cameră se 
va putea mări de la 3,50 la 
4 m.

s

filialei din Valea Jiului a 7
Societății dc științe istorice. < tCITISpOrtOCirClC

au fost 
înlocuite

Cu acest prilej au prezentat 
comunicări profesorii 
Dancu și Eugen Paăl, după 
care a fost constituit 
comitet de conducere al 
filialei.

loan

noul 
sub- abatajele frontaleLa 

cadrul blocului VI, de 1; 
ceea.și mină, colectivul 
torului III a reușit, de cu
rînd, înlocuirea transportoa
relor TR-2 cu transportoare 

ziua de 27 noiembrie a. c. de tip TR-3, de capacitate 
Tinerii participanți la această corespunzătoare'lungimii fron- 
cxcursie au vizitat stațiile tului de lucru, care voi' per- 
de epurare de la Timișoara. 
Oradea și Arad precum și 
diferite alte obiective social- 
economice și culturale.

! din 
la a- 
sec-

c.

2
a.

■ a
■

mite ameliorarea condițiilor ■ 
de transport și vor asigura ■ 
creșterea corespunzătoare a fl 
randamentului. ■

ÎN FOLOSINȚA
cazane puse în 
mînd ca și al 
să fie recepționat după 
rificarea tehnică și elibera
rea autorizației de funcțio
nare dc către I.S.C.l.R. Si
biu.

Alte două obiective de in-

funcție, ur- 
treilea cazan 

ve-

vestiții au mai fost recepți
onate, în aceste zile, la mina 
Uricani. Este vorba de cen
trala termică unde au fost 
puse în funcțiune încă două 
cazane, pe lingă cele două 
aflate deja în folosință, ceea 
ce marchează intrarea în

funcțiune a instalației la în- ® 
treaga capacitate. Un alt 
obiectiv prezentat la recep
ție la mina Uricani este in
stalația de curățat vagone- 
te, care permite mecanizarea 
completă a operațiunii res
pective.

■
■

BQaKBEBKQsaasaBBaaaaoBaaBaQSBBSDBBDaaaBacsKDasagsseâ

Cu „poffă bună" 
prin cantinele miniere
actuala organizare a lor, există 
create toate premisele îmbună
tățirii meniurilor, asigurării u- 
nei alimentări raționale a mi
nerilor.

Administrativ, cantinele mi
niere din Valea Jiului aparțin 
Bazei de aprovizionare și trans
port — B.A.T. — din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani. 
Ca dotare tehnică și asigurare 
a personalului auxiliar, fieca
re cantină aparține de exploa
tarea minieră pe care o deser
vește. Acest sistem de organi
zare (oricum, între „doi stâ- 
pîni", apar, inevitabil, proble
me) a generat nemulțumiri din 
partea conducerii minelor la a- 
dresa Bazei de aprovizionare 
și... viceversa. Din cauza me
niurilor inconsistente, exploata
rea minieră nu a văzut, reflec
tată în sporirea randamentelor, 
eficiența dotărilor pe care le-a 
făcut, și atunci a sistat, sau 
a redus dotările. Din lipsa u- 
nor dotări la nivelul cerințe

lor, Baza de aprovizionare, la 
rîndul ei, nu a putut asigura 
sporirea consistenței meselor, 
reducînd cheltuielile pentru 
cantine în limita strictă a pre
țului plătit de abonat. Ambii 
„stăpîni” au scăpat, se pare, 
din vedere tocmai interesul co
mun, și anume, acela de a-.și 
conjuga eforturile în vederea 
unei colaborări menite să con
tribuie la satisfacerea cerințe
lor abonaților.

Cînd ești poftit la masă 
de două gazde 
trebuie să vii sătul ?

Marți, 24 noiembrie, aștep
tam la cantina minei Lonea, 
după ora 22, sosirea abonați
lor din schimbul II. Persona
lul cantinei, format dintr-o sin
gură salariată, (bucătar ? — os
pătar ? — muncitoare necalifi
cată ?) trebuia să execute in 
acea noapte deservirea la ghi

șeu, debarasarea meselor și spă
larea veselei care alterna bine
înțeles cu deservirea. (Cam ne
igienic, și cam mult, pentru o 
singură persoană). Aceeași sa
lariată urma să pregătească 
dejunul pentru a doua zi di
mineața, dejun compus din ca
cao cu lapte, salam, precum și 
suplimentul pentru pauza de 
lucru. Din lipsa unui cîntar nu 
am putut verifica exactilatea 
rațiilor, întrebîndu-ne cum se 
descurcă în acest caz comite
tul de cantină. Ne-a fost posi
bilă o singură constatare : can
titatea de cacao — 100 dc gra
me — afectată pentru 150 de 
porții ni s-a părut total insu
ficientă. Un calcul sumar și 
rezultatul vine de la sine i 
pentru fiecare ceașcă revine mai

I. MUSTAȚA

(Continuare in pa9. a 3-a)
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Locul unde 0

neoliticenu ninge niciodată
9

:se-

Excavatoristul arheolog i

a-

a păsărilor migratoare
Noviodunum

1

19

în Fin-

au ajuns la

Reciprocitate

a tren.

Trenul ?

Urcă în viteza-patra

cetatea

o casă 
locuința

la 
cărei

americane 
afirmă

Herman 
la Seleu- 
Mureș, o 
purta la

dovezi.
conclu-

fost aplicate
baza acestor

La Codlea pe o suprafață 
Din acest teren.

migra- 
o pre- 
turism.

măseaua
Norman
i-a

Plin cu piatră în „spinare'

Uneori
doar 
două
New York au re-

Se pare că păsările 
toare. ca și oamenii, au 
ferință aparte pentru... 
deși faptul nu și-a găsit o ex
plicație riguros științifică. Ast
fel, rața sulițașă ajunge în Bal
cani după ce străbate Marea 
Nordică, peninsula Iberică și 
Italia. La întoarcere ea alege

rută înspre 
astfel de pa

„Reprezentant* de-a lui 
Dragoș Vodă in... Țara Hațe
gului

CURIOZITĂȚI DIN ȚARĂ

Cai-putere... marca .Tatra"

picior un inel cu inscripția ; 
K.
landa.
tul ornitolog sibian

turism

in timp ce dentistul 
scotea 
tînărul 
Boston
por Im on cui. 
că reciprocitatea este 
o noțiune foarte ia modă...

zilnic 
aces- 

sînt 
in- 

mili-
din capitala

ornitologii
zia că unele păsări de baltă se 
deplasează spre sud; pe o rută 
ocolită, zburînd peste întinse 
regiuni muntoase.

367 849. MUZ Z. Kiki Fin- 
La riadul său, pasiona- 

Werner 
Klemm, a identificat la
Secuiesc un cufundai- 
ria arctica), epuizat de 
De asemenea, la Muzeul 
kenthal, se află două exempla
re de pescăi iță, captate în ju
rul Sibiului, ale căror inele de 
control au 
landa. Pe

Tg. 
(gav- 
efort 
Bruc-

Preferința pentru...

J

O familie., spinoasa. Foto: \ R1EGEI II \I PT

A

ascunde

REBUS « REBUS • REBUS

Prefix

fm

prut. 1. IVANLSCU

! — Rădăcini de sălcii !; 
părți de ecran — Atri- 

acțiunilor deținuților 
mase.) — In penitenciar;

2) Ilie Pin'.ilie și 
sub dărimăturile 
Forma închisorii 
Cinstirea eroilor 

prevăzute cu mici

— Vă rog două 
kilograme,

/

$
i
A
T
I

€

Așezări5

Peștii migratori circulă de-a lungul curenților 
<u viteză de peste Sa km in 2-1 de ore. Asa se 
explică de ce aproximativ 65 la sută din canti
tatea totală de pește de mare prins în lumea 
întreacă provine din peștii migratori.

In apropiere de Moscova 
cameră experimentală cu o 
m3 in care se vor reproduce 
zonele globului pămintesc.
împreună cu colegi din alte țări vor verifica 
in această 
slrucție și

se va construi 
capacitate de 400 
climele din toate

In-Tinerii sovietici

cameră 
rutiere.

Charles

calitățile

Phips. in 
record la

marinilor de con-

virstă de 30 de ani. 
schiuri pe apă, în

Englezul 
a stabilit un nou 
)5 ore el a parcurs pe un singur schi 470 mile, 
după care— bineînțeles a leșinat.

In prezent, recordmcnul intenționează 
tacă înconjurul Angliei cu schiuri le pe apă 
3u0 mile pe zL

llipopotamul are o carne gustoasă, și la 
kar s-au făcut experiențe încununate de succes 
pentru domesticirea acestuia. Cind uriașul pa
truped, in greutate de 1—2 tone, va fi perfect 
domesticit, el va înlocui fără nici o deosebire 
vaca, dind de zece ori mai multă carne decit 
aceasta. Este știut că hipopotamul se înmul
țește mult mai repede.

— Lăsa ți ca s-a fă
cut ora închiderii.. Re
vin mîine de dimi
neață...

Desene de I. LICTU

ORIZONTAL: 1) .Bastilia ro
manească". cum era supranu
mită Doftana. număra 397 ast
fel de încăperi strimte pentru 
de muți (sing.) — Grupuri de 
ce.ule in număr de opt la Dof- 
tan_L trei luminoase și trei în
tunecoase; 
alții căzuți 
Doftanei —
Doftana; 3)
• pi.): 4) Erau 
deschizături pentru a îi urniă- 
r deținuții in celule — Cal 
dobrogean — Act josnic; 5)

• ■ egă — Lingă care se află 
Doftana (pi.) — Viața din In

— Proaspete, 
proaspete ?!!.

chisoare 'mase.) — Adjectiv 
posesiv; 6) A înșira — Perso
naj din „O scrisoare pierdută"; 
7) Mineralul din subsolul Dofta- 
nei care-i dădea o răceală deo
sebită — Prelungită: 8> Con
stanța (abr.) — Cafea — In mo
cirlă 1; 9) Diftong — A chinui 
— Cămașă: 10) Intrare în Ti
mișoara — Cel al Doftanei s-a 
oprit la ora 3 și 50 minute...; 
11) Închisoarea Doftana; 12) A 
fonfăi — Sentimentul de soli
daritate cu deținuț.ii comuniști; 
13) Atribut de cinste al deți- 
nuților Doftanei.

VERTICAL: 1) Conducătorul

de 21 ha. iarna nu poposeș
te niciodată. Din acest teren, proteguit de sticla și in
stalațiile unor moderne sere, sini expediate zilnic spre flo
rării din Austria. Elveția. K.F. a Germaniei. Norvegia, 
Suedia și din alte 9 țări europene 20—25 ( DO de fire de ga
roafe. De asemenea, 20 de magazine specializate din țara 
noastră primesc parfumatele garoafe cultivate la Codlea. 
In perioada ciclului de iarnă. întreprinderea agricolă de 
stat din Codlea va furniza magazinelor de specialitate din 
țară și din străinătate peste 10 milioane de flori.

La Sighișoara, un excavato- 
rist care efectua săpături în 
jurul fabricii de cărămizi, pen
tru noi amenajări productive, 
a readus Ia 
lurii despre 
observat în 
2 călcări și 
mă, un vas
de fier, o ariîndâ și 
de lance de fier, precum și di-

lumina zilei măr- 
viața dacilor. El a 
cupa excavatorului 

-furii de ara- 
de bronz. 3 seceri 

un vîrf

Alte săpături, efectuate zile
le acestea intr-o ridicătură de 
pămint situată pe șoseaua Ni- 
culiței — Isaccea, au dat posi
bilitatea arheologilor să identi
fice 4 morminte din vremea 
romanilor. Intr-unui din ele se 
află un sarcofag in care au fost 
descoperite diferite obiecte de

— De ce merg! cu 
soția numai la ba
ruri ?

— Pentru că pînă 
reușește ea să se îm
brace se închid toate 
restaurantele.

★
— Jar ai spart far

furiile !
— Da,

asta am
— Cum așa ?
— Le-am spart îna

inte de

dar de data 
avut noroc.

£
a le spăla...

★
pacient vine

ferite unelte gospodărești. Spe
cialiștii sînt de părere că ele 
provin dintr-o veche localitate 
dacică, situată la o depărtare 
de 1,5 km de locul in care au 
fost descoperite aceste obiecte. 
Ei afirmă că cei mai multi 
dintre băștinașii bogați obișnu
iau să-și ascundă lucrurile mai 
de preț dincolo de vatra așe
zărilor lor.

podoabe din aur și bronz, vase 
de sticlă și un coșuleț împle
tit. In celelalte morminte s-au 
găsit vase de ceramică, sticlă, 
diverse alte materiale de con
strucții și două monede emise 
in timpul împăratului Hadrian, 
al cărui imperiu includea anti
ca cetate Noviodunum, adică 
Isaccea de astăzi.

seara la medic,

Vru o consultație.
— Ficatul dv. 

foarte bolnav, ați 
nit prea tîrziu ca 
mai pot vindeca.

— Nu-i nimic,

nostru care la 18 ani a suferit 
ororile Doftanei — Organiza
torul luptei revoluționarilor: 2) 
Pere ! — Cea a deținuților era 
periclitată de condițiile închi
sorii; 3) Bătăile suportate e- 
roic de deținuți (sing.) — Jumă
tate din inovație !; 4) Perso
naj din romanul ..Desculț" — 
Mijloc de temei !
pentru unii acizi; 5) „...bate* 
cuvinte repetate în cor de de
ținuții Doftanei teroriștilor — 
Unitate sanitară din Cîmpina 
de unde erau aduși numai o- 
cazional medici la Doftana; 6) 
Uneori se arunca în celulă (pl.)
— Mijloc de luptă al deținu
ților — Începe enumerarea 1; 
7) Privitor la oră — Secat; 8) 
România (pl.) — Jumătate din 
piatră
9) Și 
butul 
(sing.
10) Pe capul luptătorilor — Tot
în penitenciar — Tuci; 11) La 
Doftana ! — .Atributul celulelor 
Doftanei (pl. mase.) — Mijloc 
de luptă: 12) La ușile închiso
rii — Stînjenel 
grada; 13) Din nou in 
ciar!... — ...slrăjuiau
măr de 7 închisoarea
— 1940 — este cel in 
■',:'.‘ă unor cutremure 
s-a dăr 
tana.

Măsoară o- 
peniten- 
în nu- 
Dofl >na 

care da
re pe tale 

închisoarea Dof-

Pămîntu! se dovedește un a- 
devărat tezaur de mărturii 
despre civilizații de mult apu
se. De curînd, un grup de spe
cialiști ș: cercetători ui Muze
ului de istorie a Moldovei au 
descoperit In necropola
ricii Sf. Neculai Domnesc ci’.e- 
va morminte feudale, :ar săpă
turile uitcrii are au confirmat 
urmele unei așezări neolitice 
situate în perimetrul vechii 
curți domnești din Iași. Mate
rialul ceramc. destul de bogat, 
atestă că așezarea a aparți
nut cult-; ii Cmuteni, datînd din 
mileniul a! doilea înaintea erei 
noastre.

— Latră ?
— Nu, se 

silb pat 1...
★

r Un medic își 
treabă colegul mai tî-

mnne
neață.

— Clinele nostru e 
să 1 grozav. Cum se apro- 

casă.
am

pie cineva de 
dă de veste.

— De ce sînteți 
trist și nemulțumit ? 
Doar pacientul dv. s-a 
însănătoșit.

— Tocmai
ea. Pur și simplu nu 
știu ce anume i-a 
jutat.

cea mai scurtă
Marea Baltică. O 
sare nordică a fost descoperită 
cuibărind în apropiere de lacul 
SL Ana.

Recent, profesorul
Meaning a descoperit 
șui Mic. în județul 
pasăre de baltă care

Proverbe și

Drumurile sînt sui se conti
nue de praf : roțile automobi
lelor tocesc asfaltul stîrnind 
și ele nori de praf. Specia
liștii și-au spus cuvântul : pe 
o magistrală de IQ m lățime 
și 100 km lungime se ridică 
peste I O'JO t piaf.

Q

In grup de specialiști fran
cezi au declarat că la Paris 
se depun lunar 5 g praf pc 
m- Potrivit unor statistici,
ceasta înseamnă o porție de 
17 500 kg prat oferite 
parizienilor. I abricanții 
lei „hrane" indezirabile 
cele 25 000 întreprinderi 
dustriale și cele peste 1 
on de mașini 
Franței.

Femeile 
după cum 
„Time", o mai nune reziste:.', 
decit cele europene la 
maxijupelor. intr-un 
apărut în ultimul
citatei reviste, însoțit de 
be fotografice, se arată 
newyorkezele, 
rilor unei toamne 
reci, continuă să 
te „mini", 
nu cămine 
tiv. Astfel, 
la modă în 
fuzat accesul clientelor 
fuste „midi" și ..maxi*'.

opun, 
re- ista 

ă
moda

articol 
număr al 

p ro
că 

rigo- 
de 

tUS-

se
în ciuda 

destul 
poarte 

protestul 
demonstia- 
restaurante

de minte, 
Finney din 

sustras acestuia 
O nouă dovadă 

astăzi

zicatori
sportive

Bate mingea pină-i caldă.
Fiecare fotbalist știe unde-1 stringe 
teazâ.
Cu un jucător nu se tace echipă.
La meciurile bune, mulți spectatori s-adună. 
Cine seamănă faulturi, culege sancțiuni. 
Spectatorii trec, cojile de semințe râmin. 
După meci, multi „experți" se arată. 
Gol cu gol, face golaverajul.
A nimerit orbul Brăila, dar-mite unii fotbaliști... ceasul 
stadionului.
Cind ești in ofsaid, te fluieră, dar nu a pagubă. 
Faultul în careu se pedepsește cu pălilură de osindă.

Gh. BOZ.l

Dacă scap de ulcer mă fac ilicit
Deși orașul X, ba pardon, 

Y este micuț și de 
are in el un mare, 
mare șmecher. E 
chemă A, ba nu, B. și 
două „operații" se ocupă

munte, 
foarte 

medic, îl 
între 

____ . • Și 
de comerțul cu fructe și mai 
ales alte derivate ale lapte
lui. Și-a ridicat în acest mi
cuț oraș un palat proprietate 
personală, și dacă nu ar fi 
restricțiile astea cu exploata
rea omului de către amicul 
lui, domnia sa, medicul gine
colog, și mai ales, negustorul, 
ar face din acest micuț uaș, 
port la mare...

E foarte apreciat de unele 
organe locale, iar de 
mai puțin, ori chiar

căi ne- 
o scri

soare prin care insistau să
i se măsoare palatul, acare
turile și absolut tot ce se
găsește pe lingă palat.

Această scrisoare s-a plim
bat timp de 6 luni de zile pe 
la diferite foruri de la care a 
ajuns la o mină „forte*. A- 
ceastă mină forte a și trimis 
în orașul nereședință de ju-

nurilor provenite pe 
cinstite, de ia județ.

l>E X1CTȚA

și-a făcut apariția o comisia 
pentru evaluarea 
procurate pe căi 
ale doctorului și 
lui...

bunurilor 
necinstite 

negustoru-

dezbrăcat halatul și-atît 
oameni răi aveți in oraș, 

cvitînd

După ce membrii ices’.ei 
comisii și-au făcut timp de 

trei săptămîni „plinul" și or
dinul de bătaie, au pornit la 
treabă cu o mică împleticire 
în mers și mai ales în vor
bire. In loc să măsoare pala

TAXASE
altele

___ _ dc’oc. 
Dacă taică-su și-ar fi pierdut 
cu ocazia celui de-al doilea 
război mondial un braț și nu 
niște acțiuni de la cîteva fa
brici, astăzi medicul nostru 
și mai ales negustorul, ar fi 
fost și deputat

In afară de nivelul de trai 
care l-a întrecut de mult pe 
al omologului său din Elve
ția, R.F.G. ori Japonia. Acest 
medic A, ba nu. B. are și 
dușmani. Un grup de conlo
cuitori de-ai iui au trimis 
comisiei pentru evaluarea bu-

deț, o comisie care a lucrat 
zi și noapte la acest caz timp 
de 3 săptămîni. Micuțul oraș 
de munte era in fierbere.

— A-ncurcat-o doctorul I
— E-n aer negustorul...
Amatorii de „chestii tari” 

făceau coadă la chioșcuri : 
doar, doar vor găsi in ziare 
o anchetă socială în legătura 
cu veniturile ilicite ale medi
cului A. ba nu. B din orașul 
X, ba pardon. Y.

Au trecut alte 6 luni, și la 
o direcție a Ministerului de 
Finanțe a ajuns următoarea 
anonimă : orașul nostru

celelalte 
care fu- 
cu o ru
la „Pres- 

spitalul 
mic 
Au 

mus-

tul, acareturile și 
ale ilicitului pentru 
sese trimisă, comisia 
letă închiriată de 
tarea", a măsurat 
care este cu mult mai 
decit palatul doctorului, 
cercetat un „Ford' cu 
tați și scheletul unei salvări 
care așteaptă de mult să fie 
ridicată de I.C.M. A mai 
prins in procesul verbal o 
găină a vecinilor spitalului, 
care a intrat printr-o spărtu
ră a gardului și două curei 
legale și păzite de sora șefă, 
care la o privire a doctorului

și-a 
.Ce 
a zis șeful comisiei 
cit mai mult consoanele, zi
ceau în scrisoare că ai un pa
lat când colo... Da‘ dincolo 
ce e. I-a întrebat el pe doc
tor, arătind cu inelarul (mai 
greșesc oamenii...) spre < 
doctorului. Acolo trebuie 
e spitalul...“

Orașul X. ba nu. Y. are o 
gară mică. Abia în 71 este 
programat cu o gară mare, 
modernă. Am nimerit in gara 
asta mică tocmai în moine - 
tul cind o ceată de „bi
ne dispuși" o măsurau. 
Șeful lor. vâzîndu :nă că f •.'< 
tîrcoale 
mine.

— Dumneata 
pe aici ?

— Aștept un
— Păi aici, lingă 

particulară ? Asța-i 
doctorului.

— Unde să aștept
— Uite colo.
Pare-mi-se că și această co

misie a fost cantonată toi l 
„casa de oaspeți". în a 
incintă este și crama 
alcoolului.

Dacă scap de ulcer, 
fac ilicit.

(. unoscuta opera mozartia- 
ă „Flautul fermecat" a fost 

prezentată Ia Nationallheater 
din Munchen intr o 
scenografie. Inedită 
folosește ca 
ment un laser 
nele Siemens, 
zează o mare 
culori care, față de 
(iile tradiționale, 
taiorului senzația 
[reia dimensiuni. Printr-o con
tinuă modificare a imaginilor, 
spectacolul câștigă in mobili
tate scenică. Razele laser au 
conturat in „Flautul fer
mecat" impresionante imagini 
ale apei și focului.

inedită 
deoarece 

principal ele- 
produs de uz.i- 
l.aserul reali- 
varietate <le 

proiec-
oferâ spec- 

celei de-a

s-a apropiat de

ce urmărești

Recent 
de poliție din 
anunțat furtul

comisariatul 
Londra s-a 
unui câine 

lup. Neavind prea mare 
credere in chei, stăpînul 
îl lăsase* in antoniahil ca 
păzească in timp ce el 
sca. „Paznicul" a fost 
furat.

Sus, pe-a muntelui carare

Foto : Ion LEONARD
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

din pag 1)

felul rum fiecare ia locul ^ău 
de muncă va ști să îndepli
nească sarcinile ce i revin. 
Rezultatele de piuă a. uni sint 
r> dovadă că poporul nostru 
este ferm hotârit să înfăptu
iască neabătut acest program 
de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste. \m.1u2e 
i mice. orale)

l-u interpretez aplauzele dvs. 
și entuziasmul dumneavoastră 
• a un angajament că sarcinile 
care vă revin in cincinalul 
următor, care după cit știu in 
industrie sini de pesle :: ori 
mai mari decît in actualul 
cincinal, tor fi realizate si 
th iar depășite.

Aș dori ca obiectivele care 
se află în construcție să le rea
lizați ceva mai devreme decit 
este planificat. Dacă ele vor fi 
realizate mai devreme. vom 
nbtine un plus ile produc
ție. deci și o sporire a veni
turilor locuitorilor din Sălaj, 
și un ciștig al economiei gene
rale. Dar la aceasta se mai a- 
t’augă și un fapt : terminind 
mai repede aceste investiții ne 
vom gindi să nu lăsăm con
structorii fără lucru si vom 
putea începe și alte obiective 
in orașul dumneavoastră. iA- 
tîlauze îndelungate).

In județ locuiesc și muncesc 
împreună români și maghiari. 
Multe din cele ce s-au reali
zat în trecut, dar mai cu sea
mă în anii construcției socia
liste, tot ceea ce se realizea
ză în prezent este rezultatul 
muncii unite a tuturor locui
torilor orașului si județul ti. 
Iară deosebire de naționalitate. 
Cunoașteți cu cită hotărîre și 
fermitate înfăptuiește partidul 
nostru politica marxist-leninis- 
tă de deplină egalitate în 
drepturi pentru toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate. 
In România socialistă nu exis
ta nici o deosebire intre oame- 
» ii muncii, indiferent de na
ționalitate, de religie, indife
rent de ceea ce au fost stră
moșii sau părinții lor. Cei care 
în trecut au asuprit poporul 
nostru au fost înlăturați pen- 
t>-u totdeauna. In România so- 
i ialistă nu mai există loc 
pentru asupritori, nu mai e- 
>istă nici o posibilitate de a 
mai reînvia în vreun fel ve- 
i ’•■ea orînduire. lată de ce noi 
sounem : Socialismul a învins 
In țara noastră pentru totdea

una și nu există forță in lume 
să abată oamenii muncii din 
România de pe calea socialis
mului si comunismului. (Apla
uze. ovații. Se scandează i 
„Cenușescu—P.C.R.‘).

Dragi tovarăși.

Preocupîndu-ne permanent 
de edificarea socialismului in 
patria noastră, de ridicarea 
bunăstării întregului nostru 
popor, noi ne preocupăm toto
dată de întărirea colaborării cu 
toate țările socialiste. Pornim 
de la faptul că rezultatele pe 
care le obține poporul care a 
pășit pe calea socialismului, 
edificarea di succes a noii ■)- 
Unduiri in propria țară sint 
prima îndatorire a unui partid 
comunist de guvernămint.

Indeplinindu-ne această în
datorire națională, noi răspun
dem in același timp și înda
toririi noastre internaționale 
întărind solidaritatea cu țările 
socialiste, acționind pentru în
tărirea unității țărilor socia
liste. făcind totul pentru ca 
socialismul să capete o influ
ență tot mai puternică in în
treaga lume. Intre sarcina na
țională si cea internațională nu 
există nici un fel de contra
dicție, ci dimpotrivă, o depiină 
unitate, și numai imbinind a- 
ceste sarcini. acționind in 
strinsă concordanță in ambele 
direcții, un comunist, un par
tid comunist iși îndeplinesc 
îndatorirea principală.

Poporul nostru acționează 
totodată permanent pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu toate popoarele lumii, 
fără deosebire de orînduire 
socială. Noi considerăm că in 
lumea de astăzi trebuie să 
milităm pentru dez.voltarea 
colaborării internaționale. Nu
mai pe această cale se poate 
asigura înlăturarea politicii 
imperialiste de dictat și de 
forță, se poate pune capăt a- 
cestei politici, se poate asigura 
t-iumfnl unei politici noi. de 
deplină egalitate in drepturi 
intre națiuni. între state. de 
respect a independenței și su
veranității naționale, se poate 
asigura dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî dezvoltarea pro
prie, corespunzător voinței 
sa>e. fără nici un amestec din 
afară.

Noi acționăm și vom acțio
na pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu toate

forțele antiimperialisle. Sintem 
ferm hotăriți sâ facem totul 
pentru triumful cauzei cola
borării și păcii in lume. 
(.Aplauze puternice).

In încheiere, doresc să vă 
mulțumesc pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați fă
cut-o. pentru cuvintele rostite 
aici la adresa partidului și gu
vernului. a politicii noastre 
marxist-leniniste. De aseme
nea. doresc să vă mulțumesc 
pentru manifestarea la adresa 
mea.

In toate acestea văd o ex
presie a încrederii in politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, văd hotărirea dv. de a 
urma neabătut această poli
tică, așa cum o urmează în
tregul nostru popor și de a 
face totul pentru victoria ei, 
pentru victoria comunismului 
in România.

In ce mă privește, vă pot 
asigura că voi face totul și 
in viitor pentru a îndeplini 
sarcinile încredințate de par
tid și popor, pentru a contribui 
Ia bunăstarea și fericirea pa
triei noastre socialiste, a po
porului nostru. (Aplauze, urale. 
Se scandează : ..Ceausescu— 
P.C.R.").

Vă urez, din toată inima noi 
și multe succese in activitatea 
dv. viitoare, realizarea in 
bune condițiuni a marilor sar
cini ce vă revin in cincinalul 
următor, vă doresc multă să
nătate și multă fericire.

Doresc să adresez in mod 
deosebit felicitări organizației 
«le partid, care organizează 
munca tuturor locuitorilor a- 
icstui județ. Comitetului jude
țean de partid, primului secre
tar. Le doresc să fie sirius 
uniți cu oamenii muncii din 
județ, să se preocupe perma
nent de nevoile lor, de solu
ționarea in cele mai bune con
dițiuni a problemelor locale. 
Numai împreună <u toți oame
nii muncii, cu întregul popor, 
partidul este de neînvins, poa
te să-și facă datoria pe deplin. 
(Aplauze, ovații, urale).

★

Timp de două zile, sute și 
sute de mii de cetățeni din 
județele Satu Mare, Maramu
reș și Sălaj au avut bucuria 
de a-1 primi în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
de a-1 saluta cu toată căldura 
inimilor lor.

Cuvintele rostite atit la ma
rile întruniri populare care 
au avut loc. cit și cele spuse 
în aceste zile de cetă
țeni au avut o trăsătură 
comună, și anume aceea că 
poporul nostru vede în Parti
dul Comunist Român conducă
torul său încercat pe drumul 
înfloririi națiunii noastre, al 
ridicării României socialiste 
pe tremele civilizației și pro
gresului.

(Agerpres)

înapoierea in Capitală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Incheindu-și vizita de lucru 
in județele Satu Mare, Mara
mureș și Sălaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, însoțit ~de tovarășii 
Gheorghc Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comilctu- 
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a înapoiat simbă- 
tâ după-amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa. au venit în întîmpinare 
tovarășii Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Ja
nos Fazekas, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghc 
Stoica. Vasile Vîlcu, Stefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Miron Constanlinescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Ion 
Stănescu. vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui. activiști de partid.

(Agerpres)
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Nopțile albe ale viitorului
După părerea cercetătoru

lui american Krafft Ehricke, 
peste 20—30 de ani ritmul 
celor 24 de ore ale alternan
ței dintre zi și noapte nu 
va mai exista. In cadrul li
nei conferințe a N.A.S.A. din 
Mountain Wiew (California), 
el a informat pe cei 500 de 
specialiști participant din 
toată lumea asupra planului 
său de transformare a nop
ții in zi. Proiectul său con
stă in plasarea unor sateliți 
artificiali ai Păminlului pe o 
orbită staționară. .Acești sa
teliți urinează să fie 
zuți cu oglinzi care, 
tind lumina Soarelui.

prevă- 
reflec- 
sâ lu

ACTUALITĂȚI
>
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8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pen

tru copii.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Fotbal : Progresul — 

Steaua (divizia națio
nală A). Transmisiune 
directă de Ia Stadionul 
„23 August".

14.25 Rugby : România — 
Franța, in cadrul „Cu
pei Națiunilor". Trans
misiune directă de la 
Stadionul „23 August".

16,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

17.30 Studioul ..N“. Ediție rea
lizată in S.U.A. de Tu
dor Vornicu. Partea a 
II a acestei emisiuni se 
va transmite duminică, 
6 decembrie 1970.

19.00 ..Dc Ia Hațeg pîn-la 
Brad". In program : 
dubașii din Almaș-Să- 
liștc. formația de dan
suri a Centralei Side
rurgice Hunedoara, că
lușarii din Romaș și 
Geoagiu. formația de 
dansuri a Clubului sin
dicatelor din Deva, tul- 
nicăresele din Bulzești 
și formația de dansuri 
din Cristur și soliștii 
Maria Tudor. Octavia 
Igna. Pelrică Lupaș și 
Ionel Șugar.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Imagini din Albania.

20.20 Film artistic : „Străbă- 
tind Parisul" — produc
ție a studiourilor fran
ceze cu : Bourvil. Jean 
Gabin. Louis de Funes.

21.45 Din carnetul cu amin
tiri al „Cerbului de 
aur". Radmila Kara- 
klaici. Angela Similea.

22.20 De la Ohrid la Kotor.
22,35 Telejurnalul de noapte.

LUNI 30 NOIEMBRIE
18.00 Deschiderea emisiunii. 

Scena și ecranul.
18.30 Zilele folclorului biho

rean. Reportaj filmat in 
Bihor cu prilejul celei 
•le-a IlI-a ediții a „Zi
lelor folclorului" biho
rean.

18.50 Publicitate.
19,00 Relația dintre centrală 

și întreprinderile com
ponente. A cincea emi
siune a ciclului „Ce sint 
și ce trebuie să fie cen
tralele industriale".

19.20 1 001 de seri — emi
siune pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Agenda politică de Ion 
Mărgineanu.

20,00 Teatru foileton : „Răz
boiul celor două roze" 
(VI).

20.50 Ocolul țârii in opt Juni. 
Emisiune-concurs. Parti
cipă județele Argeș, 
Dîmbovița, Prahova și 
Vîlcea.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Dinamica societății ro

mânești. Concepție și 
acțiune in conducerea 
vieții sociale.

22,40 Tclesport.
23.00 închiderea emisiuni.

agricole. O singură o- 
uriașă, avind un dia- 
de 900 m, ar putea lu- 
cu intensitatea Iuini-

mineze orașe și întinse te
renuri 
glindâ 
metru 
mina,
nei zilei, o suprafață de pă- 
mint dc 340 km2. Lumina a- 
ccslor sateliți artificiali ar 
depăși de șase ori pe cea na
turală a Lunei.

Pe această cale, cercetăto
rul american întrevede mari 
avantaje pentru omenire : re
coltele ar spori, accidentele 
de circulație s-ar reduce, 
criminalitatea ar scădea, in 
consumul de energie electri
că s-ar putea realiza econo
mii considerabile.

ȘTIINȚIFICE
Vopsea care emite căldura

La Centrul britanic pentru descoperiri științifice s-a 
elaborat un nou fel de vopsea pentru zugrăvirea încăperi
lor. Noua vopsea este un foarte bun conducător de electri
citate, are proprietatea de a transforma energia electrică 
în căldură, caro este emanată de pereți. Vopseaua este un 
amestec elastic ignifug pe bază de carbon, căruia i se dato
rează si culoarea cenușie-ncgricioasă. Dar această culoare 
nu prezintă un inconvenient, căci peste ea se pot lipi tapete 
sau acoperiri cu o altă culoare mai luminoasă. Pereții vop
siți astfel iradiază o cantitate suficientă de căldură pentru 
a încălzi încăperea respectivă. Prin stratul de vopsea cir
culă curentul electric, cu ajutorul unor conductori de alu
miniu, acoperiți cu un material izolant. Curentul care se 
scurge prin pereții vopsiți astfel are numai 
ce exclude orice accidente

40 volți, ceea

Nervii artificiali
Lista ..pieselor dc schimb" 

umane devine tot mai lungă. 
Acum pot fi inlocuiți și ner
vii. prin... sîrme. După cum 
a anunțai prof. B. V. Ognev, 
o echipă de medici din Mos
cova a înlăturat la un nu
măr de 40 de pacienți nervi

prezentind 
implantînd

ai obrazului 
ferite leziuni, 
locul lor sirme subțiri 
cositor. Toate operațiile 
reușit pe deplin. In unele
zuri au fost vindecate per
soane care își pierduseră 
vocea.

in 
din 
au 
ca-

Pleoapa magnetică
In urma îmbolnăvirii mușchiului pleoapei, un funcțio

nar de poștă din Anglia, Peter Jackson, nu-și mai putea 
ține deschis ochiul drept. A fost supus unei operații care a 
constat în implantarea unei plăcuțe de metal în pleoapa 
imobilă. Datorită unor ochelari magnetici puși in timpul 
lucrului, pleoapa bolnavă este menținută în poziția normală.

(Urmare din nr. 6 552)

Scurt timp după aceea, el a 
trebuit să asiste la izgonirea 
populației matabele de către 
.prietenii* albi, care pe ogoa
rele acestora au construit for
turi și au'jefuit toate cele lă
sate în urmă. In 1893, unitățile 
înarmate ale lui Rhodes au 
năvălit în Bulawayo și l-au 
incendiat. Lobenguala, bolnav 
de vărsat, orb, a murit. Iar 
răscoala africanilor a fost înă
bușită in sînge.

Primul dintre ultimii
Firește că Bulawayo de as

tăzi, al doilea marc oraș din 
Rhodesia, cu peste 200 000 de 
locuitori, cu greu ar putea a- 
minti de satul în care își avea 
reședința Lobengula. Doar că, 
precum odinioară, tot aici sint 
trimise vitele din împrejurimi 
care ajung în abatoarele și in
stalațiile frigorifice. Acestea 
sint primele cu care face cu
noștință vizitatorul străin. Ală
turi, coșurile înalte ale uzine
lor siderurgice, apoi fabrica de

mașini agricole, de aparate de 
radio, de cauciucuri. Apoi, stră
zile simetric dispuse și nume
rotate : 1st, 2nd, 10th Avenue.

In muzeul național rhode- 
sian, un tablou bogat încadrat 
arată cum Rhodes ,.pune pi
ciorul pe pămîntul african1*. 
Realitatea a fost că, cu aproa
pe 100 de ani în urmă, droj
dia Europei — deținuți evadați, 
cartofori ruinați, nobili și es
croci făliți, aventurieri, dezer
tori și alte elemente declasate 
de acest soi — cu toții minați 
dc febra diamantelor, s-au 
scurs cu miile pînă la malu
rile fluviului Vaal. O dată cu 
ei a venit și Cecile Rhodes, 
fiul unui pastor sărac. Foarte 
curînd, el deveni ..primul din
tre ultimii". El a reușit să-i 
întreacă pe măsluitorii de cărți, 
să trimită cîțiva ucigași pe lu
mea cealaltă, să tragă pe sfoa
ră pe proxeneți și, mai ales, 
să acumuleze acțiuni ale mine
lor de diamante. Astfel s-a năs
cut firma „De-Becrs", astăzi 
un concern britanic în fruntea 
monopolurilor internaționale de 
diamante. In 1880, Rhodes dis

punea deja de un milion lire 
sterline.

Dar el nu s-a mulțumit cu 
atit. Legendarele zăcăminte de 
aur din Monomotapa și Sofala 
nu-i dădeau pace. Și atunci a 
înființat .British South Africa 
Company", a urzit războiul îm
potriva lui Lobengula și a ce
rut reginei Victoria dreptul de 
exclusivitate al firmei sale a- 
supra regiunilor triburilor Ma
tabele și Mashona. Dat fiind 
că s-a bucurat de sprijinul pre
mierului britanic, lordul Salis
bury, Rhodes a dat capitalei, 
în semn de recunoștință, nu
mele acestuia.

La moartea sa. in 1902, Cecil 
Rhodes avea depuse în seifu
rile firmei bancare Rotschild 
din Londra 45 milioane lire 
sterline. Rotschilzii au căutat 
in stingă și în dreapta și în 
cele din urmă au găsit, în A- 
frica de Sud. pe omul demn 
de a fi urmașul lui Rhodes. 
Era Ernest Oppenheimer, pri
marul orășelului Kimberloy, din 
regiunea diamantiferă. In 1917, 
acesta a reușit ceea ce Rhodes 
nu apucase să realizeze : crea

rea unui concern care să-și e- 
.xercite monopolurile asupra ex
ploatării aurului — .Anglo- 
American Corporation of South 
Africa". Rhodes a fost regele 
diamantelor: Oppenheimer a fost 
denumit regele diamantelor și 
aurului.

Reședința lui Oppenheimer 
era Johannesburg. în timp ce 
Bulawayo era o filială princi
pală a imperiului Oppenheimer. 
Acest oraș a devenit un mare 
centru industrial. Aici se în
crucișează principalele linii fe
rate ale țării. Bulawayo se află 
totodată în apropiere de mi
nele .AVankie" și de zonele îm
pădurite din nord-vest. Căile 
ferate rhodesiene au fost con
struite cu fondurile concernu
lui Oppenheimer. Minele de 
cărbuni aparțin lui ...Anglo- 
American Corp.* al lui Op
penheimer. iar cea mai mare 
parte a lemnului este trimisă 
în Republica Sud-Africană. în
treprinderile prelucrează mine
reul de crom (o cincime din 
producția mondială revine Rho- 
desiei) din mine controlate de 
R.S.A. Pachetul cel mai mare 
de acțiuni al uzinelor siderur
gice din Bulawayo îl deține 
„Anglo-American Corp." și fir
ma ..Rhodesian Selection Trust*. 
Tot acestora le aparțin minele 
de fier aflate de-a lungul li
niei ferate Bulawayo — Salis
bury. Regele diamantelor din 
Johannesburg a ținut ferm în 
mină minele de aur preluate 
de la Rhodes. Astăzi, acestea 
sint în mod practic în pose
sia R.S.A.

AI. A.

(Va urma)

A APĂRUT

Almanahul Scinteia 1971
• o mică enciclopedie a lumii moderne
• un almanah al fiecărei familii

424 pagini
de informație densă,
de lectură captivantă

ORGANIZAREACONCURSULUI
pentru ocuparea posturilor vacante de
MAISTRU MINIER PRINCIPAL si MAISTRU
TRANSPORT, care se va ține în ziua de 30 no
iembrie 1970 ora 9.

Informații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal al exploatării.
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(ii „poftă bwnă“ prin cantinele miniere
(Urmare din pag. i) 

puțin de 1 (unul) gram de ca
cao. Ulterior am constatat și 
îa mina Dîlja o rețetă asemă
nătoare la prepararea ceaiu
lui : pentru 210 abonați ceaiul 
servil dimineața e preparat cu 
300 grame lămîie. Cauza con
stă desigur in obligativitatea 
cantinei de a se încadra în cos
tul zilnic al mesei. Să deducem 
că această practică este ex
tinsă și asupra meselor de 
prînz și de cină ? Doar comi
tetul de cantină ne poate e- 
difica...

— Comitetul de cantină nu 
activează de loc — ne-a răs
puns la cantina din Lonea to
varășul Kusu Constantin, unul 
din membrii comitetului, găsit 
după îndelungi căutări. Am fost 
numiți de către sindicat in 
comitet fără să fim consultați, 
fără să fim prezenți la ședin
ța de constituire. Nimeni nu 
ne-a spus ce atribuțiuni avem.

Am cerut relații asupra cali
tății meniurilor.

— Masa este slabă, meniu
rile ar putea fi mai variate și 
consistente, ne-au dec! mai 
multi abonați printre care Ni
colae Popovici (sectorul II),

Alexandru Călugării (sectorul 
IA'), Dumitru Bertca (sectorul 
III), Ion Moldovan și alții.

In sala de mese domnește 
dezordinea și... aerul stătut. Sa
la nu a fost aerisită, evident, 
de mult timp. La robinet, cu 
o singură cană beau apă 150 
de abonați. Fețele de masă sint 
murdare, aspectul general nu 
prea invită de la sine la „poftă 
bună". Oricum, ritualul mesei 
nu trebuie să se rezume doar 
la ingurgitarea mecanică a 
preparatelor, el trebuie să sa
tisfacă anumite cerințe de bun 
gust, estetică și altele. A mîn- 
ca trebuie să devină o plăcere 
a consumatorului care să-i în
trețină buna dispoziție în fie
care zi. Dezordinea, masa in
consistentă dimpotrivă, nu de
termină decît indispoziții...

Caloriile — un criteriu 
ignorat cu bună știință

Una dintre convingerile cu 
care am pornit la începutul 
raidului a fost și aceea că, la 
stabilirea meniului zilnic, se 

re in vedere valoarea calori
că pe care mîncarea trebuie să 
o dețină, pentru a compensa 
heltuielile de energie in con

dițiile muncii în subteran.

Convingerea ne-a fost, însă, re
pede spulberată. Deși există 
rețetare antecalculate, care o- 
glindcsc limpede puterea ca
lorică a fiecărui aliment, ele 
nu sini consultate atunci cînd 
se stabilesc meniurile. Rețeta- 
rele se găsesc la baza de a- 
provizionare, meniu! îl stabi
lește, după priceperea lui. bu
cătarul, „specializat* in prepa
rarea repetată a acelor mincă- 
ruri care îi ridică cele mai pu
ține probleme. Cu sprijinul u- 
nui medic de specialitate, am 
constatat că, din majoritatea 
meniurilor, lipsesc alimentele 
bogate in vitamina B, cu pu
tere calorică mare, care evită 
apariția unor afecțiuni digesti
ve. O alimentare rațională pe 
baze științifice nu poate fi a- 
siguratâ numai de bucătar, ori- 
it de priceput ar fi acesta. 

Socotim că la actualul număr 
de abonați ai Centralei căr
bunelui un specialist in igie
na alimentară își găsește un 
larg cîmp de activitate. Tot
odată, consultarea periodică în 
probleme de alimentație, a me
dicului de întreprindere nu 
poate aduce decît foloase uni
tăților miniere, atit pentru c- 
vitarea afecțiunilor digestive la 
abonați cit și pentru sporirea 
puterii lor de muncă și, impli-

cit, pentru creșterea randamen
telor in producție.

Ce-au făcut bucătarii 
din... controlul preventiv

Conform normativelor in vi
goare precum și a metodologiei 
de lucru stabilită de B.A.T., 
lista meniu trebuie întocmită de 
administratorul cantinei, in co
laborare cu bucătarul, cu o zi 
înainte. De asemenea, de co
mun acord cu conducerile teh
nice ale exploatărilor miniere 
s-a stabilit ca aceste liste să 
fie supuse pentru control, tot 
cu o zi înainte, contabilului 
șef al minei, pentru a-și ex
prima acordul privind înca
drarea in alocația mesei, pen
tru a exercita controlul pre
ventiv privind legalitatea pre
țurilor etc. Numai că lucru
rile nu se petrec astfel. Lista 
meniu ajunge pe masa conta
bilului șef al exploatării cu 2—3 
zile după ce meniurile au fost 
consumate. Controlul preventiv 
devine atit de... ulterior incit 
conducerea minei nu-și mai 
poate exercita influența asu
pra meniurilor, asupra activi
tății cantinei, pentru a veni in 
sprijinul abonaților.

Este adevărat că la această

stare de lucruri au contribuit 
și contabilii șefi prin exerci
tarea controlului preventiv cu 
totul superficial, uneori chiar 
formal. Rațiunea controlului 
este totuși evidentă. Pentru 
repunerea lui în drepturi nu 
vedem o altă cale decît aceea 
de atragere a contabilu’ui șef, 
sau a împuternicitului acestuia, 
in componența comitetului de 
cantină, stabilindu-i-se alribu- 
țiuni precise, apropiate de a- 
tribuțiile lui de serviciu.

Gospodăria anexă — 
paradox între economie 
și risipă

Pentru asigurarea unei a- 
provizionări corespunzătoare a 
cantinelor îndeosebi cu produ
se de carne s-a hotârit, încă 
din anul 1969, înființarea unor 
gospodării anexe. Din multi
plele avantaje ale acestor gos
podării amintim una singură, 
mai esențială : reducerea con
siderabilă a prețului de cost al 
alimentelor prin faptul că în
treținerea gospodăriei, cheltuie
lile ocazionate de creșterea por
cinelor sint minime. Cum se 
petrec lucrurile in realitate? 
Gospodăria anexă aparține de

exploatarea minieră. Ponderea 
consumului in aceste gospodă
rii o dețin resturile de alimen
te pe care cantina le livrează 
minei la un preț de lux, in- 
fluențînd o creștere nedorilă a 
cheltuielilor. La rindul ei, mina 
refacturcază aceste cheltuieli — 
cu același preț — cantinei o 
dată cu li vrerea cărnii, încăr
când nejustifical prețul de cost 
al meniului in detrimentul a- 
bonatului. Este o anomalie ca
re nu poate fi evitată decît 
prin organizarea activității can
tinelor in sensul ca acestea 
sa aparțină, in exclusivitate, de 
exploatările miniere, astfel ca 
economia ce a stat la baza în
ființării gospodăriilor anexe să 
devină o realitate certă.

Un cuvînt 
despre permanentizare

E imposibil să înveți pe ci
neva să mănîncc frumos, dacă 
pe masă nu e întinsă o față 
<le masă curată. .Amintim dic
tonul dc mai sus tuturor ace
lora care, în dorința de a jus
tifica lipsa de dotare prin 
cantine, arunca vina pe abo
nați. pe nivelul scăzut al e- 
ducal iei acestora. Dacă meniu
rile nu sint consistente, dacă

in cantine nu domnește spi
ritul gospodăresc, curățenia, so
licitudinea fată de abonați, da
că prin întreaga lor activitate 
administratorii, bucătarii și alți 
factori răspunzători nu se axea
ză pe dorința de a-i cîștiga pe 
abonați, cantinele nu-și vor a- 
duce contribuția la permanen- 
tizarca cadrelor ci, mai degra
bă, paradoxal, la permanen
tizarea stării de continuă fluc

PROGRAMUL I : 6,00 De la 
6 la 9,30 : Jurnal agrar; Gim
nastică; Informații utilitare; 
Radiojurnal; Sumarul presei; 
Matineu muzical; Moment poe
tic; La microfon melodia pre
ferata; 9,30 Revista literară ta- 
dio ; 10,05 Cîntcce popit* ■ • : 
10,30 Știința in slujba păcii; 
11.05 Cintă Denise Constant i- 
nescu; 11,35 Pagini din mu. i- 
ca corală românească; !2. ă 
Fantezii de eslradâ; f’/io ln-

tuație.
In esență, constatările noas

tre pledează pentru ideea pre
luării cantinelor în adminis
trarea directă a fiecărei ex
ploatări miniere, singura în 
măsură să asigure o îndruma
re eficientă a activității lor, 
în scopul de a contribui la îm
bunătățirea meniurilor, la per
manentizarea cadrelor. Exploa
tarea minieră este direct in
teresată ca noilor angajați să 
li se servească o inasă consis
tentă. Totodată, ca dispune de 
infinite posibilități de control 
asupra activității personal ului 
dc cantină, de reactivizare cu 
sprijinul sindicalului a actuale
lor comitete obștești formate
din rindul abonaților, determi-
nînd crearea celor mai optime 
condiții pentru alimentarea ra
ții nulă a minerilor.

tîlnire cu melodia populată și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal; 13,22 Muzică ușoa
ră; 14.30 Emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,05 înșir -ie 
mărgărite; 15.30 Confidențe mu
zicale — muzică ușoare; la.OO 
Radiojurnal; 16,30 La micrulon 
Mihaela Mihai, .Al. Bano, for
mațiile Valențiu Grigorescu și 
Freddy Balta; 17,00 Antena ti
neretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
serii: 20,00 Tableta de soață; 
20,05 Au fost melodiile ’lei; 
20.30 Teatru radiofonic; 21,32 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22.20 Șporl: 22,30 Me
ridiane melodii; 22,50 Moment 
poetic de seară; 23.00 Meri
diane melodii; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.
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O. N. U.
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 

economice și financiare privind

permanente a popoarelor

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI 
ROMÂNIEI

NEW YORK 28. — Trim sul 
special Agerpres, Constantin 
Alexandroaie. transmite ; „Asi
gurarea suveranității perma
nente a popoarelor asupra re
surselor lor naturale", proble
mă de importanță majoră pen
tru menținerea independenței 
politice și economice a state
lor. formează obiectul dezb i- 
terilor din Comitetul pentru 
problemele economice și finan
ciare al Adunării Generale.

Acest punct a fost înscris 
pentru prima dată pe agenda 
O.N.U. în anul 1952 din nece
sitatea de a se întreprinde mă
suri eficace pentru asigurarea 
respectării drepturilor inalie
nabile ale popoarelor de a se 
bucura de o suveranitate de
plină asupra bogățiilor lor na
turale.

Precizînd poziția României 
față de problema aflată în 
dezbatere, reprezentantul ro
mân, Constantin Niță, a subli
niat că întreaga experiență is
torică stă mărturie faptului că 
suveranitatea națională totală 
și indivizibilă asupra resurse
lor naturale reprezintă o con
diție sine qua non pentru pu
nerea lor în valoare, de către 
fiecare țară, a bogățiilor natu
rale în vederea dezvoltării e- 
conomice armonioase și, impli
cit. pentru creșterea nivelului 
de trai al poporului respec
tiv. Delegatul român a relevat 
apoi corelația strînsă care e-

deținerea controlu- 
bogățiilor naturale 
de industrializare a 

în

reprezintă

xistă intre 
lui asupra 
și procesul 
fiecărei țâri. „Ne referim 
special la procesul de industrii 
lizare deoarece el ” 
nu numai o cerință economică 
vitală pentru fiecare țară, ei 
și un instrument principal me
nit să ducă la instaurarea unor 
relații de cooperare juste și 
echitabile între state, a subli
niat vorbitorul.

Reprezentantul român a re
levat în continuare că rezulta
tele obținute pînă în prezent 
în domeniul asigurării suverani
tății permanente a popoarelor 
asupra resurselor lor naturale 
sînt departe de a fi satisfăcă
toare. Prea puțin au făcut 
O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate pentru întărirea poz - 
țiilor politice, juridice și eco
nomice ale țărilor în curs de 
dezvoltare în raport cu parte
nerii străini și pentru identifi
carea, evaluarea și atragerea 
resurselor naturale în circui
tul economic al acestor țări.

In încheiere. Constantin Ni- 
ță a expus în numele delega
ției țării noastre, o serie- de 
considerații în ce privește spo
rirea rolului O.N.U. în acest 
domeniu vital pentru dezvolta
rea independentă a popoare
lor lumii, pentru promovarea 
și lărgirea cooperării interna
ționale pe planul relațiilor eco
nomice.

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
— Filarmonica George Enes
cu. care s-a aflat în Belgia 
cu prilejul Festivalului mu
zical internațional 
cieî Hainaut, a 
serie de concerte 
Bruxelles, Gând 
bucurîndu-se de 
bit succes. \ 
Cristescu și Mircea Basarab. 
împreună cu violonistul Mi-

al provin- 
susținut o 
în 
Și
un 

Dirijorii

orașele
Mons, 
deose- 

Mircea

Prezențe
românești

hai Constantinescu au pre
zentat publicului belgian lu
crări de compozitori români 
și străini. Cronicarii ziarelor 
belgiene au apreciat înalta 
ținută artistică a Filarmonicii 
George Enescu.

de gradul

Declarația polono-franceză

RĂZBOI
GRAVE'

al R. D. Vietnam
lor, de- 
uciși de 
și Polo- 
atenția

• INCENDIU LA OPERA 
DIN ISTANBUL

© MARCEL VIFRIA LA DOI 
ANI DE CIND I S-A 
TRANSPLANTAT O NOUA 
INIMA

convorbirilor dintre Jozef 
Jacques Chaban-Delmas la

încheierea
Cyrankiewicz și

Varșovia a fost dată publicității

VARȘOVIA 28. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite ! Vineri au 
luat sfîrșit convorbirile oficiale 
dintre Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, și Jacques 
Chaban-Delmas, primul minis
tru al Franței, care face o vi
zită oficială în Polonia. Tot
odată, au luat sfîrșit convor
birile dintre miniștrii de ex
terne ai celor două țări. Ștefan 
Jedrychowski și Maurice Schu
mann.

Agenția PAP precizează că, în 
cea de-a doua zi a convorbi
rilor oficiale, cele două părți 
au analizat, îndeosebi, proble
me referitoare la relațiile bila
terale. Cei doi prim-miniștri 
dau o înaltă apreciere convor
birilor purtate, exprimîndu-și 
speranța că ele vor contribui 
la dezvoltarea în continuare a 
colaborării dintre Polonia și 
Franța în toate domeniile. Con
vorbirile, precizează agenția de 
presă poloneză, au decurs în
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

In încheierea convorbirilor o- 
ficiale, Jozef Cyrankiewicz și 
Jacques Chaban-Delmas au 
semnat textul declarației po- 
lono-franceze de prietenie și 
colaborare.

Consta tind că există condiții 
satisfăcătoare pentru realizarea 
acordurilor culturale, științifice

„ACTE DE
EXTREM DE

Declarația M. A. E
HANOI 28 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității vineri seara 
o declarație oficială în care se 
subliniază că bombardamentele 
de la 21 și 22 noiembrie sînt 
„acte de război extrem de gra
ve1*, care au trezit indignarea 
opiniei publice mondiale.

„Dorința" S.U.A. de a-și e- 
libera piloții prizonieri, invoca
tă în sprijinul justificării ac
țiunilor din 21—22 noiembrie, 
nu poate masca adevăratul ca
racter al acestor acțiuni, care 
demonstrează clar că S.U.A. în
calcă obligațiile cu privire la 
încetarea bombardamentelor a- 
supra R. Vietnam punînd

în felul acesta în pericol con
vorbirile de pace de la Paris, 
se subliniază în document. „Gu
vernul R. D. Vietnam a dus 
întotdeauna o politică umani
tară față de piloții americani
prizonieri și le-a asigurat se
curitatea* — se arată în de
clarație.

Guvernul și poporul R. D. 
Vietnam, se spune în încheierea 
declarației își exprimă recu
noștința sinceră față de guver
nele și popoarele țărilor socia
liste frățești, față de întreaga 
omenire progresistă pentru 
sprijinul acordat și pentru con
damnarea severă a actelor a- 
gresive întreprinse de S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam.

și tehnice polono-franceze, cele 
două țări vor continua să dez
volte colaborarea culturală și 
tehnico-științifică dintre insti
tutele de învâțămînt superior 
și dintre instituțiile științifice 
și de cercetare, atît în sectoa
rele fundamentale ale culturii 
și artei, cît și în noile ramuri 
ale științei, tehnicii și tehnolo
giei. printre care în domeniul 
cercetărilor aplicate.

Cele două țări vor depune 
eforturi în favoarea progresu
lui continuu în opera dc re
ducere a încordării în Europa 
și a asigurării securității pe 
continentul european, în favoa
rea continuei apropieri între 
state, pe baza principiilor inte
grității teritoriale, neamestecu
lui in treburile interne, res
pectării suveranității, egalității 
și independenței, precum și al 
nefolosirii forței sau amenință
rii cu folosirea ei și pe prin
cipiul soluționării pașnice a 
diferendelor. Ele își exprimă 
dorința de a favoriza colabo
rarea statelor europene în toa
te domeniile, în așa fel îneît 
prin intensificarea contactelor 
reciproce să se afirme conștiin
ța a ceea ce este comun pen
tru aceste țări și pentru 
tea fi lichidată divizarea 
pei.

Constatînd că actuala 
borare dintre Polonia și 
ța corespunde intereselor co
mune ale celor două state și 
cauzei păcii și securității' în 
Europa, cele două țări s-au de
clarat hotărîte să mențină și 
să întărească și mai mult le
găturile seculare de prietenie 
care leagă popoarele polonez 
și francez.

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — In capitala chi
liana se desfășoară lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Chile. 
La prima ședință au participat, 
în calitate de invitați, președin
tele Republicii, Salvador Al
lende. reprezentanți ai parti
delor care alcătuiesc Frontul 
Unității Populare, precum și ai 
sindicatelor și altor organiza
ții studențești și obștești.

Raportul politic cu privire 
la importanța victoriei în a- 
legeri a Frontului „Unității 
Populare" și sarcinile Partidu
lui Comunist în noile condiții 
a fost prezentat de secretarul 
general al partidului, Luis -Cor- 
valan.

Partidul comunist, a spus el, 
consideră drept sarcina sa pri-

mordială, ca, alături 
partide ale unității populare, 
să colaboreze cu guvernul și 
președintele țării pentru a 
transpune în practică transfor
mările revoluționare pe care 
țara le așteaptă. In această or
dine de idei, L. Corvalan a in
format pe participant» la ple
nară despre primele măsuri ale 
guvernului care vizează îmbu
nătățirea situației materiale a 
oamenilor muncii, rclevînd că 
sînt în pregătire o serie de 
alte proiecte dc legi, printre 
care naționalizarea minelor și 
băncilor particulare.

In aceste 'condiții, a arătat 
în continuare secretarul gene
ral, o responsabilitate deosebită 
revine clasei muncitoare. Dato
rită numărului său, a conști
inței de clasă și unității sale.

clasa muncitoare este capabilă 
să exercite o influență majoră 
asupra proceselor care au loc 
in țară și să contribuie, tot
odată. la îndeplinirea progra
mului trasat.

In numele Comitetului Cen
tral al partidului, al tuturor 
comuniștilor, Luis Corvalan 
a adresat un apel poporului 
chilian la vigilență, de a fi 
gata să respingă orice manevră 
a reacțiunii. ..îndeplinirea pro
gramului „Unității populare", 
în ciuda greutăților, a relevat 
în încheiere Corvalan. va de
pinde de unitatea tuturor for
țelor progresiste, 
conștiinței politice a poporului 
chilian, de alianța guvernului 
cu poporul chilian".

© Directorul general 
F.A.O., A. H. Boerma, a decla
rat că această organizație va 
acorda un ajutor în alimente 
de 4 milioane dolari regiuni
lor calamitate ale Pakistanu
lui. El a relevat că acest a- 
jutor are caracter de urgență.

Alegerile legislative din
Pakistan, prevăzute pentru 7 
decembrie, vor avea loc la data 
stabilită, a declarat președin
tele Yahia Khan într-o confe- 

de presă. El a adăugat

că președintele Comisiei elec- 
| torale va hotărî dacă aceste a- 
■ legeri vor fi aminate cu 15 zile 
în regiunile sinistrate.

ULTIMELE de sud eliminase 
pa Ungariei.

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite ! In orașul Ferrara 
a avut loc inaugurarea ..Zi- 
.lelor culturii românești" în 
cadrul cărora s-a deschis o 
expoziție de pictură, sculptu
ră, grafică și țesături din 
România. Lucrările sînt sem
nate de Ion Ghiață, Cornc- 
liu Baba, Vanda Sachelarie, 
Ion Irimescu, Henry Catargi, 
Gy. Szabo Bela, Petre Ispir.

In cadrul „Zilelor culturii 
românești" va avea loc, de a- 
semenea, un concert la care 
își vor da concursul soprana 
Mariana Niculescu și pianis
ta Ștefania Jienescu.

STI»
I

SPORTIVE
Aseară, in sala sporturilor de 

la Floreasca, într-un meci tur 
contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni" la handbal mas
culin. echipa Steaua a învins 
cu scorul de 30—14 (12—7) e- 
chipa norvegiană Oslo Studen- 
tes Indrotlag.

(Agerpres)

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
— La Halmstad au continuat 
întrecerile campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Scandinaviei.

In finala probei masculine pe 
echipe, selecționata Ungariei a 
învins cu 3—0 echipa Suediei.

Proba feminină a revenit e- 
chipei R. P. Chineze. Jucătoa
rele chineze au învins în fi
nală !cu 3—0 echipa Corec-i de 
sud. In semifinale echipa R. P- 
Chineză in trecuse cu 3—0 e- 
chipa Cehoslovaciei, iar Coreea

In Uniunea Sovietică 
fost lansat satelitul 
de telecomunicații

MOLNIA-T*
a

Sute de cetățeni ai orașului Koln (R.F.G.) au demonstrat 
împotriva fundării „Acțiunii de rezistență**, organizație neo
fascistă înființată la Wurzburg, și care se opune oricărei re
concilieri cu țările din răsăritul Europei. Demonstranții cer ra
tificarea tratatului sovieto-vest german. In marșurile 
nionstranții s-au oprit la locul unde în 1911, au fost 
fasciști 13 tineri din Koln și 11 persoane din U.R.S.S. 
nia. Prin numeroase pancarte, demonstranții atrag 
populației asupra pericolului reînvierii fascismului, chiar dacă 
numărul adepților este foarte scăzut.

In foto : Aspect de la demonstrația din Koln.

Congresul al X-îea al P.M.S.U 
și-a încheiat lucrările

ISTANBUL 28 (Agerpres). - 
Vineri seara, la Opera din 
Istanbul a izbucnit un puter
nic incendiu. Flăcările care 
au cuprins clădirea puteau li 
văzute din toate colțurile ora
șului. Nu s-au înregistrat victi
me.

Noua operă din Istanbul, 
inaugurată in urmă cu un 
an și jumătate, avea o arhi
tectură modernă și adăpostea, 
de asemenea, un centru cultu- 
lai cu mai multe săli.

PARIS 23 (Agerpres). - 
Marcel Vifria, in virstă de 50 
ani, a sărbătorit vineri doi 
ani de cind i s-a transplantat 
o nouă inimă. El este singu
rul francez care a atins o a- 
semenea longevitate după o- 
perație.

El a declarat ziariștilor care 
l-au vizitat la Marsilia că, 
după operație, înoată, fumea
ză, conduce automobilul, mer
ge pe bicicletă și nu respectă 
nici un regim alimentar. în
trebat dacă ar sfătui alte per
soane să se supună unui tran
splant de inimă, Vifria a de
clarat : „Nu pot sfătui pe ni
meni să facă așa ceva, dar 
in ce mă privește aș fi gata, 
la nevoie, s-o iau de la ca
păt".

MADRID 28 (Agerpres). 
După o zi de odihnă, turneul 
interzonal de șah de la Palma 
de Mallorca s-a reluat cu dis
putarea partidelor din runda a 
13-a. Liderul clasamentului, 
marele maestru american Bobby 
Fischer, l-a învins în 44 dc 
mutări pe Ivkov. Uhlmann a 
cîștigat la Ui tumen, Taimanov 
la Jimenez și Naranja la Ad
dison. Tînărul maestru brazilian 
Henrique Mecking (cu piesele 
negre) l-a învins pe Rubinetti. 
A fost consemnată remiza in 
partidele Filip — Gheller și 
Hort — Polugaevsky. Celelalte 
partide, printre care Smîslov 
— Larsen și Panno — Re- 
shevsky, s-au întrerupt. In cla-

sament conduce Fischer (S.U.A.) 
cu 9,5 puncte, urmat de Ghel- 
ler (U.R.S.S.) și Uhlmann (R.D. 
Germană) cu cite 8,5 puncte.

(Agerpres). — 
concurs atle- 
Koln, cunos- 
vest-germană 
a egalat re- 

în proba de

MUNCHEN 28 
Cu prilejul unui 
tic desfășurat la 
cuta campioană 
Heide Rosendahl 
cordul mondial 
50 yarzi garduri cu performan
ța de 6”5/10.

Astăzi pe stadionul „23 Au
gust", in cadrul campionatului 
categoriei A de fotbal, se in- 
tilnesc echipele bucureștene 
Steaua și Progresul. Jocul în
cepe la ora 12,15. In continua
re, amatorii de rugbi vor pu
tea urinări jocul internațional 
dintre selecționatele României 
și Franței.

(Agerpres)

Ieri in cadrul campionatului categoriei A de fotbal, 
pe stadionul Republicii din Capitală s-a disputat derbiul 
dintre echipele bucureștene Dinamo și Rapid. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (0—1). Intilnirea a 
fost urmărită de peste 30 000 de spectatori.

Rezultatele înregistrate in țară : U. T. Arad — Poli
tehnica Iași 2—0 (1—0); C.F.R. Cluj — Universitatea Cra
iova 0—0; Sport Club Bacău — Steagul Roșu Brașov 1—0 
(0—0); Farul Constanța — Universitatea Cluj 2—0 (1—0); 
C.F.R. Timișoara — F. C. Argeș Pitești 0—2 (0—1): Petrolul 
Ploiești — Jiul Petroșani 1—0 (0—0).

In clasament continuă să conducă Dinamo București cu 
17 puncte urmată de Rapid — 16 puncte. Petrolul — 16 
puncte etc. (Agerpres)

Vedere din R.P. Bulga
ria. Grand Hotel din 

Sofia.

@ Pentagonul elaborează în 
prezent, în colaborare cu o sc
rie de agenții guvernamentale, 
un plan cuprinzător pentru dis
trugerea stocurilor de arme 
bacteriologice existente în Sta
tele Unite — a anunțat purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler. Modul în care 
va fi efectuată debarasarea de 
aceste substanțe, a adăugat pur
tătorul de cuvînt, va fi anun
țat curînd.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat la 27 noiembrie 
satelitul de telecomunicații 
„Molnia-1". destinat să asi
gure exploatarea sistemului 
de legătură radiofonică și 
telegrafică Ia mari distanțe 
și să transmită programele 
stației centrale de televiziu
ne a U.R.S.S. spre punctele 
rețelei ..Orbita", amplasate în 
regiunile Extremului nord, 
Siberiei, Orientului îndepăr
tat și Asiei Centrale.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită eliptică, avînd apogeul 
de 39 430 kilometri în emis
fera nordică 
435 kilometri 
dică.

La bordul 
late, în afara 
tru retransmisia programelor 
de televiziune și radio pe 
multiple canale, un complex 
de comandă și măsurători, 
precum și sisteme de orien
tare. corecție a orbitei și 
pentru alimentarea cu ener
gie a satelitului.

Agenția TASS precizează 
că aparatajul funcționează 
normal.

și perigeul de 
în emisfera su-

său sînt insta- 
aparatelor pen-

© Un avion american de pa
sageri de tip DC 8 a explodat 
vineri noaptea pe pista aero
portului din Anchorage, Alas
ka, in momentul decolării. La 
bordul aparatului se aflau 229 
persoane — militari americani 
ce urmau să sosească în Viet
nam, membri ai familiilor lor 
și echipajul. Bilanțul acciden
tului indică pentru moment 51 
de morți și 171 de supraviețui
tori, autoritățile necunoscînd 
soarta celorlalte șapte persoa
ne aflate in avion în momen
tul exploziei.

Q In legătură cu împlinirea a zece ani de la adop
tarea la O.N.U. a declarației privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale. Consiliul mondial al 
Păcii a propus organizarea in perioada 14—20 decembrie 
a.c. a unei Săptâmini internaționale dc acțiune împotriva 
colonialismului, pentru independența națională a țărilor și 
popoarelor coloniale.

Intr-o declarație a Secretariatului Consiliului Mondial 
al Păcii, dată publicității la Helsinki, se lansează un apel 
către comitetele naționale de luptă pentru pace, către toate 
organizațiile democratice, de a acționa în direcția înde 
plinirii integrale a declarației O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoarelor coloniale, docu
ment istoric adoptat de Adunarea Generală la 14 decem
brie 1960.

BUDAPESTA 28. — Cores
pondentul Agerpres. Alexandru 
Pintea, transmite : Sîmbătă s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. In 
ședința de dimineață, delegații 
la Congres au ales membrii 
Comitetului Centra), in număr 
de 105, și cei 21 de membri 
ai Comisiei de Revizie.

Delegaților și invitaților la 
congres li s-a adus la cunoș
tință că, în prima sa ședință 
plenară, noul Comitet Central 
a ales Biroul Politic al Comi
tetului Central P.M.S.U., for
mat din 13 membri : Aczcl 
Gyorgy, Apro Antal, Benke Va
leria, Biszku Bela, Echer La- 
jos, Jeno Fock, Gaspar Sandor, 
Kadar Janos, Kallai Gyula, 
Komocsin Zoltan, Nemes Dcs/o, 
Nemeth Karoly, Nyers Rezso.

Participant» la congres au 
primit cu puternice aplauze ști
rea că în funcția de prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar a fost reales to
varășul Janos Kadar. Secretari 
ai C.C. al P.M.S.U. au fost a- 
leși : Aczel Gyorgy. Biszku Bo
ia, ”Komocsin Zoltan, Nyers

Re/so, Ovari Miklos, Pallai Ar
pad.

Președinte al comisiei de re
vizie a fost reales Brutyo Ja
nos.

Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., 
cuvin tul i 
greșului, 
altele, că 
principală a organizațiilor 
partid, 
este de 
oamenii 
țele pentru înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor și hotărîrilor 
stabilite de Congresul al X- 
lea al partidului. Janos Kadar 
a mulțumit tuturor delegaților 
partidelor comuniste și mun
citorești care au luat parte la 
lucrările congresului și a subli
niat că poporul ungar, alături 
de țările socialiste, împreună 
cu toate forțele democratice și 
antiimperialiste, își va aduce 
contribuția neobosită la lupta 
pentru socialism, pentru demo
crație, pace și progres social.

Cu aceasta, lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.M.S.U., 
care au durat șase zile, 
luat sfîrșit.

• UN PERICOL PENTRU 
SANATATEA PUBLICA 
Șl PENTRU AGRICULTURA

a rostit apoi 
de închidere a con- 
E1 a arătat, printre 
în prezent sarcina 

de 
tuturor comuniștilor 

a lupta alături de toți 
muncii cu toate for-

a

au

Conferința Partidului Socialist 
DanemarcaPopular din

COPENHAGA 28 (Agerpres). 
— Sîmbătă dimineața s-au des
chis la Copenhaga lucrările 
Conferinței anuale a Partidu
lui Socialist Popular din Da
nemarca. La conferință parti
cipă delegați ai organelor locale 
dc partid, precum și delegații 
străine. Din partea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste din România partici
pă tovarășul Roman Moldovan, 
membru al Comitetului Central 
al P.C.R., vicepreședinte al A- 
cademiei de științe sociale și 
politice.

După alegerea organelor de 
lucru ale conferinței, președin-

lele partidului, Sigurd Omann, 
a prezentat raportul politic al 
Comitetului executiv. Raportul 
a făcut o analiză a situației 
politice și economice din Da
nemarca, evidențiind preocupa
rea Partidului socialist popular 
pentru dezvoltarea căilor me
nite să ducă la făurirea unei 
societăți pe deplin corespun
zătoare intereselor și năzuințe
lor dc pace și bunăstare ale 
poporului danez. Președintele 
Partidului socialist popular din 
Danemarca s-a oprit apoi asu
pra problemelor actuale ale 
situației internaționale.

Lucrările conferinței continuă.

Siria a aderat la 
Uniunea tripartită arabă

CAIRO 28 (Agerpres). — In 
comunicatul comun dat publi
cității la Cairo, după încheie
rea convorbirilor dintre dele
gația guvernamentală siriană, 
condusă de primul ministru 
Hafez Assad, și delegația 
R.A.U., condusă de președinte
le Anwar Sadat, se precizea'.ă 
că Siria a aderat la uniunea 
tripartită, din componența că
reia fac parte R.A.U., Libia și 
Sudan, relatează agenția MEN.

Comunicatul subliniază că 
problema aderării Siriei la u- 
niunea tripartită a fost discu
tată în timpul unor contacte 
directe între președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, președin
tele Consiliului Revoluției din 
Sudan, Gaafar El Numcyri, 
președintele Consiliului Revolu
ției dm Libia, Moamer El Ged- 
dafi și primul ministru al Si
riei, generalul Hafez Assad.

MILANO 28 (Agerpres). - 
Autoritățile judiciare au lan
sat ordine de urmărire împo
triva a 600 de intreprinderi in
dustriale din regiunea italia
nă Lombardia, acuzindu-le de 
a fi transformat cursurile de 
ape din Milano și din provin
cia cu același nume in cana
le colectoare, compromițind 
pinza freatică și sursele de 
alimentare cu apă.

Potrivit unei anchete, ape
le au fost otrăvite, constituind 
un adevărat pericol penfru 
sănătatea publică și pentru 
agricultură.

• TABLOUL CEL MAI 
SCUMP DIN LUME

LONDRA 28 (Agerpres). 
Portretul lui Juan de 
pictat de Velazquez, a devenit 
tabloul cel mai scump din lu
me. La o licitație de la Lon
dra, pinza marelui maestru 
spaniol a fost cumpărată de 
Galeria „Wildenstein" din New 
York pentru suma fabuloasă 
de 2 310 000 lire sterline. Ta
bloul, care măsoară 77,4 cm 
pe 64,1 cm, a fost pictat in 1649 
și reprezintă pe Juan de Par6- 
ja, unul din elevii lui Velaz
quez.

Pareja,

® FURT DE LA UN MUZEU 
DE ARTĂ DIN MONTPELLIER

MONTPELLIER 28 (Agerpres). 
- Un număr de 19 tablouri, 
in valoare totală de 5 milioa
ne franci, au fost furate de la 
un muzeu de artă din Mont
pellier. Printre lucrările furate 
se găseau citeva capodopere 
de Henri Matisse, Edgar De
gas, Gustave Courbet, Utrillo 
etc.

• „EUREX-1" PRIMA INSTA
LAȚIE DE TRATARE A 
COMBUSTIBILULUI NUCLEAR 
RADIOACTIV CONSTRUITA IN 

ITALIA

ROMA 28 (Agerpres). - Ita
lia dispune in momentul de 
față de prima sa instalație 
pentru tratamentul combustibi
lului nuclear radioactiv - „Eu- 
rex-1u - construită la Salug- 
gia, in Piemont. Instalația, rea
lizată in întregime in Italia, 
este utilizată pentru a extrage 
din combustibilul utilizat in 
reactoarele nucleare elemente 
radioactive de tipul uraniului 
235 și plutoniului.
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