
Proletari tSn toate țările, unîț&oă 9

jeagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Anul XVII
XXII Nr. 4938.

SîmLatâ 
4 septembrie 

1965

4 pag* 25 bani

Citiți

• Vești din Uniunea Sovietică.
• GRECIA — Consiliul de ’cd- 

roană nu a ajuns la nici un 
rezultat.

• Declarația prințului Norodom 
Sianuk.

în pagina a 4-a :
• In Cașmir luptele continuă.
• Un avanproiect cu puncte de 

dezacord.
• CATASTROFA DIN VALcA 

SAAS: Operațiile de salvare 
sînt întrerupte.

Vizita în Uniunea Sovietică
a delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
Plecarea din Capitală

Vineri Ia amiază a părăsit Capi
tala, plecind Ia Moscova, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România in frunte 
cu tovarășul Nicoîae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care Ia invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., va face o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. Din delegație 
fac parte tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol și Alexandru Bîrlădeanu, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv și secretar at C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru

•r j Cuvlntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Brejnev.
Dragă tovarășe Kosîghin,
Dragi tovarăși și prieteni.
Stimați locuitori ai Moscovei,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român și al guvernului țării noastre, al delega
ției de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste 
România, mulțumim Comitetului Central al Partidului 

*■ Comunist al Uniunii Sovietice șl guvernului sovietic 
-.pentru invitația prietenească de V vizita marea și fru

moasa dumneavoastră patrie. Vă mulțumim dumnea
voastră, tuturor, pentru căldura tovărășească cu care 
ne-ați întfmpinat pe pămînțul sovietic; noi vedem în 
aceasta o manifestare a prețuirii față de poporul și 
patria noastră, a prieteniei și colaborării frățești care 
leagă popoarele noastre.

Exprimind sentimentele prietenești pe care poporul 
român le poartă glorioaselor popoare ale U.R.S.S., 
transmitem tuturor oamenilor muncii sovietici un salut 

x ' călduros și urări de fericire și prosperitate.
Oamenii muncii din România se bucură din toată

* Inima de succesele pe care poporul sovietic Ie obține 
sub conducerea Partidului Comunist în dezvoltarea 
economică a țării, în înflorirea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai. Creșterea potențialului 
economic și științific al Uniunii Sovietice reprezintă 
o contribuție de mare importanță la sporirea forțelor 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

Vizita în U.R.S.S., întâlnirile pe care le vom avea 
cu oamenii sovietici care desfășoară o vastă și bogată 
activitate creatoare în toate domeniile construcției co
munismului, ne vor permite să cunoaștem mai bine

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA „
Modernizarea 

portului Constanfa

Pentru grăbirea lucrărilor de ex
tindere și modernizare a portului 
Constanta în apropierea sa se con- 
atruiește un mare poligon care va 
produce prefabricate din beton. 
Lucrările sînt în plină desfășurare : 
au fost amenajate rampele pentru 
descărcarea materialelor și agre
gatelor de turnare, s-au montat li
nia ferată și 4 macarale portal și 
turn. De pe acum se conturează 
construcțiile clădirilor care vor 
alcătui grupul social, birourile, la
boratorul și alte dependințe.

încă în acest an va. începe aici 
turnarea blocurilor, din beton în 
formă de stea cu 4 colturi în greu
tate de 20 de tone fiecare, care 

/ vor fi folosite la apărarea diguri- 
, lor noului bazin portuar aflat în 

al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, Ale-

Sosirea la
MOSCOVA 3. Grupul de trimiși 

speciali transmite:
Clădirea din sticlă și beton a por

ții aeriene oficiale a capitalei sovie
tice are o înfățișare sărbătorească. 
Sînt arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice. Pe o pancartă de 
un roșu aprins este înscrisă în lim
bile rusă și română urarea „Bine ați 
venit, dragi prieteni români".

Deasupra aeroportului își face a- 
pariția avionul „IL-18" pe bordul că-

ÎNTINSUL PAJRffl
construcție. In final, poligonul va 
asigura anual fabricarea a peste 
50 000 metri pătrati prefabricate 
din beton necesare lucrărilor de 

extindere a portului.

A 300-a locomotivă

La Uzina „Electroputere11 planu
rile de viitor se împletesc strins 
cu realizările actuale. In timp ce 
proiectanta și desenatorii lucrează 
de zor la proiectele și tehnologia 
pentru viitoarea locomotivă de 
6 580 C.P., în sectoarele de produc
ție a Început să prindă contur a 
300-a locomotivă Diesel electrică 
din seria de 2100 C.P. Ritmul în 
care se desfășoară lucrările de a- 
samblare a cupeului și scheletului 
metalic va permite constructorilor 
să predea locomotiva la montaj 
cu 8 zile înainte de termenul sta
bilit in grafic. O dată cu acest e- 
vehiment. ei au anunțat și realiza- 

(Continuare In pag. 3-a)

xandru Drăghici, Gogu Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., de mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv și secretari ai C.C. al P.C.R., de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, eondu-

(Continuare in pag. 3-a)

Moscova
ruia sosește în capitala sovietică de
legația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, ca
re, Ia invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. Nava 
aeriană este însoțită de o escortă de 
onoare formată din avioane de vî- 
nătoare.

In întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a Republi-

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvlntarea tovarășului 
L. I. Brejnev

Dragă tovarășe Ceaușescu !
Dragă tovarășe Maurer !
Dragi prieteni români !
Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului. 

Comunist al Uniunii Sovietice, a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în numele întregului popor sovietic 
salut din inimă pe dragii noștri oaspeți — delegația 
de partid și guvernamentală din România socialistă 
frățească.

Ne bucurăm sincer să primim pe pămîntui Mosco
vei pe bunii noștri prieteni — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și pe toți conducătorii de 
partid și de stat din România care fac parte din de
legație.

Oamenii sovietici văd în această vizită un eveni
ment important în dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre. Sîntem convinși că ea va 
duce la adinei rea și întărirea în continuare a priete
niei frățești sovieto-române, bazată pe principiile mă
rețe ale marxism-Ieninismului și ale internaționalismu
lui socialist.

Nu există bază mai trainică decît cea pe care se în
temeiază relațiile dintre statele socialiste. A acorda 
reciDroc sprijin în construirea socialismului și comu
nismului, a ajuta prin eforturi comune popoarele iu
bitoare de libertate în lupta lor pentru independență 
și progres social, a sta împreună de strajă intereselor 
socialismului mondial — iată datoria sfintă a comu
niștilor din țările socialiste.

(Continuare in pag. 3-a) M. CHIOREANUvizitat aceste unități. De fapt, pentru
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Aprovizionarea 
și deservirea populației 
în dezbaterea comuniștilor

De mai multe luni, unitățile O.C.L. 
Alimentara din Aninoasa nu și-au 
îndeplinit sarcinile planului de des
facere a produselor. Cunoscînd a- 
ceastă situație, într-o recentă adu
nare generală a organizației de ba
ză s-a analizat activitatea unităților 
alimentare din localitate.

In primele două trimestre ale 
anului în curs precum și în luna iu
lie, unitățile O.C.L. Alimentara din 
Aninoasa și-au îndeplinit sarcinile 
planului de desfacere în procente 
cuprinse între 87, 97 la sută — 99,08 
la sută. Exceptînd unitățile de carne 
nr. 113 și 119, care în trimestrul II 
și-au îndeplinit planul în proporție 
de 102,7 și respectiv în proporție de 
104,5 la sută, în restul lunilor nici 
acestea n-au realizat planul de desfa
cere a produselor. O situație simila
ră prezintă și magazinul de desface
re a pîinii. In luna iulie, spre exem
plu, el și-a realizat doar 79,6 la su
tă din plan.

Faptul că biroul organizației de 
bază s-a orientat să analizeze aceas
tă problemă este un lucru bun. Ceea 
ce trebuie însă reproșat este mo
dul în care s-a întocmit referatul pre
zentat în fața adunării generale. A- 
cesta n-a analizat temeinic proble
mele luate în discuție nu a arătat 
cauzele care au generat starea de 
lucruri arătată și nici ri-a venit cu 
soluții. care să ducă la remedierea 
situației. ....... ,

" Din discuțiile purtate de comu
niștii Burlec loan, Bălin Mihai și 
alții a reieșit că lucrătorii unităților 
comerciale din Aninoasa s-au stră
duit să păstreze în bune condițiuni 
mărfurile.. Ei au scos în relief că 
unele produse ca de exemplu, ouăle 
și brînza de vaci sînt uneori de ca
litate necorespunzătoare.

— Deși avem, în prezent, fabrică 
de produse lactate în apropiere — a 
arătat tovarășul Bodea Traian — s-a 
întîmplat ca brînza să fie acră, iar 
smîntîna să aibă un gust amărui.

Printre lipsurile semnalate s-a 
scos în evidentă că la unele maga
zine nu este respectat cu strictețe 
orarul de deschidere. Adesea se în- 
tîrzie, la deschiderea magazinelor, 
cu 5-10 minute.

Adunarea generală a discutat în 
mod special aspectul estetic, între
ținerea și păstrarea curățeniei în 
magazine. Participanții Ia discuții au 
apreciat că în unitățile alimentare 
din localitate curățenia lasă încă de 
dorit. Acest lucru a fost consemnat 
și de organele de control care au 

nepăstrarea curățeniei în unitățile a- 
limentare în care lucrează, și alte 
abateri unii salariati ai O.C.L. Ali
mentara din Aninoasa au fost sane- 
ționați pe linie administrativă. Prin
tre aceștia se numără vînzătoarele 
Torâk Irma și Erșek Viorica, de la 
magazinul alimentar nr. 40, lucrătoa
rele Iacob Marika și Matei Ana de 
la unitatea alimentară nr. 39. Iacob 
Marika, spre exemplu, a așezat a- 
nalcidul lîngă... biscuiți, iar Matei 
Ana, n-a întreținut în stare de cu
rățenie cîntarul de la raionul de 
produse zaharoase unde muncește. 
Pentru faptul că n-a controlat, cu 
suficient simț de răspundere, activi
tatea colectivului pe care îl condu
ce, a fost sancționat și tovarășul 
Burlec loan, șeful magazinului ali
mentar nr. 39.

O problemă mult discutată este 
deservirea populației. Comuniștii au 
arătat că se simte nevoia unei în
drumări mai competente a lucrăto
rilor din unitățile comerciale pen
tru a desfășura un comerț de o înal
tă ținută. Ei au subliniat că nu toți 
lucrătorii magazinelor au atitudine 
civilizată față de cumpărători. S-a 
discutat apoi că fiecare vînzător 
are obligația să recomande produ
sele noi puse în vînzare și să se 
ocupe, cu simț de răspundere, de as
pectul estetic al magazinului, al r ra
ionului în care lucrează.

De asemenea, vorbitorii, se refe- 
‘reSu'l’â posibilitățile' reduse, pe cate 
le au unitățile alimentare di® 
noasa de a păstra mărfurile altera
ble. Este adevărat că magazinele 
au fost înzestrate cu mai multe fri
gidere vitrină. La început acestea.^u 
funcționat mulțumitor servind la 
păstrarea alimentelor. Ih prezent în
să situația s-a schimbat, multe din 
ele nu funcționează. \Din cînd în 
cînd se deplasează prin unitățile ali
mentare cîte un reprezentant al A- 
telierelor de reparații a utilajelor 
frigorifice comerciale (responsabil 
tov. Potroca) și „repară" frigiderele 
cu pricina. Dar curios, la scurt timp 
după plecarea specialistului acestea 
încetează să funcționeze.

Adunarea generală a avut meritul 
că atrage atenția organelor în 
drept asupra deficiențelor ce se ma
nifestă în activitatea comercială din 
Aninoasa. Conducerea O.C.L. Ali
mentara Petroșani și : conducerea 
A.R.U.C. este chemată să ia, în cel 
mai scurt timp, măsurile corespun
zătoare ca activitatea comercială din 
Aninoasa să se îmbunătățească ra
dical.
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NOTE CU... FIRME
Calitatea înttia la comandă

— Știți ce sînt firmele ? Ba bine 
că nu, o știu și puștii de 4—5 a- 
nițori. De pui cumva o asemenea 
întrebare, apoi curat că-ți dai cu 
firma-n cap. Ele, firmele bineînțe
les, iți atrag încă din depărtare 
atenția cum că în interiorul clă
dirii respective este magazin tex
til, alimentar, de moto-sport, uni
tate de deservire a populației co
operatist! ori da altă natură că 
doar n-o să le înșirăm pe toate 
aici. Unele firme luminează feeric 
noaptea, altele sînt sobre, doar n-o 
să scrie pe firma de pgmpe fu
nebre „Veselie la Acapulco".

Firma atelierului de croitorie nr 
10 din Lenea, aparținînd de coope
rativa „Jiul" din Petroșani, nu este 
nici veselă, nici tristă și nici lu
minată noaptea cu neon și totuși 
iese din comun. Nu credeți î Mer-

De tot felul
După cum stă scris pe firmă, 

unitatea de ceasornicărie aflată in 
plin centrul orașului Petroșani re
pară tot felul de ceasuri de masă, 
ceasuri de mînă, de buzunar și cro
nometra. In aceste de tot felul se 
vede treaba că cei de la coopera
tivă au uitat să includă pendulele 
cu cuc sau fără, clepsidrele, oro
logiile solare și' încă multe alte 
mijloace de măsurare a timpului. 
Au uitat, oare, ori n-au făcut-o 
din lipsă de spațiu ? Spațiu pe 
firmă nu mai este Intr-adevăr dar 
nici nu-i necesar. Dacă se scrie 
„Reparăm tot felul de ceasuri" 
este suficient, restul se subînțelege.

goți și vedeți. Bărbații mai ales, 
pentru că unitatea cu pricina con» 
fecționează costume pentru el, vor 
rămîne cu siguranță surprinși și 
decepționați. Pe firmă e scris cu 
litere mari „Croitorie de bărbați 
lâ Comandă calitatea I-a". Ei, ci
tind acestea n-ai dreptul să fii 
surprins și decepționat ? N-ai fost 
croit aici la comandă, nu ești băr
bat de calitatea a l-a. Să-mi fie 
iertată expresia dar așa reiese de 
pe firmă. Se vor fi executînd aici 
costume de calitatea a I-a pentru 
bărbați, nu zic, dar firma nu este 
nici măcar de duzină. Am sau nu 
dreptate tovarăși din conducerea 
cooperativei ? Luați măsură deci și 
în Ioc să se „croiască" la Lonea 
bărbați lâ comandă de calitatea»’ 
I-a, să se confecționeze costume 
așa a-ntiiș.

Șine că e firma mai mică, altfel 
cine știe, dornici de a-și etala cu
noștințele in domeniul ceasurilor 
ar fi trecut poate și repararea ace
lora folosite în epoca de piatră.

Să nu credeți cumva că le-am 
pus glnd rău firmelor cooperativei 
„Jiul" și nici Șă nu vă pună pîr- 
dalnicul ca după apariția acestor 
note să luați un clocap și să le 
faceți țăndări. Se găsesc ele alte 
mijloace de a repara greșelile. 
Luați un diluant, ștergeți сй-і gre
șit și scrieți firmele cu pricina 
din nou. A scrie corect, românește, 
e necesar chiar și pe firme.

D. CRIȘAN

Drumul de la Uricani spre Cîmpu Iui Neag urcă domol, șerpuind pe
lingă malurile Jiului. Frumusețea și pitorescul peisajelor incintă privirea.

Fotoi N. MOLDOVEANU

Intîmplărl cu meteoriți
Căderea meteoriților este un fe

nomen mai degrabă grandios decît 
amuzant, mai ales dacă meteoritul

In i860 în S.U.A., un mic me
teorit a nimerit într-un măgar, iar 
in 1911 în Egipt, un alt meteorit

Potrivit unor statisțici recente 
ale U.N.E.S.C.O., 325 de milioane 

v de persoane (bărbați și femei) 
din lume umblă complet goi, iar 
750 de milioane poartă îmbrăcă
minte foarte sumară; 1 340 mi
lioane de persoane trăiesc în 
case, 780 milioane — în cabane 
și aproximativ 400 milioane nu 
dispun de un adăpost stabil ?

Populația Europei este în prezent 
țea mai „bătrînă" din lume ? Potri
vit previziunilor unui raport al Se
cretariatului Națiunilor Unite, feno
menul va merge crescînd pe măsură 
ce trece timpul.

Astăzi 9,8 la sută din persoanele 
care locuiesc în Europa au peste 
65 de ani: se presupune că în anul 
2 000 procentul lor va crește pînă 
la 13,1 la sută.

rior, ca de pildă Parisul și Berlinul, 
âr deveni porturi.

I
 Animalul cel mai rapid din 

lume, pentru' distanțe mici, este 
leopardul, care străbate 135 km 
pe oră î

In satul Vidoștak din R.S.F. Iugos
lavia se găsește o fîntînă frumps Zi
dită, adîncă de 10 metri, avînd o 
vechime de peste 800 de ani ? Ea se

Știați că...
află într-un ținut fără apă și —* fapt 
curios — nu seacă niciodată.

Fîntîna se păstrează și astăzi în 
bună stare fiind foarte mult folosită 
mai ales în zilele de vară.

Stația meteorologică din San 
Luis (Mexic) a înregistrat la 11 
august 1933 — recordul mondial 
de căldură — plus 58 grade î

Pluton, planeta cea mai îndepăr
tat! de Soare (aproape 6 miliarde 
km) , este și cea mal friguroasă? 
s-a calculat că pe suprafața ei tem» 
peratura este de 228 grade sub 
zero.

Dacă toate stele ar fi la ace
eași distanță de Pămint, cea mai 
luminoasă ar apare Doradus 
care este de 300 000 ori mai stră
lucitoare decît Soarele?

Dac! cel 30 000 000 metri cubi de 
gheața care există în regiunea po- 
Iară s-ar topi, nivelul general al mă
ritor și oceanelor s-ar ridica cu So 
metri și toate orașele de coastă ar 
fi Inundate? Unele orașe din inte-

Limba poloneză curentă con
ține din ce în ce mai mulți ter
meni tehnici ? Se Consideră că 
din cele aproximativ 300 000 cu
vinte cit are limba poloneză, 
peste 100 000 sint expresii teh
nice.

Medicii australieni prescriu pa- 
ciențilpr lor tn total 364 milioane ta
blete somnifere pe an? Aceasta în- 
seamnă că, în media, fiecare austra
lian ia somnifere de trei ori pe 
luna.

In S.U.A. au fost scoase in 
vfnzare stilouri care, deși se În
carcă cu apă, scriu cu eerneală ? 
Rezervorul stiloului șe umple cu 
o substanță colorantă solubilă In 
apă. Rezerva ajunge pe doi ani.

In Statele Unite s-a fabricat un 
safir sintetic de 690 carete, avînd eu 
108 carate mat mult decît cel mal 
mare șafir natural?

in statul Tennessee (S.U.A.) a 
fost prezentat un proiect de lege 
care interzice, sub pedeapsă cu 
amendă, $â se arunce în capul 
pietonilor bulgări de zăpadă, ouă 
sau mere ?

In R. S. Cehoslovacă există 66 060 
de biblioteci cu peste 50 000 000 
de volume ? 11 000 de biblioteci apar
țin organizațiilor sindicale.

Anual, bibliotecile cehoslovace 
împrumută cititorilor mai mult de 
30 000 000 de cărți.

In apropierea orașului Fes 
(Maroc) pe platoul Ain-Taouj- 
dat a fost descoperit un schelet 
uman a cărui vechime pare a fi 
de 50 000 de ani ? Osemintele 
s-au conservat excelent sub un 
strat calcaros de aproximativ 
1,5 m. Ele au fost transportate 
la Rabat, pentru a îi examinate 
de un grup de savanți paleon
tologi.

șște mare, cintărind sute sau chiar 
mii de tone. O asemenea piatră 
căzută din cer poate pricinui pa
gube Însemnate. Iar ciocnirea Pă- 
miedului cu un meteorit uriaș, în 
greutate de sute de mii sau chiar 
milioane de tone, nu poate fl a- 
preciată decjț ca q catastrofă.

Este extrem de neverosimil ca 
un meteorit să nimerească intr-un 
om sau animal, suprafața nelocui
tă a planetei noastre. fiind relativ 
mare. Și totuși se cunosc și ase
menea cazuri, uneori tragice, al
teori ciudate.

In 1892, în cadrul unor săpături 
efectuate In Argentina, s-a desco
perit la o adîncime de 6 m sche
letul unei șopîrle megateria, ucisă 
de un meteorit cu multe milioane 
de ani în urmă. „Proiectilul cos
mic" se afla alături de ea.

a ucis un cline.
Cazurile cind meteoriții au ni

merit In oameni sînt și mai rare, 
"în 1927, în Japonia un meteorit 
minuscul, de numai 0,2 grame, a 
lăsat ca amintire o zglrletură pe 
capul unei fetițe japoneze, apoi 
s-a rătăcit In cutele fustei ei. Un 
alt meteorit a picat drept în al
bia unei spălătorese, spre uimirea 
acesteia. O întimplare cu totul ne
obișnuită a avut loc la 30 septem
brie 1954 la Silakoidt (S.U.A.). O 
piatră de circa 4 kg a picat din 
cer, străbătînd acoperișul și tava
nul unei case, a lovit aparatul de 
radio, iar niște bucățele din ea au 
lovit-o pe stăplna casei, care stă
tea culcată in pat, acoperită d>D 
fericire cu două plăpumi.

Oameni din epoca paleolitieft
O expediție de arheologi sovie

tici a descoperit în valea nulul 
Desna, In apropierea orașului 
Wlbrlansk (centrul R.S.F.S.R.), o 
așezare de oameni care au trăit 
acum 10—12 mii de ani (sfîrșitul 
celei de-a doua perioade a epocii 
paleolitice).

La o adtnclme de aproximativ 
un metru, sub un strat de depo
zite geologice forestiere, arheolo
gii au dat de un cămin unde s-au 
păstrat diferite obiecte din piatră, 
oase carbonizate de animale, căr
bune mărunt.

Pe noul eleșteu din Sobeslav (R. S. 
Cehoslovacă) există adevărate in
sule plutitoare ? Aici eu crescut tufi
șuri pe care oamenii se pot plimba 
ca pe o stradă. Pe eleșteu plutesc 
20 de asemenea insule.

— Cui ii place muzica să facă 
doi pași înainte — comandă ca- 

ppralul.
pin tind ies șase soldați.
— Perfect. Acum șcQdteți afară 

pianul acesta și urcați-1 Ia etajul 
al treilea.

contra insomniei ? 
de vin la flecare

adormi t

— Aici Harold Johnson... Adie! vreau să spun Președintele Wilson
«Hei... Ull

•*- Și ce iei
— Un pahar 

două ore.
— Șl au asta

— Nu, dat mă tnvșselfșc și tim
pul trece mai ușor.

☆
ziarist american Hey- 
a iost dat in judecata 
Intr-un articol. Brown

\ Cunoscutul

îvood Brown
Йе un actor,
il caracterizase drept cel mai prost
actpr din lume. Citva timp după 
aceea, Brown a scris din nou des» - 
pre el, declarînd că respectivul 
jucase sub posibilitățile sale. t

*
ș Avocatul (către reclamantă): 
Kind ați găsit așa dezotdine prin 
\camere nu ați bănuit că tn casă 
s-au introdus hoți ?

Reclamanta : Nu. Am 
soțul meu și-a căutat 
curată.

crezut cd 
o cămașă

(„Dally Worker" Londra)

4. cetățean anunță 
răufăcători i-au

miliția eă 
stricat 

i-au scos volanul, irina. 
ambreiajul. Catul 

anchetat.
cetățeanul șunâ

. Un
‘‘niște
șina, 
ceieratorul, 
mează sâ' fie

A doua zi 
nou militia : 

— Alo, nu

ma» 
ac- 
uN

din

vă suparăți spune 
el. NuBiai este nevoie de anchetă. 
Știți, ieri m-am urcat din frî~ 
șeală în spatele mașinii, in lac să
mă urc In fată...



Vizita ia Uniunea. Sovieticii
a delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

ACTUALITATEA
pe întinsul 

PATRIEI
(Urmare din pag. l-a)

Plecarea din Qapitalâ
I (Urmare din pag. l-a)

citorl ai instituțiilor centrale și or- 
ganlzațllle obștești, generali, zia- 
rl*ki români și corespondenți ai pre
sei străin».

An fost de față șefi ai misiunilor 
dlplematlce acreditați in Republica 
Socialist* Rom&nia, membrii Ambasa
dei Uniunii Sovietice fi alți membri 
M eerpntai diplomatic.

Cuvînfarea 
Nicolae

(Urmate din pag. l-a)

onperiența dumneavoastră, și, tot
odată, să împărtășim din munca și 
preocupările poporului român.

In cadrul vizitei noastre în 
U.R.Ș.S., un loc important vor avea 
IntîlnirUe și discuțiile cu conducăto
rii partidului și guvernului sovietic. 
Noi considerăm că asemenea întâl
niri și discuții între conducerile de 
partid și de stat sînt deosebit de utile, 
ele contribuie la cunoașterea și înțe
legerea reciproci, la dezvoltarea co
laborării dintre partidele și popoarele 
noastre, la Întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Coeziu
nea do nezdruncinat a popoarelor ca
ro alcătuiesc sistemul socialist mon
dial, a tuturor partidelor comuniste, 
este o necesitate obiectivă a progre
sului social contemporan, condiția e- 
sonțială a creșterii continue a for
țelor mondiale ale socialismului, a 
sporirii influenței sale In lume.

In cadrul politicii de pace, pentru 
prtintîmpinarea unui nou război, ță

Cuvînfarea tovarășului 
L. I. Brejnev

(Urinare din pag. l-a)

Considerăm cu toții Că este o ches
tiune de cinste să îndeplinim cu stric, 
tețe această datorie internaționallstă.

Drag* tovarășe Ceaușescu!
Dragi prieteni români!
In timpul vizitei dv. în U.R.S.S., 

veți vedea cit de apropiată ește ini
mii oamenilor sovietici cauza întări

Alte 4000 noi săli de clasă
In toamna acestui an, mii de 

copii vor Învăța in noi săli de 
clasă.

In Capitală, școlarii vor primi 
in folosință în noile cartiere Ber- 
ceni, Balta Albă și Drumul Tabe

U.R.UM.P. O nouă instalație r- împingătoare pentru vagonete la puț — este pregătită la secția de con
strucții metalice a uzinei. In curfnd, ea va lua drumul către mina Vulcan.

In clișeu: Lăcătușul mecanic Eiiitz Eugen și sudorul Ermoiu Alexandru fac ultimele finisări ale instala
ției, înainte de expediere.

Cu același avion a plecat Ia Mos
cova și ambasadorul Uniunii Sovie
tice in Republica Socialistă România, 
I. K. Jegalin.

La plecare membrii delegației au 
fost salutați călduros do numeroși 
cetățeni ai Capitalei, Pionieri le-au 
oferit flori.

(Agerpres)

tovarășului 
Ceaușescu

rile noastre dezvoltă colaborarea cu 
toate statele, indiferent de orindâirea 
lor socială,

Ne exprimăm convingerea că vizita 
delegației noastre in Uniunea Sovie
tică va contribui la dezvoltarea prie
teniei și colaborării frățești multila
terale dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, dintre cele două 
partide, pe baza principiilor interna
ționalismului socialist, spre binele 
ambelor popoare. întărirea colaboră
rii dintre popoarele noastre este in 
același timp o contribuție Ia întări
rea unității și coeziunii țărilor socia
liste, în interesul cauzei generale a 
socialismului, al luptei pentru zădăr
nicirea planurilor agresive ale cer
curilor imperialiste, pentru salvgar
darea păcii mondiale.

VI mulțumim încă o dată pentru 
frumoasa primire pe care ați fă
cut-o delegației române, pentru cu
vintele prietenești rostite aici la a- 
dresa poporului nostru, a Republicii 
Socialiste România.

rii prieteniei și unității țărilor socia
lismului, cauza întăririi și dezvoltă
rii relațiilor frățești dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România.

Așteptăm cu plăcere apropiatele 
întâlniri și convorbiri cu dv., știmații 
noștri oaspeți, și dorim din suflet ca 
șederea dv. în Țara Sovietică să fie 
plăcuță și rodnică.

Bine ați venit, dragi prieteni!

rei noi localuri însumînd aproape 
200 săli de clasă.

Pină la sfirșitul anului spațiul 
școlar se va extinde în Întreaga 
țară cu alte 4 000 noi săli de clasă. ■ 

(Agerpres) j

Sosirea la
{Urmare din pag. I-a)

cii Socialiste România au venit L. I. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., К. T. Mazurov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședlnte al Consiliului de Mi
niștri, N. V. Podgornîl, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, membru su
pleant al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., P. F. Lo- 
mako, V. N. Novikov, membri ai 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, A. A. Gro- 
mîko, membru al C.C. al P.C.U.?.. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., mareșalul R. I. Mallnovski. 
ministrul apărării al U.R.S.S., P. S. 
Neporojnîi, președintele Comitetului 
de stat pentru Energetică și electri
ficare, N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., V. S. 
Semiceastnîi, președintele Comitetu
lui securității de stat, S. K. Roma- 
novșki, președintele Comitetului de 
stat pentru legături culturale Cu ță
rile străine, I. V. Arhipov, prim-vice- 
președinte al Comitetului de stat 
pentru relațiile economice externe, 
L. F. Ilicev, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, N. G. EgorîCev, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova at P.C.U.S., numeroși 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai vieții culturale și obștești 
din capitala sovietică, numeroși mos- 
coviți, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții.

Era de față Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, membru al delegației de 
partid și guvernamentale române. 7

Erau, de asemenea, prezențl șefi și 
Membri ai Misiunilor diplomatice d1 
creditați în Uniunea Sovietică, per
sonalul diplomatic al Ambasadei Ro
mâne, ziariști sovietici și corespon
denți ai presei străine.

La ora 15,30 (ora Moscovei) nâva 
aeriană aterizează și înaintează încet 
spre platoul de oprire.

Din avion coboară tovarășii Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, conducătorul delega
ției, Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv al C.C.' al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol și Ale
xandru Bîrlădeanu, membri al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Paul Nlculescu-Miztl, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu.

Moscova
secretar al C.C. al P.C.R., Cornellu 
Mănescu, membru al C.C.. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România.

Cu același avion a sosit la Mos
cova I. K. Jegalin, ambasadorul 
U.R.s.s. la București.

Tovarășii Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin îi șalută cu căldură pe 
oaspeți.

Garda de onoare aliniată pe pla
toul aerogării prezintă onorul.

Se Intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România șl Uni
unii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Leonid Brejnev, 
trece in revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid șl de stat 
români și sovietici se îndreaptă spre 
salonul de primiri oficiale al aero
portului. Un grup de pionieri oferă 
membrilor delegației buchete de flori.

Oaspeților români le tint prezenta
te persoanele oficiale sovietice venite 
în întâmpinare, precum $1 șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Mos
cova.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu Și 
Leonid Brejnev se apropie de micro
fon pentru a rosti cuvîntărl.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Leonid Brejnev șl 
Alexei Kosîghin iau loc într-o mași
nă deschisă și se îndreaptă spre 
Kremlin, la reședința delegației Re
publicii Socialiste România.

Cortegiu] oficial este deschis de o 
escortă de motocicliști.

Pe prospectul Lenin și pe străzile 
care duc spre Kremlin sînt arborate 
drapele românești și sovietice, pan- 
carde pe care se află înscrise în lim
bile română și rusă cuvinte de salut: 
„Salut fierbinte solilor poporului 
frate român", „Trăiască Partidul Co
munist Român", „Trăiască prietenia 
româno-sovietică".

In ciuda ploii, mii și mii de locui
tori ai capitalei sovietice, purtând 
stegulețe și buchete de flori, au fă
cut solilor români o cald! primire,

☆

„Pravda", „KomsomOlskaia Prav
da", „Trud" și alte ziare sovietica 
din 3 septembrie și „Izvestia" din 
seara aceleeași zile au publicat pe 
prima pagină biografii însoțite de 
fotografii ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sub titlul „Salut lier- 
binte prietenilor români" „Izves
tia" a publicat șl un reportaj des
pre sosirea la Moscova a delega
ției Republicii Socialiste România.

Sub titlul „O Vastă panoramă" 
„Pravda" publică note de drum 
din România de ziarista sovietică 
Olga Cecitokina, iar „Vecernaia 
Moskva" consacră un articol dez
voltării orașelor românești.

Postul central de televiziune so
vietică a transmis direct sosirea 
la Moscova a delegației de partid 
și guvernamentale române, iar 
seara, in cadrul unei ediții spe
ciale, a prezentat un reportaj des
pre sosire.

UNDE MERGEM?
• Sîmbătă, ora 19,30, stadionul 

„Jiul" din Petroșani, spectacol 
muzical-coregrafic „Pe trepte de 
lumină", prezentat de Ansamblul 
artistic al Consiliului Central al 
Sindicatelor.

• La clubul din Lonea este pro
gramat la ora 17 un program cul- 
tural-dislractiv în care ist vor da 
concursul formația de muzică 
populară, soliști vocali și instru
mentiști.

• Ora 16, sala de sport a clu
bului din Lupenl găzduiește faza 
interregiuni la haltere. Participă 
regiunile : Bahat, Oltenia, Brașov 
șl Hunedoara.

• Duminică, inceplnd de la ora 
14, orchestra de muzică populară 
și soliștii clubului din Lonea pre
zintă un program artistic la școa
la din satul Răscoala urmat de 
dans.

tea шіи locomotive paste pianul 
celor 8 luni care au trecut din a- 
cest an.

In aproape 180 
facultăți

Ut ziua de 2 septembrie, mulți 
din cei peste 60 000 de absofvenii 
ai pramatiei 1966 a școlilor madii 
s-au prezentat în iafa comisiilor 
de examinare pentru concursul de 
admitere in invătămîntul superior. 
Dornici sa de vi nd ingineri. prate, 
sori, medici, artiști, specialiști eu 
o înalta caliiicare pentru cerin
țele tot mai mari ale economiei 
și culturii noastre socialiste, can
didata au studiat cu seriozitate 
disciplinele de examen care se 
desiășoară sub semnul unei înalte 
exigente, in aproape 180 de ta- 
eultăfi.

In viitorul an universitar, care 
va începe la 1 octombrie, numărul 
studenților din anul l trece de 
21000, depășind cifra corespunză
toare anului de tnvdtdmînt pre
cedent.

La nivelul tehnicii 
actuale

Uzina de mașini electrice din 
București a Început producția In 
serie la grupul de 100 kilovolti 
amperi, cu caracteristici care fl 
situiaîă la nivelul tehnicii actuale 
pe scară mondială. Înzestrat cu 
motor Diesel șl tablou de coman
dă, agregatul are sisteme automa
te de autoexcitare și de menținere 
constantă a tensiunii. Construcția 
e robustă și simplă, aslgurind un 
randament superior. De remafeet 
că generatorul produs la întreprin
derea bucureșteană este unul din 
cele mai mici (Ca gabarit și greu
tate) agregate de acest.fel din lu
me la puterea respectivi. Bl cate 
folosiț la instalațiile energetice 
auxiliare ale sondelor in extracție 
șl foraj.

(Agetptta)

Spectacolul Teatrului 
de Comedie

In turneul pe care-1 întreprinde 
în Valea Jiului, Teatrul de Comedie 
din București a prezentat ieri, în 
matineu și seara, pe scena Teatru
lui de stat Valea Jiului din Petro
șani, spectacolul cu comedia „Șeful 
sectorului suflete" de Al. Mirodan. 

Regia spectacolului e semnată de 
Moni Gelerter. Din distribuție au 
făcut parte Radu Beligan, Vașlllca 
Tastaman, Mircea Albulescu și alți 
actori de frunte ai Teatrului de Co
medie.

• Ora 19,30, clubul sindicatelor 
Petroșani «•« seară pentru tineret.

• Ora 9, sala de sport a clubu
lui din Lupeni faza finală inter
regiuni la haltere.

• Ora 11, Întâlnirea de handbal 
fete din cadrul categoriei A Intre 
S.S.E. Petroșani și S.S.E. Buzău 
In deschidere de la ora 10, întâl
nirea de handbal fețe intre S.S.E. 
П Petroșani S.S.E. Ш Petroșani

• Ora Ц, pe stadionul sportiv 
„Jiul" din Petroșani are loc Întâl
nirea de fotbal din cadrul catego
riei В intre formațiile Jiul Petrilă 
șl Vagonul Arad.

In deschidere, de la ora 16. se 
dispută întâlnirea de fotbal intre 
echipele de pitici de la Jiul Pe- 
țrila și Minerul Aninoasa.



STEAGUL ROȘI

Vești din Uniunea Sovietică
MOSCOVA 3 (Agerpres).
Specialiștii Institutului unional 

pentru tehnica forajului au elabo
rat o nouă metodă de foraj, prin 
explozie,

Instalația proiectată nu se deo
sebește mult de un troliu de foraj 
obișnuit: are turlă, tuburi de foraj, 
agregate de pompare. Dar în locul 
sapei, înaintarea prin rocă se face 
cu ajutorul unor fiole mici, încăr
care cu materia] explozibil. Aces
tea trec prin gura sondei în sapă. 
De acolo, lichidul de spălare le 
antrenează în tuburile de foraj, 
de unde sînt evacuate la supra
față printr-un ajutaj special.

Instalația este destinată pentru 
executarea forajelor în roci tari. 
Se constată că, cu cit roca este 
mai rezistentă, cu atît rezultatele 
obținute cu ajutorul acestei insta
lații sînt mai bune.

GORKI 3 (Agerpres).
Vehiculul care poate circula pe

Un avanproiect 
cu puncte de dezacord
PARIS 3‘ (Agerpres).
Comitetul Politic al Adunării 

Uniunii Europei occidentale, care 
grupează pe reprezentanții parla
mentelor celor șase țări ale Pie
ței comune și Marii Britanii, care 
s-au întrunit joi după-amiază la 
Paris, a luat în discuție viitorul 
politic al blocului nord-atlantic. 
Cu această ocazie a fost prezen
tat un avanproiect de raport pre
gătit pentru viitoarea sesiune a 
Consiliului N.A.T.O., care va avea 
loc în luna noiembrie la Paris.

Observatorii politici sînt de pă
rere că avanproiectul enumeră di
ferite puncte de dezacord bine cu
noscute care «există între аІідШ ..

CAPRICIILE VREMII
PARIS. Vremea cunoaște din 

при o evoluție ciudată în Europa 
occidentală și centrală. In unele 
regiuni, semnele iernii și-au făcut 
apariția cu trei săptămîni înainte 
ca datele calendaristice să indice 
terminarea verii. In munții Fran
ței a căzut prima zăpadă, care în 
unele locuri trece de 10 centime
tri. Un frig neobișnuit pentru luna 
septembrie domnește în Spania, cu 
excepția cîtorva regiuni din sud. 
In apropiere de Saragosa, de pil
dă, mercurul termometrului a co- 
borit joi pînă la 5 grade. In Piri- 
nei a căzut o zăpadă abundentă, 
într-un strat de 30 cm. In Belgia, 
temperatura a scăzut pînă la 8 
grade. Spre sfirșitul lunii trecute, 
pluviometrul a înregistrat în Olan
da, unde temperaturile scăzute 
s-au făcut simțite încă cu două 
săptămîni în urmă, precipitații e- 
gale cu media celor căzute în pri
mele opt luni ale anilor trecuti. 
Inundațiile provocate în Austria 
de ploile torențiale care au căzut 
în ultimele 24 de ore iau o alură 
catastrofală în Tirol și în Carinthia. 
2eci de poduri și drumuri au fost 
distruse de ape. Circulația rutieră 
între numeroase localități a fost 
complet întreruptă.

☆

ROMA. Asupra întregit Italii 
s-ay abătut ploi torențiale și fur
tuni care au provocat inundații, 
pierderi de vieți omenești și imen
se pagube materiale. Se aprecia
ză că acestea sînt cele mai mari 
calamități cunoscute de Italia în 
ultimii ani. Cel mai grav lovite 
au fost provinciile Latium, Ombria 
și Toscana unde, după cum rela
tează agenția France Presse, pe o 
distantă de sute de kilometri, spec
tacolul este dezolant. In unele ; 
cartiere periferice ale Romei apa 
a atins o înălțime de 3 m. Nume
roase șosele naționale sînt distru
se. Un autobuz a fost luat de ape.

orice teren sau pe apă, creat de 
specialiștii din orașul Gorki, este 
un serios concurent al navei am- 
fibii cu pernă de aer.

Acest vehicul, prevăzut cu un 
motor de automobil „Volga", are 
în locul roților „șuruburi" de pro
pulsie. Prin rotație, ele imprimă 
vehiculului o mișcare de avans, 
permițîndu-i să atingă o viteză 
pînă la 40 km/h.

Sint suficiente numai două „șu
ruburi" de acest fel ca să permită 
vehiculului să circule pe apă, mlaș
tini, terenuri înzăpezite etc.

Primele încercări experimentale 
pe terenuri lipsite de drumuri au 
dat rezultate optime. Capacitatea 
de transport a noului vehicul este 
de cca. 500 kg.

MOSCOVA 3 (Agerpres).
Noul introscop electromagnetic, 

realizat de un grup de specialiști 
din Moscova, sub îndrumarea pro
fesorului Pavel Oscepkov, permite 

occidentali, îndeosebi în ce priveș
te politica nucleară, nediseminarea 
armelor atomice și concepția inte
grării și colaborării. Adunarea 
U.E.O. studiază de mai multi ani 
problema N.A.T.O. în perspectiva 
anului 1969, an în care fiecare 
stat membru va putea să se re
tragă din alianță sau să ceară o 
reformă a organizației. Ea a adop
tat, în iunie 1964 o recomandare 
în ce privește intensificarea con
sultărilor politice in sinul N.A.T.O. 
In decembrie 1964, la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O., statelor mem
bre li s-a cerut să studieze viitoa
rea structură a alianței pentru a 
se ciunge la o poziție comună.

iar pasagerii refugiați pe acoperiș 
au putut fi salvați cu vehicule 
amfibii. Un mare număr de auto
mobile, surprinse pe șosele au fost 
distruse, la fel ca și o mulțime de 
case ale căror ziduri s-au prăbușit.

Potrivit datelor provizorii, nu
mărul victimelor se ridică la 50 
de morți, zeci de răniți și dispă
ruți, precum și mii de sinistrați. 
Guvernul italian a deschis un cre
dit de 100 milioane lire în favoa
rea familiilor sinistrate. 

S£lU'l
ROMA. Ministrul trezoreriei. 

Colombo, și fostul ministru al co
merțului și industriei, Medici, sînt 
amestecați intr-un nou scandal 
ieșit la iveală in Italia. Ei sînt în- 
vinuiți că au încercat în mod ile
gal să evite falimentul societății 
de asigurări „Mediterranea". O 
comisie parlamentară specială ur
mează să examineze acuzațiile ce 
li se aduc și să hotărască dacă ei 
vor fi trimiși în fața tribunalului.

ANKARA. Consiliul național de 
securitate al Turciei a ținut joi 
seara o reuniune sub președinția 
primului ministru H. Urguplu. La 
sfirșitul deliberărilor nu a fost 
publicat nici un comunicat. Se 
crede însă că a fost vorba îndeo
sebi de fixarea datei înlocuirii 
unei părți a contingentului turc, 
staționat în Cipru.

BELGRAD. In localitatea Mostat 
din Iugoslavia, într-o' moscheie 
datînd din 1617, se păstrează un 
coran vechi de 800 de ani.

Pe lingă textele In limba arabă 
scrise caligrafic pe pergament, co
ranul conține ilustrații viu colo
rate.

Apreciat ca un adevărat monu
ment de artă, el constituie 1 una

nu numai să se identifice defectul 
ascuns in metal, ci și să se obțină 
o „fotografie" a acestui defect.

Introscopul nu numai că detec
tează vătămarea, ci determină și 
adîncimea, forma și. dimensiunile 
ei, lăsînd piesele intacte.

Piesa este rotită în mod uni
form pe un banc mecanic. De-a 
lungul suprafeței ei, un captator 
se deplasează sincron. Impulsurile 
intră înțr-un bloc special, unde 
relieful magnetic invizibil se trans
formă intr-o imagine vizibilă din 
punct de vedere optic. Rezultatele 
se înregistrează pe hîrtia electro- 
chimică sau fotografică.

Declarația prințului 
Norodom Sianuk

PNOM PENH 3 (Agerpres).
Prințul Norodom Sianuk, șeful 

statului cambodgian, a înmînat 
unui reprezentant al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud o cantitate de medicamen
te și produse medicale — dar, din 
partea guvernului Cambodgiei.

Cu acest prilej, Norodom Sianuk 
a reafirmat din nou sprijinul de
plin al guvernului cambodgian fa
ță de poziția justă a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud si a guvernului R. D. Viet
nam în rezolvarea problemei viet
nameze.

Cambodgia, a spus Norodom Sia
nuk, sprijină cererile lor privind 
„retragerea completă și necondi
ționată din Vietnam a trapelor a- 
mericane, a aliațilOȚ și sateliților 
lor. Poporul din Vietnamul de sud 
trebuie să-șî aleagă singur orîndui- 
rea de stat și organele puterii fără 
amestec străin. Reunificarea Viet
namului este o problemă care pri
vește exclusiv poporul vietnamez".

Cambodgia, a spus în încheiere 
prințul Sianuk, a considerat și 
consideră că Frontul Național de 
Eliberare este „singurul reprezen
tant al poporului sud-vietnamez 
care are dreptul să reprezinte 
Vietnamul de sud la conferințele 
și tratativele internaționale".

din principalele atracții pentru vi
zitatorii vechiului, oraș.

SOFIA. In curînd va începe în 
R. P. Bulgaria construirea celui 
mai mare baraj din munții Bal
cani „ Antoni vanov ți", înalt de 
144 metri. NOul baraj va fi ultima 
treaptă a cascadei de construcții 
hidroenergetice „Vîcea".

ANKARA. In sudul Turciei, în 
apropiere de localitatea Adana, 
un autobuz care transporta 55 de 
pasageri s-a ciocnit cu un tren de 
marfă. 15 persoane au fost ucise 
și 26 rănite.

BUDAPESTA. Fabrica de conser
ve din Budapesta produce 23 la 
sută din totalul produselor aces
tei ramuri a industriei ungare. 
Valoarea globală a fabricatelor 
se cifrează anual la 1 miliard fo- 
rinți. In actualul sezon fabrica va 
produce în total 6 265 vagoane de 
conserve și sucuri pentru consu
mul intern Ji pentru export.

VARȘOVIA. La Editura științi
fică de stat din Varșovia este în 
curs de editare „Marea enciclope
die universală" poloneză. Pînă în 
prezent au apărut 5 volume, tar 
pînă la sfirșitul acestui an se. aș
teaptă apariția volumului al VI- 
lea.

GRECIA

Consiliul de coroană 
nu a ajuns la nici un rezultat

ATENA 3 (Agerpres).
Consiliul de coroană s-a prelun

git joi noaptea, terminîndu-se la 
ora 1, după mai bine de 6 ore de 
dezbateri. Regele Constantin, re- 
zumînd lucrările Consiliului, a a- 
rătat că aceasta a constituit o în
cercare de a găsi o soluție pentru 
criza politică din Grecia care du- 
rează de 50 de

Consiliul de 
ajuns la nici 
creț, fiecare 
ținîndu-și 
privire la

zile.
coroană nu 

un rezultat 
participant 

propria părere 
rezolvarea crizei.

a 
con- 
sus- 

cu
Li-

derul Uniunii de centru, Papan- 
dreu, s-a pronunțat pentru alegeri 
imediate, iar liderii Uniunii națio
nal radicale, Canellopoulos, și al 
partidului progresist, Markezinis, 
pentru un guvern de uniune na
țională. Ceilalți participant! s-au 
declarat și ei îndeosebi împotriva

în Cașmir luptele continuă
SRINAGAR 3 (Agerpres).
Luptele între forțe armate pa

kistaneze și indiene au continuat 
în Cașmir. Potrivit agențiilor de 
presă, în urma ciocnirilor care au 
avut loc joi, au fost capturate sau 
distruse de o parte și de alta nu
meroase tancuri. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Apărării al 
Indiei a declarat că vineri dimi
neața a fost d'oborît un avion de 
bombardament pakistanez „Sabre". 
Totodată la Karaci s-a anunțat că

Catastrofa din Valea Saas г

Operațiile de salvare sînt întrerupte
GENEVA 3 (Agerpres).
Operațiunile de degajare pe 

fostul șantier din Valea Saas, în
gropat în urmă cu cîteva zile de 
uriașa masă de gheață, rocă și ză
padă care s-a prăbușit ca urmare 
a deplasării ghețarului Allalin, sînt 
practic întrerupte. Datorită timpu
lui nefavorabil, precum și a peri
colului permanent al unor noi 
prăbușiri, echipele care lucrau la 
dezgroparea clădirilor și a victi
melor au trebuit să fie retrase. 
Mai multe zile după catastrofă, 
abia nouă cadavre au putut fi

Marea enciclopedie universală 
va avea 13 volume și 12 000 pa
gini cuprinzind 82 000 definiții, 
120 hărți colorate etc.

BRUXELLES. Noi acțiuni ale u- 
nor huligani au fost semnalate la 
Bruxelles. Pe fațadele unor ma
gazine din centrul orașului au fost 
descoperite desene reprezentind 
zvastica hitleristă. Este pentru a 
doua oară în acest an cînd în car
tierul central al Bruxelles-ului au 
loc asemenea incidente.

LONDRA. Intre Turcia și An
glia s-a semnat un acord prin 
care se pune la dispoziția'Turciei 
un imprumut de peste 2 milioane 
lire sterline în vederea reglemen
tării schimburilor comerciale ex
terne și construirii unei fabrici 
de mașe plastice la Ismir. împru
mutul este rambursabil în 25 de 
ani.

RIAD. Ziua de 23 septembrie 
va fi, începînd de anul acesta, 
sărbătoarea națională a Arabiei 
Saudite. Un decret semnat de re
gele Feîsal stabilește că în fie
care an, la această dată, va fi a- 
niversată proclamarea de regele 
Seud a Regatului Arabiei Saudite.

NEW YORK. Soldatul negru 
Winstel Belton, care a declarai 

organizării alegerilor in condițiile 
actuale. Toți, subliniază agenția 
France Presse, au rămas pe pozi
țiile lor și nu se întrevede posibi
litatea nici măcar a unui prim pas 
spre un compromis. La rîndul său, 
regele s-a opus alegerilor înaintea 
expirării actualei legislaturi, adi
că în februarie 1968.

Singurul rezultat al celor două 
lungi ședințe este de a fi permis 
principalelor personalități intere
sate să se exprime într-un mod o- 
ficial și public, deoarece dezbate
rile Consiliului vor fi, după cum 
a arătat primul ministru interimar, 
Tsirimokos, date publicității. Ob
servatorii politici își exprimă pă
rerea că regele va relua consul
tările, directe sau prin persoane 
interpuse pentru a ajunge la sco
pul pe care și l-a propus, adică 
formarea unui guvern în cadrul ac
tualei legislaturi a parlamentului.

forțele pakistaneze au doborît un 
avion indian, care zbura în apro
piere de localitatea Pasrur.

Președintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate, Arhtur Gold
berg, a cerut avizul tuturor mem
brilor Consiliului asupra „situației 
grave care s-a creat în Cașmir". 
Agențiile de presă nu Exclud po
sibilitatea convocării Consiliului de 
Securitate pentru a discuta con
flictul indo-pakistanez.

scoase la suprafață. Printre aces
tea se află și două femei. Potri
vit glaciologului elvețian, Augus
tin Lombard, este posibil ca sub 

masa de gheață să existe supra
viețuitori. El afirmă că cercetările 
au stabilit că "omul poate supra
viețui timp de opt zile prins între 
ghețuri.

Timpul nefavorabil nu a permis 
nici celor 27 de voluntari să pla
seze explozibilul pe ghețarul Al
lalin pentru a provoca prăbușirea 
acelor părți care amenință șantie
rul.

greva foamei timp de șapte zile, 
ca protest împotriva ordinului de 
a pleca în Vietnamul de sud, va 
fi judecat la 7 septembrie de o 
Curte Marțială. El este acuzat că 
ar fi intenționat să nu-și facă da
toria în Vietnam. Potrivit agen
ției Associated Press, pedeapsa 
maximă care poate fi dată lui 
Belton este 12 ani muncă silnică 
și scoaterea din cadrele armatei

WASHINGTON. Guvernul ame
rican studiază în prezent posibi
litatea de a media în litigiu] a- 
supra Hondurasului britanic dintre 
Guatemala și Marea Britanie, care 
de mai bine de un secol formează 
obiectul unei dispute aprinse în
tre cele două țări. Agenția France 
Presse, citind surse informate, a- 
rată că cererea de mediere a fost 
adresată Departamentului de Stat 
de cele două guverne interesate 
pe la jumătatea lunii iulie a. c.

TUNIS. Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, va sosi Ia 3 oc
tombrie în Tunisia într-o vizită o- 
ficială, anunță presa tunisiană 
Ziarele subliniază că aceasta va 
fi prima vizită a președintelui. 
Finlandei pe continentul african
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