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Schimbul condus de mine
rul Șerbănică Nicolae din 
brigada comunistului Pînzaru 

Alexandru, una din brigăzile 
de bază ale sectorului l de 
la mina Uricani.

PRESTIGIUL 
Șl ONOAREA 
ORAȘULUI

Sub influența transformărilor ca
re au avut loc în țara noastiă in 
anii puterii populare se dezvoltă 
tot mai mult o nouă atitudine față 
de rncă, iafă de bunurile ob
șteștii și îndatoririle sociale, noi 
relații de întrajutorare tovărășeas
că gazate pe stima și respectul re
ciproc între cei ce muncesc.

Acest tip nou de relații se con
solidează sub formă de norme de 
conduită, devenind trăsăturile de 
bază ale omului de tip nou.

■ Raportată la scara societății, con-
• duita morală are o sferă toarte 

largă de acțiune, manifestîndu-se 
în cele mai diferite împrejurări.

Faptul că te arăți îndatotat să a- 
jiifi o persoană străină să găseas
că mai ușor o stradă sau o insti-

Pe teme de educație
tuție vădește grija de a evidenția 
nota de ospitalitate a orașului in 
care trăiești. Faptul că la institu
ția unde lucrezi întîmpini cu bună
voință pe omul care-ți solicită un 
serviciu sau o informație înseamnă 
nu numai afirmarea propriului tău 
prestigiu, ci și al instituției din 
care faci parte.

Judecind-o sub acest aspect, 
comportarea noastră constituie car
tea de vizită a cetățeanului luat ca 
individ, a colectivului de muncă 
sau a instituției și în ultimă ana
liză a localității in care trăim și 

f muncim.
Nu ne este, așadar, indiferentă, 

„firma pe care o arborăm", căci o 
< jignire sau o apreciere răutăcioa

să din partea unui străin la adresa 
orașului nostru este considerată și 
o jignire personală. Cu alte cuvin
te, comportarea noastră de toate 
zilele influențează direcția spre ca
re evoluează obiceiurile și tradi
țiile ce alcătuiesc specificul unei 
localități, contribuind la consolida
rea prestigiului sau la subminarea 
lui.

Să luăm un exemplu. întreprin
derea comunală orășenească din 
Petroșani prestează o seamă de 
servicii pentru populație. Printre 
acestea, transportul în comun cu 
autobuzele ocupă un loc însemnat.

N. CHERGIU

/Continuare în pag. 3-a)

ANCHETĂ 
NOASTRA MAGAZINELE

Viața și munca forestierilor se desfășoară în condiții 
ieosebite : izolat de centrele populate, sub asprimea intempe
riilor vremii care e mai puternică în pădure, în locuri grele 
de lucru pe coaste abrupte etc. Iarna, în special, cu zăpezile 
și gerurile ei, pune greutăți deosebite în fața muncitorilor fo
restieri. Grija față de ei, pentru asigurarea unor condiții bune 
de cazare, APROVIZIONARE este o datorie de seamă a orga
nelor respective !

Sîntem in prag de iarnă. Cum sînt asigurate bunurile de 
consum necesare muncitorilor forestieri ? MAGAZINELE DIN 
JURUL EXPLOATĂRILOR AU CĂMARA APROVIZIONATĂ ?

In pădure lipsește... 
lemnul ?

Cîmpu lui Neag. Magazinul ali
mentar nr. 202 deservește un număr 
mare de muncitori forestieri.

POPA IRINA, gestionara magazi
nului a declarat : Necesitățile de 
marfă sînt mult mai mari decît putem 
noi oferi. Una din greutățile pe 
care Ie întîmpinăm în aproviziona
rea cu mai multe mărfuri de con
sum, este lipsa unei magazii în care 
produsele să poată fi păstrate în 
bune condițiuni. Probabil forestieri
lor le lipsește... lemnul ca să facă o 
magazie !

— Și atunci cum asigurați apro
vizionarea curentă ?

— Destul de slab. Depozitul cen
tral din Lupeni de unde ridicăm mar-

• Cluburile sindicate
lor din Petroșani și A- 
ninoasa, ora 20 — Reu
niuni tovărășești.

• Teren Jiul, ora 71 
— campionat republican 
de handbal categoria A : 
Știința Petroșani — Teh- 
nometal Timișoara.

Cele șase unități ale noului complex comercial 
din cartierul Livezeni cunosc o mare aiiuență de 
cumpărători.

IN CLIȘEU: Un aspect din magazinul de textile.

• Ora 15,30, stadion 
Jiul: Jiul Petrila — A 
r ie șui Turda (fotbal — 
categoria B); ora 13,45
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fă, este șl el sărac. I.C.R.A. lăsă 
pe ultimul plan aprovizionarea ma
gazinelor forestiere, uitînd pe sem
ne că în pădure nu există posibili
tatea de a merge la mai multe ma
gazine.

larna-i departe ?
Bilugul. Așezat într-un punct de 

unde se pot aproviziona atît mun
citorii forestieri cît și muncitorii 
sondori care lucrează la foraje pe 
dealurile din jur, magazinul alimen
tar 203 este mult solicitat.

FĂGAȘ ANA, gestionara magazi
nului ne-a spus: La noi este „de
ver" mare. In special au căutare 
conservele de legume, fructe, peș
te, mezelurile, brînzeturile și al
te asemenea preparate și semiprepa- 

rate. Doar mun
citorii forestieri 
nu au cantină 
în pădure și tre
buie să-și ducă 
mîncare pe care 
o pot consuma
fără a o mai
găti.

— Pentru iar-
nă aveți sto-
curi ?

— încă nu !
Și mă miră fap-
tul că O.C.L.

Unde mergem mîine ?
• Teatrul de stat, ora

19 — „Cînd vine bar
za".

IWPfc 9 ЫИН ІА ТіУЖ».

DATORIILE PREZENTULUI 
$1 SARCINILE VIITORULUI

• Să fim exigenfi cu ceea ce noi înșine ne
am propus a realiza

ф Unde trebuie dată bătălia cea mare 
ф Producția de cărbune viitoare e condițio

nată de activitatea de investiții*

S-au încheiat nouă luni și jumă
tate din an. Activitatea desfășurată 
în această perioadă de către con
structorii obiectivelor industriale, în
să, n-a dat satisfacție. Bilanțul lor 
înregistrează un minus mare la rea
lizarea producției valorice și un mi
nus pe aceeași măsură la planul fi
zic. Fuzionarea celor două unități
— I.C.M.M. și șantierul T.C.M.C., 
constituind în prezent o singură uni
tate de construcții — șantierul 
T.C.M.M. Valea Jiului, va aduce, de
sigur, o înviorare a activității investi
țiilor de suprafață, în timpul care a 
mai rămas. Dar timpul care a mai ră
mas la îndemîna constructorilor este 
destul do limitat. Intri-o astfel de 
situație, analizarea concretă a acti
vității, stabilirea celor mai eficiente 
măsuri pentru recuperarea rămînerii 
în urmă se impune cu deosebire. O 
astfel de analiză a făcut zilele tre-

FORESTIERE 
sînt I 
aprovizionate ?
Alimentara ne cere de-abia a- 
cum să dăm note de comandă pen
tru stocuri de iarnă. Eu, din proprie 
inițiativă, am făcut deja două note 
de comandă — nr. 010 356 și 010 357
— prin care am cerut 500 kg mălai, 
100 kg slănină, 200 kg ulei, 300 kg 
zahăr, 100 kg marmeladă, 100 kg ■ 
sare, 100 kg orez și alte produse a- . 
limentare. Sînt însă îngrijorată: de 
ce așa tîrziu se face aproviziona
rea ? Dacă ar începe ploile ?! Este 
necesar ca în cel mai scurt timp să 
fim aprovizionați cu toate produsele 
pentru stoc, căci iarna vine iutii in 
pădure.

Sortimentul 
minimal a fost uitat

Arcanul. Magazinul forestier face 
vînzări serioase. Cînd are marfă. 
Din păcate, de multe ori, numeroa
se produse lipsesc; Alături de maga
zin, un beci nou stă fără acoperiș.

NEDOV IOĂN — gestionar: 
Am putea fi mai bine aprovizionați, 
dar dacă nu găsim marfă în depozit! 
S-a făcut un beci: stă fără acoperiș, 
încît nu-1 pot folosi pentru însilo- 
zări de iarnă. Cit despre stocurile 
— tampon, tare încet se mișcă O.C.L.

Ștefan MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Jiul Petrila 
Deva.

— campionat republican 
de juniori:
— Minerul

din Petrila,
- etapa a 

campionatului

• Terenul 
ora 10,30 
ХГХ.-а a 
tepublican de rugbi ca
tegoria A .- Știința Pe 
troșani — Rulmentul 
Birlad.

• Campionatul regio 
nai de fotbal programea
ză în Valea Jiului ur
mătoarele întîlniri: Pa- 
rîngul Lonea — C.F.R. 
Simeria și Minerul Ani- 
noasa — Textila Sebeș. 

cute activul de partid și conducerile 
tehnico-administrative de pe șan
tiere.

Cu această ocazie, au fost апЛ- 
zate posibilitățile de recuperare a 
rămînerii în urmă, au fost scoase în 
evidență o seamă de greutăți obiec
tive care au frînat munca construc
torilor, au fost stabilite o seamă de 
măsuri menite să ducă la recupera
rea parțială sau totală a rămînerii 
în urmă.

A reieșit, din informarea făcută, 
de către conducerea tehnico-adminis- 
trativă, că o listă destul de lungă de 
lucrări nu au putut fi terminate și 
predate fie din lipsa documentației, 
fie din cauza nepredării la timp a 
amplasamentului lucrărilor de către 
beneficiar, Cauze care la prima ve
dere par să justifice — și justifică 
în parte — rămînerea în urmă. La 
acestea, însă, vom mai reveni în cele 
ce urmează.

Informarea, făcută de altfel cu 
simț gospodăresc, a arătat amănun
țit — că există condiții tehnico-ma- 
teriale deja create ca un număr im
portant de lucrări să fie totuși pre
date pînă Ia sfîrșitul anului.

Concluziile la care construc
torii au ajuns sună, în cazul de 
față, ca obligații pentru ei. Mă
surile pe care și Ie propun spre 
realizare, privesc tocmai aceste 
lucrări și nu Ie rămîne altceva 
de făcut decît să fie exigeați în 
ducerea la îndeplinire a aces
tor mășuri.

Reprezentanții organelor conducă
toare de partid prezerlți la această 
ședință de informare prin'persoană 
tovarășului Gheorghe Călin prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid, și Lazăr David, prim-secretar

I. CIOCLEI

fContinuare în pag. 3-a)

S-au dus zilele verii... Diminețile 
și serile sînt din ce in ce mai răco
roase. Sălciile de pe malul Jiului 
sînt și ele parcă mai triste. Cei dot 
copii privesc nostalgic prin apa 
limpede cum e cristalul jocul neas- 
lîmpărat al păstrăvilor.

Simpozion
In sala de festivități a Institutu

lui de mine din Petroșani se des 
fășoară azi un simpozion organizat 
de Ministerul Minelor în colabora
re cu Consiliul Național al Ingins 
rilor și Tehnicienilor pe tema 
„Realizări pe plan mondial în mi
neritul carbonifer, cu posibilități de 
aplicare în Valea Jiului".
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Att șl vt&itOtii 
in special cei din 
Petroșani. Nu e vorba a» activita
tea lor de prin păduri, ci de alta. 
După ce reușesc — cu multă tru
dă et împuște, pe cine știe ae 
coclauri, niscaiva vînat cu bland, 
ar dori și ei sâ valorifice bin nu
bile la D.C.A. Acest luciu nu se

nesatume 1Ы, 
zona orașului Ce vină are 

ofntarul ?
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vînâtorești

poale face Insă așa cum dr trebui, 
din simplul motiv cd oratui de 
serviciu al funcționarului de ia 
centrul de colectare din petroșani 
nu se respecta. Vine uneori vfnd- 
torul cu blănurile în tolbă și este 
nevoit Să aștepte ote în șir la cen
trul de colectare. In zilele de 5 și 
15 octombrie a. c„ de pildă, itogă 
ușa centrului de colectare cu pri
cina au așteptat 
la 9,30, cu toate 
re a 
astfel 
torii, 
nu-și
cu pricina ?
care vînătorli 
pundă prin

trei vinăton ptnă 
că ora de începe- 
aici este 7,30. 1ч 
se află des vină 

i cauzd. De ce 
funcționarul 
întrebare la 
sd li se răs-
Conducerea

D.C.A. at trebui să știe că ashel 
de atitudini față de îndatoririle de 
serviciu nu pot fi 
tolerate.

S. VASILESCU

serviciului 
de situații 
din aceeași 
respectă orarul 

Iată o 
ar dori 
fapte.

E V o

Știați ей...

mâi activ din lume este Guallale-

.. Mamiferul cel mai mic din lu-
me este „musoragno", un rozător
care trăiește Pe coastele Medilc-
ranei și care are o lungime de nu
mai 40 mm?

...Vulcanul cel mai înalt Șl cel

re, în Ecuador (6 060 m) î
...Gei mai puternici curenti ma

ritimi sînt cei din Salford în Nor
vegia, care ating 29,6 km pe oră?

...Femeia cea mai înaltă din lu
me este o tînără negresă Dolores 
Pillard din De Quincy, Statele Fi
nite? Ea are o înălțime de 2,49 m 
și este în vîrstă de 19 ani.

...Printre mamifere, întîietatea în 
ce privește longevitatea aparține 
omului, care poate depăși 100 de 
ani? Pe locul doi se află elefantul 
cu 70 de ani.

...Lacul cel mai adine este Bal- 
kalul (în Siberia Meridională) care 
atinge lntr-un punct 1940 m?

Planta vegetală care crește cel 
mai repede este bambusul: 40,6
an pe zi? Printre pomi, în frunte 
se află eucaliptul: 13 m în doi ani.

...Biologul britanic prof. H. Knight 
a publicat o lucrare în care afirmă 
că peste 5 000 de ani rasa albă va 
dispare cu desăvîrșire? După păre
rea Iul, în procesul modificărilor 
structurale pigmentarea pielii albi
lor se va schimba. Intîi se va în
tuneca pielea populației din nor
dul Europei.

...Cel mal răsplndit dintre toate 
metalele este aluminiul care con
stituie 7,85 la sută dta suprafața 
terestră ?

Fructele acide 
fi starea dinților

Pentru a demonstra eficacitatea 
consumării de fructe crude ca mij
loc de păstrare a unei danturi sănă
toase, un grup de medici chinezi au 
făcut o serie de experiențe cu trei 
grupuri de persoane. Persoanele din 
primul grup și-au spălat dinții, du
pă fiecare masă cu praf sau pastă de 
dinți, cei din al doilea grup și-au 
clătit numai gura cu apă simplă, cei 
din al treilea grup au mîncat după 
mese fructe acide. Dinții s-au păs
trat în cea mai bună stare la per
soanele din grupul al treilea.

Fenomenul se explică prin aceea 
că atunci cînd se consumă fructe 
acide, glandele secretă o cantitate 
mai mare de salivă care dizolvă și 
înlătură resturile alimentare rămase 
între dinți.

Magazinul alimenta'
nr. 4 din Petroșani. Un 
dude-vino continuu.
Cumpărătorii erau ser
viți și plecau cu produ
sele cumpărate. Intr-un 
colt, așezat cu grijă, se 
găsea un stoc respecta 
bil de pungi cu tăind 
aibă. Un cumpărător ie-u 
zărit și s-a ădreia1. viii- 
■rătoarei:

— Va rog 6 kiiogra 
me de făină albă, 
trei pungi 
gat el.

~ Oii 5 
grame și 
l-а corectat 
etntăresc 2,5 
nd flecare.

—- Bine, a 
cumpărătorul, 
pungi.

Vinzătoarea 
Si tocmai îi 
mărunțișul etna cum- 
tătarul, un muncitor de 
la U.R.U.MJ>„ a 

permisiunea sd cinlăieas
ed o pungă.

— Cintănți — a apro
bat ea cu jumătate de 
gură. Omul a pus 
r.urtgd pa cîntar. 
constatat cd lipseau 

A făcut ta

ă
adică 
adău-

Ori 7 
jumătate — 
ea. Pungile 
kg de tăi-

kilo-

сопяійѵ/і
Vd r-ig S

7-a servi» 
restituia

cerut

о 
S-a 
1Q0

grame.

Г b
de p î I n

două 
lip

ea

mg.

și cu celelalte 
pungi. Din fiecare a 
sit ceva mai mult 
din prima.

“■ chemați, va
gestionara magazinului
— a cerut el.

Acum n-am timp
— a venit răspunsul din 
magazie. sa poftească 
tovarășul aici.

— Cred cd л-ar ti tău 
să vadd gestionara nwt- 
gaslnufui cum e eintă- 
tită făina — a insistat 
cumpărătorul.

Neavlnd încotro, to
varășa Croit or и Atta, 
știa magazinului alimen
tar nr. < a venit ia 
tejghea. Aillnd despre 
ce este vorba n-a părut 
de loc surprinsă.

— Clntatui e de vind
— a căutat ea să lusti- 
Нее lipsa la 
Noi am cintătit făina pe 
antarul din magat» șl 
se vede cd...

Nu știm ce „vină" are 
cîntarul cu pricina, dar 
sîntem convinși că Di 

rectiunea O.C.L. Alimen
tara Petroșani va găsi 
calea cea mai potrivită 
pentru „a-i indreota'1

M. COSTESGU

g-amaj.

1

corespondentul 
voluntar Ban 

Ambrozie am aliat un 
lucru de necrezut: La 
Dilja Mare, de cîteva 
săptămini biscuiții se 
vind ca... plinea caldă. 
Locuitorii cătunului mă- 
nîncă biscuiți ia dejun, 
la prim și ia cină. Co
pia s-au și obișnuit să 
ceară de la mamele lor 
biscuiți în loc de pline. 
Bietui gestionar al ma
gazinului din cătun pi 
nd și în , vis 
mai biscuiți

Prin 
nostru

vede nu- 
Victoria. 

București, Litoral, Euge
nia, Timișoara... Mirosul 
de pîine proaspătă îi 
apare doar in amintiri.

Pe colinele 
mulesc localitatea Dilja 
Mare ilorile primeau 
din belșug picuri 
rouă cînd mașina 
transportă pîine la 
gazinul alimentar a 
cetat să se ivească. 
Motivul: drumul imprac
ticabil. I.P.P.P. „Jiul" 
din Petroșani a găsit un 
pretext ca 
diljer.ii de 
conducerea 
mentara nu 
teneala să 
tr-un fel 
provizionăriT 
lui cu acest aliment in
dispensabil.

ce împrej-

PriMa s-а ocupat In repetate rîn- 
dutl de așă numitele „farfurii Zbu
rătoare", denumite în limbajul Ști
ințific U.F.O. (Unidentified Flying 
Objects — obiecte zburătoare nei
dentificate), socotite mult timp un 
produs al imaginației. Astăzi, aceste 
păreri s-au schimbat însă.

„Nu pot să dau o explicație (a 
farfuriilor zburătoare), dar prea mul
te semnalări au fost făcute de ob
servatori demni de încredere Ca să 
le pot lua în derîdere" —a declarat 
astrofiziciariul canadian dr. Peter 
Millman. Directorul institutului as
tronomic al Universității Harvard, 
Donald H. Menzle, a văzut cu ochii 
lut o asemenea farfurie zburătoare, 
iar renumitul astronom ceh Mrkoe 
a observat și el un asemenea obiect 
zburător. Cert este că astăzi nu se 
mai pune la îndoială existența unor 
obiecte zburătoare de origine necu
noscută : prea multe observații au 
fost făcute In legătură cu aceste o- 
blecte, Incopînd din anul 1942.

Ce Sînt însă aceste U.F.O. ? Adu- 
nînd toate observațiile făcute, s-a 
ajuns la concluzia că este vorba de 
niște discuri, cu suprafață lucioasă 
cu diametrul Intre 100 și 200 m, care 
se rotesc în jurul axului propriu și 
pot sta pe loc timp de cîteva mo
mente, pentru ca apoi să dispară, 
zburînd în linie dreaptă, eu o vite
ză depășind de cîteva ori pe cea a 
sunetului. Prima dată a fost obser-

vat un asemenea obiect zburător în 
aprilie 1941

Cu privire la proveniența lor, 
fost emise mai multe ipoteze, 
început trebuie respinsă idaea 
fi lansate de pe pămînt. Nici 
nea lor extraterestră nu se 
justifica, deoarece dacă ar fi 
lansate de pe cine știe ce corp ce
resc din străfundurile de nepătruns 
ale Căii Lactee, in răstimpul de cînd 
au fost văzute aceste farfurii Zbu
rătoare și pînă acum, eventualii lor 
„pasageri" s-ar manifesta în vreun 
fel. Versiunea a treia, eă ar fi de ori
gine meteorică și deci corpuri neînsu
flețite, care ar fi legate de magne
tismul terestru, de indicele de re
tractare a luminii în atmosferă, de 
Aurora boreală șl de activitatea 
Soarelui etc., iarăși nu stă în pi
cioare, deoarece înainte de 1942 ■- 
senienea fenomene nu au fost obser
vate și nimic nu explică apariția lor 
bruscă, după anul 1942.

Dacă așa stau lucrurile, In mod 
logic se pune întrebarea : ce anume 
sînt farfuriile zburătoare ? Deocam
dată nu Se poate do nici un Г »‘П6 
la această întrebare, deși, pină-ț/în 
prezent, au fost făcute peste 5 000 
de observații transmise diverselor 
centre astronomice. U.F.O. rămîn 
mai departe un mister. întrebarea es
te : pînă cînd ?

CHEMAREA

Note 
de drum

du 
De la 
că ar 
origi- 
poate 

fost

să lipsească 
pîine, iat 

O.C.L. AIi- 
și-a dat os- 
rezolve în- 

problema a- 
magazinu-

M. LUPENEANU
I

Vînt de toamnă.

ii. Prin Bulgaria populară
In zori, reconfortați și veseli luăm 

masa, ne aranjăm bagajele și iată-ne 
plecați spre inima Bulgariei — So
ția. Drumul spre capitală traversea
ză Balcanii. Relieful începe să urce 
treptat. Apar dealuri acoperite de 
păduri de foioase, în majoritate ti
nere. Ele au fost plantate în anii re
gimului popular, acoperind golurile 
lăsate de vechiul regim. Lemnul es
te foarte prețuit și, de aceea, acolo 
unde se poate este înlocuit cu be
tonul. Multe plantații de viță de vie, 
de pildă, sînt susținute de peni din 
beton armat. Ajungem în trecătoa- 
rea Vitia, unde oprim pentru ali
mentarea mașinii. Așezată la o alti
tudine de 1 000 m trecătoarea ne în
tîmpină cu o ceață deasă și un aer 
rece specific acestei regiuni. Din 
acest punct drumul începe să co
boare în serpentină, ca la Predeal, 
părăsind înălțimile Balcanilor. Stră
batem sate curate și îngrijite, cu 
oameni harnici și gospodari. Intrăm 
în Sofia pe o șosea străjuită de 
plopi înalți.

Sofia, mai mică decît Bucureștiul, 
are o populație de 800 000 locuitori 
și a devenit capitala Bulgariei după 
războiul de independență, în anul 
1878. Este așezată In Cîmpia So
fiei lungă de 16 km și lată de 10 km, 
iar în apropiere se găsește muntele 
Vitoșa, cu înălțimi de peste 2200 m. 
Peste tot ne întîmpină animația — 
oameni grăbiți, mașini, tramvaie — 
toate curg ca un șuvoi prin arterele 
orașului. Seara, In capitala scăldată 
în lumini domnește aceeași forfotă

din timpul zilei. Reclamele, vitrine
le luminate, ne atrag atenția la tot 
pasul.

A treia zi părăsim capitala pentru 
a ne îndrepta spre muntele Vitoșa 
aflat în apropiere. Sus, la cota 1 400, 
ne întîmpină un restaurant — hotel, 
cu linii moderne înconjurat de mul
tă verdeață și aerul proaspăt de 
munte. Panorama orașului Sofia e 
atît de îneîntătoare de aici, îneît 
uităm de sunetul insistent al clacso- 
nului autocarului. La întoarcere am 
oprit într-o regiune pitorească, cu 
blocuri uriașe de piatră, șlefuite 
parcă de mîna omului. întorși în 
capitală luăm masa și apoi pornim 
să vizităm orașul. Sîntem cu toții 
atrași de magazinul universal, dor
nici de a imortaliza această excursie 
în cîteva amintiri. Clădirea magazi
nului cu patru etaje satisface cerin- 1 
fele celor mai pretențioși cumpără
tori. Vizităm cele patru etaje, folo- ’ 
sind scara rulantă și ca mijloc de 
distracție. Din lista cumpărăturilor 
nu uităm renumitul parfum de tran
dafiri. Străbatem apoi străzi cu ochii 
plini de curiozitate. Trecem pe la 

Mausoleul lui Ghiorghi Dimitrov, 
universitate, teatru, biserica Sf. So
fia și catedrala Alex. Nevski, re
numită prin acustica sa șl clopotele 
care au pînă la 12 tone greutate 
unul. Cu carnetele pline de însem
nări ne îndreptăm spre hotel, mul
țumiți de cele văzute.

In ziua următoare ne luăm rămas 
bun de la capitală, spre a porni că
tre ultimul obiectiv — orașul Tîr-

NATURII

novo. Pe traseu, străbătînd sate, în- 
tîlnim țărani în portul lor național 
și mulți dintre ei în șalvari.

Orașul Tirnovo, fosta capitală a 
Bulgariei pînă în 1878, are o așezare 
geografică foarte frumoasă. De jur 
împrejur un brîu de stînci abrupte, 
continuate de coline, cu locuințele 
înconjurate de verdeață, jos — va
lea, în centru — vechea cetate : un 
peisaj îneîntător și de neuitat. Pă
răsim și aceste locuri, dornici de a 
ajunge mai repede 
pe pămlntul româ
nesc. Mai facem o 
oprire de cîteva 
minute in orașul 
Ruse, apoi ne În
dreptăm spre gra
niță. La vama bul
gară ne despărțim, 
cu regret, de sim
paticul nostru ghid 
— moș Pavlov, 
care ne-a împăr
tășit atltea lu
cruri Interesante 
despre Bulgaria.

Urarea de bun 
venit a vameșilor 
noștri ne umpla 
Inima de bucurie. 
Șîntem din nou 
pe pămlntul pa
triei iubite.

LIVIU MACEA 
profesor la Liceul 

din Vulcan

Locuitorii multor sate din Polo
nia au fost zilele acestea martorii 
unui fenomen neobișnuit. Pe dru
murile țării circulă dinspre nord 
spre sud un zimbru uriaș. Cu toa
te că are o înfățișare înspăimîntă- 
toare, animalul este liniștit. Și totuși 
Pulpit nu este un animal domestic 
ci, un adevărat zimbru sălb'Y .tf”.Pulpit s-a născut în pădurea K’e- 
polomiska din munții Tatra, de tun
de a fost apoi transportat în nord. 
El s-a obișnuit pe meleagurile 
străine, a crescut, s-a fortificat și se 
părea că nu mai are nimic comun 
cu sudul. Deodată însă natura și-a 
cerut drepturile. Pulpit a început 
să tînjească, apoi într-o bună zi a 
doborît gardul și a pornit spre sud. 
Oamenii de știință și-au dat seama 
că zimbrul este mînat de instinct 
și au lansat un' apel în presă, ru
gind populația să ocrotească anima
lul în drumul său.

Zimbrul se îndreaptă cu precizie 
spre sud, condus parcă de o bu
solă. El este pașnic, permite oameni
lor să se apropie de el, acceptă 
mîncarea ce i se oferă, primește 
chiar dulciuri din mîna copiilor. El 
se odihnește prin grajduri și staule 
în satele pe care le întîlnește în 

împins de instinctul său pu- 
zimbrul va ajunge fără în- 
curînd la locul său de baș-

drum, 
ternic, 
doială 
tină.

SOFIA — clădirea unui teatru.
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DATORIILE PREZENTULUI 
ȘI SARCINILE VIITORULUI

(Urmate din pag. t-a)

al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, au făcut constructorilor 
recomandări prețioase privind activi
tatea de viitor.

Este important de menționat un 
lucru reieșit din discuția pe care a 
purtat-o inginerul Rădulescu Emil, 
șeful lotului Paroșeni. La acest lot, 
deși cu un efectiv mult sub necesi
tăți, s-au realizat randamente duble 
față de cele planificate. Linia pe care 
a perseverat lotul Paroșeni a fost 
linia mecanizării, Măsura aceasta 
însă este la îndemînă, în egală mă
sură, și celorlalte loturi. Persevera
rea pe această linie este una din in
dicațiile date constructorilor.

>
Intre lucrările pe care con

structorii de Іа T.C.M.M. Ie au 
de predat pînă la sfirșitul aces
tui an, unele sint de o Impor
tanță deosebită pentru produc
ția de cărbune a anului viitor. 
Către aceasta trebuie să lie în
dreptată în primul rînd atenția 

tructorilor.

prevăzute iu plan, prin faptul el uu 
li s-a predat amplasamentul. Dar In 
cazuri ca acel de la mina Dîlja, pre
darea unor amplasamente noi e con
diționată de darea in folosință la ter
men a altor obiective, condiție pe 
cafe constructorii, foarte adesea, 
n-au respectat-o. Scuza s-a transfor
mat astfel în bumerang,

Un alt aspect care a fost aCOB în 
evidență este șl acela că deși con
structorii caută uneori soluții teh
nice de execuție mai rapide și mai 
economicoase, beneficiarul și proiec
tantul se opun In mod nejustificat 
Ia aplicarea acestor soluții. Poziția 
lor în acest caz nu e cea indicată, 
ci dimpotrivă. Spiritul inovator tre
buie Încurajat și ajutat căci nu în
totdeauna soluția de proiect e cea 
mai judicioasă.

Organizarea rațională a procesu
lui de producție constituie o rezer
vă serioasă pentru recuperarea mi
nusurilor, Or, tocmai aici unele 
puncte de lucru sînt deficitare.

Informarea aceasta, pe cit de ne-

CM«ră pe «Ut de utilă, a pus in ba
lanță greutățile întâmpinate și re
zervele interne Inel nefolosite.

Concluzia Ia care s-a ajuns în 
mod firesc, a fost că un număr 
mare de obiective industriale 
care influențează producția de 
cărbune a anului viitor, în spe
cial la Dîlja șî ParOȘenl. vor 
putea fi puse în funcție încă în 
acest an. In calea lor nu stan 
decft impedimente mărunte câte 
pot fi înlăturate printr-o conlu
crare mal strînsă , intre con
structor și beneficiar.

Buna organizare, folosirea pe 
scară largă a mecanizării, mari 
și mici, căutarea de soluții de 
execuție rapide, economice și 
eficiente sînt Cîteva jaloane ce 
marchează drumul pe care, con
structori și beneficiari, vor tre
bui să meargă pentru recupe
rarea pe cit posibil a răfflineri- 
lor în urmă, pentru a avea garan
ția îndeplinirii sarcinilor viitoare.

Dfecuțiile pe care le-au purtat șe
fii de loturi, conducătorii diferitelor 
întreprinderi sau instituții care prin 
activitatea lor influențează ln mal 
mică sau mai mare măsură realiza
rea volumului de investiții indus
triale de suprafață, au scos la ivea
lă o seamă de carențe din activita
tea constructorilor, a proiectanților, 
a beneficiarului.

Spuneam că vom mai reveni la 
cauzele care numai aparent justifică 
Întârzierea. Ё tocmai aspectul pe care 
a ținut să-l sublinieze tovarășul in
giner Moghioroș Emeric, șeful 
E.D.M.N. Constructorii justifică nea- 
tacarea pînă acum a unor obiective

Prestigiul și onoarea
orașului

(Urmare din pag. l-a)

ta-Saiatiațli acestui sector (șoieti, 
xatoare, controlori, dispeceri etc.) 
intră zilnic în contact cu mu si 
mu de cetățeni din oraș și de pre
tutindeni.

Atitudinea unora dintre aceștia 
Iasă însă foarte mult de dorit. Da
că ar fi numai acel oribil „avansați 
înainte" (parcă s-ar putea avansa 
și înapoi I), pe care călătorii îl în- 
tîmpină cu un zîmbet de îngăduia-

tot ar mai fi ceva. Dat îndată 
se înahid ușile autobuzului, ui

PUBLICITATE
Л

întrebate 
Coboară 

taxatoare ?

strigăte-

banală. 
cineva ? 
Sau au-

Șantierul T. С. M. M. Valea Jiului
CU SEDIUL iN PETROȘANI

strada Mihail Eminescu nr. 17

obligatoriu in fiecare stafie г 
opresc de atîtea ori intre 
pentru X sau pentru Y de ce 
avea si noi favorul de-a le

ANGAJEAZĂ
ф Conducători auto cu gradele 1I-III
• Tractoriști rutieri cu carnete pen

tru drumuri publice.
Informații suplimentare la serviciul perso

nal în fiecare zi între orele 7—15.

Sfatul popular al orașului Urîcani
ANUNȚĂ CĂ ARE VACANT POSTUL DE ȘEF 

SECRETARIAT
Candidatul
— STUDII

TIVE, SAU,
— STUDII

POPULARE.

CU UN SALARIU DE 850—1050 LEI. 
trebuie să îndeplinească următoarele 
SUPERIOARE ȘI 3 ANI ÎN FUNCȚII

AL SECȚIUNII

condiții:
ADMINISTRA-

fd, 
ce 
impresia că ai pătruns intr-un a- 
devărat infern. Tonul aspru și dis
prețuitor, lipsit de cei mal eiemen 
tar simț de omenie, cu care ft tn- 
timpină taxatoarea îți taie pofta de 
călătorie. încerci un sentiment de 
amărăciune și tegteți că n-ai por
nit mat bine pe Jos.

Fiindcă, în definitiv, eu ce ai pă
cătuit să suporți strigătele unor 
taxatoare zeloase care-și plimbă 
vocea pe toate gamele, vrînd parcă 
să transforme întreprinderea la ca
re lucrează intr-o secție a 
Iot disperate 7

Apoi, aceeași 
dar insistentă : 
De ce tovarășe
tobuzele nu trebuie să oprească in 
mod 
Dacă 
stații 
n-am
vedea oprite acolo unde trebuie ?

Despre ce bunăvoință sau soli
citudine mal poate ti vorba clnd 
un străin, care trece pentru prima 
dată prin Valea noastră, se adre
sează taxatoarei cu rugămintea de 
a-i indica stafia cea mai apropiată 
de locul care-1 interesează, iar a- 
ceașta ti răspunde pe un ton răs
tit : De ce te-ai urcat in autobuz 
dacă nu știi unde ai plecat ?

Cred că nu mai este nevoie sd 
ne referim. In general, la limbajul 
taxatoarelor atit de discutabil. Nu. 
В prea urlt și asta-i sulicient.

lată o problemă asupra căreia 
conducerea I.C.O. Petroșani trebuie 
să mediteze foarte serios, pentru 
că prestigiul și onoarea orașului 
nostru se află Intr-o 
și In ml Ini le sale.

Statornicirea unei 
villzate presupune o
verentă și sistematică de educate 
și o luptă hotărîtă împotri
va concepțiilor și obiceiurilor 
învechite din conduita oamenilor.

mare măsură

atmosfete ci- 
muncă perse-

MEDII ȘI 5 ANI ACTIVITATE ÎN SFATURILE

f

I PROGRAM DE RADIO
1 17 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 Buletin de 
știri; 6,05 Concert de dimineață,- 
7,00 Radiojurnal. Buletin meteo-ru 
tier; 7,15 Pagini orchestrale de es
tradă; 7,40 Muzică populară; 8,00 
Sumarul presei; 8,11 Bună dimi
neața, dragi melodii — muzică u- 
șoară; 8,30 Teatru la microfon pen
tru popii; 9,30 In lumea operetei 
— arii și interpreți; 10,40 Noi în
registrări ale orchestrei Werner 
Muller, 11,00 Buletin de știri, 11,05 
Melodii populare îndrăgite de as
cultători; 11,30 Intîmplările neobiș
nuite ale lui Gruia Grozovanu, 
12,0C Mic dicționar de muzică u- 
soară; 13,00 Radiojurnal; 13,13 Arii 
din operele lui Puccini; 13,30 De 
toate pentru toți; 14,20 Popas Col

ts doric cu Traian Uilecan și Iliută

Rudăreanu,- 15,00 Radiojurnal; 15,10 
Piese instrumentale; 15,30 Soliști 
de muzică ușoară; 16,00 Jocuri 
populare; 16,15 Concert de estra
dă; 16,55 Poemul simfonic „O via
tă de erou" de Richard Strauss; 
17,40 Vitrina cu noutăți de muzi
că ușoară; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Varietăți muzicale, 10,00 Pro
gram muzical cerut de ascultători; 
19,30 Selecțiuni din opereta „Con
tele de Luxemburg" de Lehar, 19,50 
Zece minute în compania charles
tonului; 20,00 Radiojurnal; 20,15 
Teatru la microfon: „Act Vene
tian" de Camil Petrescu, 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 22,20 Parisul și clntecele 
sale: o seară cu Charles Trenet, 
22,50 Melodii lirice, 23,01 Din crea

ția enesciană: Simfonia a П-a La 
major, 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Melodii 
distractive; 6,20 Program de cîti- 
tece, 6,30 Buletin de știri; 6.35 
Glntec, joc și voie bună; 7,00 Dan
suri din operete, 7,30 Radiojurnal, 
Buletin meteo-rutier, 7,51 „Un cîn- 
tec de chitară"; 8,00 Clubul voio
șiei; 8,30 Răspundem ascultătorilor 
noștri — melodii populare, 0,00 
Melodii de pretutindeni, 9,30 U- 
vertura fantezia „Romeo și Juliet
ta" de Ceaikovschli 9,35 Clntece 
pentru cei mici; 10,00 Anunțuri si 
muzică, 10,15 Recital Mario del 
Monaco — arii din opere, 10.30 
Buletin de știri, 10,35 Din cele mai 
cunoscute melodii populare, 11,00 
Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu", 13,18 Con
cert de prinz, 14,00 Radiojurnal, 
14,10 Muzică ușoară interpretată

Echipa lăcătușului Rad (3heo rghe este bine cunoscută la prepa- 
rația Petrila pentru buna calitate a lucrărilor de întreținere, pentru 
operativitatea cu cate le executd. Iată-і in clișeu pe membrii acestei 
echipe lucrînd la o reparație necesară instalației de la secția, de He- 
tație a preparației. t

Magazinele forestiere 
sînt aprovizionate ?

(Urmare din pag. l-a)

Alimentara, O.L.F. și I.C.R.A. cu ele. 
Probabil că vrea să ni le trimită la 
anul nou ?

Gol L.. în depozit
Lupeni. Aici există un depozit cen

tral de unde se aprovizionează toate 
magazinele forestiere din raza de 
activitate a sectoarelor Lupeni și 
Cimpu lui Neag. Ce se găsește în 
acest depozit ? Rafturi în mare par
te goale, încăperi goale: cît pri
vește sortimentul minimal de produ
se, nici vorbă să fie asigurat,

M. GHEORGHE, responsabilul de
pozitului : Buna aprovizionare a fo
restierilor, asigurarea stocurilor ne
cesare pentfu iarnă la magazinele 
respective, este o sarcină de seamă 
căreia căutăm să-l facem față. Nu 
reușim insă.

Depozitul nostru distribuie și el 
Ce are. I.C.R.A. nu se interesează 
dacă avem sau nu produse, lăsîndu- 
ne să ne descurcăm cum putem cu 
gestionarii magazinelor...

In afară că este slab aprovizio
nat, depozitul nu are nici condiții 
bune de funcționare: la magazie 
butoaielor de brtnză și pește, o parte 
din acoperiș șl un perete... lipsesc. 
Magazia de făină, mălai, fasole, este 
fntr-o stare jalnică. Cît despre ce
lelalte încăperi, putem spune doar 
atit că într-una din pivnițele de car
tofi trebuie să intri încovoiat ca să 
poți încăpea.

Aprovizionarea de Iarnă a magazi
nelor forestiere, de-abia începe con
form unei dispoziții a conducerii 
O.C.L. Alimentara : pînă la 20 octom
brie trebuie să adunăm doar notele 
de comenzi. Apoi, să facem și noi 
Comenzile, să le primim, să le li
vrăm. Stăm foarte prost și cu mij
loacele de transport, care sint Insu
ficiente. Doar trebuie să ducem la 
magazine mii de kilograme de car
tofi, ceapă, mălai, zahăr și alte pro
duse pentru a avea stocuri de lamă 
— în afară de aprovizionarea cu
rentă, Aceasta înseamnă mai multe 
transporturi la fiecare magazin, în
deosebi acum pînă încă este timpul 
frumos. Cu ce însă ?

☆
Sînt multe probleme în această a- 

provizionare. Conducerile O.G.L, A- 
limentara, I.GR.A., O.L.F. și între
prinderii forestiere ar trebui să al
cătuiască un colectiv (comandament) 
care să se preocupe îndeaproape de 
această problemă.

Situații asemănătoare au fost gă
site la magazinul forestier Jieț, și 
altele care au fost vizitate. Punîn- 
du-șl, probabil, mari speranțe în 
timpul frumos care încă se menține, 
tovarășii în cauză n-au făcut încă 
aprovizionarea de Iarnă a magazi
nelor forestiere, nu au creat stocu
rile necesare. Iarna poate veni însă 
pe neașteptate, anotimpul nefavora
bil îngreunînd apoi mult această a- 
provizionare.

Cînd vor avea cămara plină ma
gazinele forestiere 1

de Luminița Cosmin, 14,30 Cine 
știe cîștlgăi 15,15 Miniaturi de es
tradă, 15,30 Luminile rampei —• 
„Din spectacolele Teatrului de o- 
peră și balet", 16,00 Cărți cate vă 
așteaptă; 16,15 Dansuri populare, 
16,30 Muzică de promenadă inter
pretată de fanfară, 16,45 Clntă co
rul de copii al Radioteleviziunii, 
17,00 Selecțiuni orchestrale din o- 
pereta „Frumoasa mea doamnă" 
de Loewe, 17,15 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,45 Antologia discului. 
Mari interpreți ai liedului; 18,30 
Atlas geografic, 18,45 Din clnte
cele și dansurile popoarelor, 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Am îndrăgit 
o melodie; 19,30 „Drag mi-e ctn- 
tecul și jocul", 20,00 Seară de 
dans, 21,00 Radiojurnal, 21,15 Pro 
gram de romanțe, 21,30 Seară de 
dans, 22,12 Virtuozi ai timpului

nostru: pianistul Arthur Rubin- 
steî, 22,30 Voci celebre, 23,00 Bu
letin de știri, 23,07 „Melodii in 
noapte" — muzică ușoară; 0,32 
Buletin de știri.

Cinematografe
17 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Căpitanul din Tenkes, seria I și II; 
REPUBLICA: Decorații pentru co
pii minune, PETRILA : Ah I Eva, 
LONEA: Sărutul, LIVEZENI: Mof
turi 1900, VULCAN: O stea cade 
din cer, CRîVIDIA: Judecătorul 
de minori, PAROȘENI: Ziua feri

cirii, ANINOASA: Viată particu
lară; LUPENI — CULTURAL: In- 
tilnire Ia Ischia.
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WASHINGTON 15, Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmit* I

In seara zilei de 14 octombrie, 
la Departamentul de Stat a avut 
loc o întîlnire între Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România și 
Dean Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A., la invitația acestuia.

Cu acest prilej. Dean Rusk a o- 
ferit un dineu în cinstea ministru
lui de externe român.

Sesiunea [олііеіоіаі 
isleinational de Metrologie

PARIS 15. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite :

La Paris s-a desfășurat sesiunea 
•Comitetului international de Me
trologie legală, la care au partici
pat reprezentanți din 32 de țări 
membre. Din partea României a 
luat parte ing. Traian Penescu, 
membru al Comitetului și director 
la Direcția verificărilor metrologi
ce din Direcția Generală pentru 
Metrologie, Standarde și Invenții 
(D.G.M.S.I.).

Comitetul a discutat stadiul pro
blemelor în studiu în diferite țări, 
în vederea elaborării recomandă
rilor internaționale privind folosi
rea șl verificarea aparatelor de 
măsurat. Reprezentantul român in 
acest comitet a prezentat un pro
iect de recomandare internațională 
privind măsurarea hidrocarburilor 
în vagoane și autocamioane cis
terne, proiect care a fost acceptat 
de comitet.

Viitoarea sesiune a Comitetului 
va avea loc la Berna în 1966.

Impasul care vestește o criză gravă
BRUXELLES 15 (Agerpres).
Impasul la care s-a ajuns în Pia

ța comună, ca urmare a divergen
telor dintre Franța și partenerii 
săi, amenință să provoace o criză 
gravă de natură să pună sub sem
nul întrebării „integrarea economi
că" vest-europeană. „Dacă este a- 
devărat că nesiguranța este duș
manul prosperității, așa cum con
sideră oamenii' de afaceri și eco
nomiștii — scrie în legătură cu a- 
ceasta într-un comentariu consacrat 
situației economice vest-europene 
ziarul „New York Times", atunci 
este limpede că actuala criză care

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NEW YORK. Intr-un interviu a- 

cordat ziarului „Latin American 
Times" fostul ministru argentinian 
al economiei, Alvaro Alsogaray, a 
declarat că planul nord-american 
de ajutor cunoscut sub denumirea 
de „Alianța pentru progres" „nu a 
îndeplinit promisiunile făcute și po
porul se simte înșelat". El a subli
niat că „cel puțin în Argentina, 
„Alianța pentru progres" a provo
cat multă dezamăgire".

BELGRAD. Cu prilejul vizitei în 
Iugoslavia a lui Manubhai Shah, 
ministru de stat pentru comerț al 
Indiei, a fost semnat la Belgrad 
protocolul privind schimburile co
merciale dintre Iugoslavia și India 
pe anul 1966. Valoarea schimbului 
de mărfuri dintre cele două țări 
va crește de la 60 milioane dolari 
la 80 milioane dolari.

ATENA. Intr-o declarație făcută 
joi seara la Atena, primul minis
tru al Greciei, Stephanopoulos, a 
subliniat că guvernul grec nu va 
reîncepe discuțiile cu guvernul turc

Deschiderea oficială a campaniei 
electorale din Franța

Spre reglementarea pașnică 
a problemei yemenife

PARIS 15 (Agerpres).
Primul ministru francez, Georges 

Pompidou, a deschis joi seara în 
mod oficial campania electorală în 
vederea alegerilor prezidențiale de 
la 5 decembrie din Franța.
El a apărat actualul regim
din Franța împotriva critici
lor ce i se aduc din parlea opozi
ției și a chemat pe alegători să
voteze la 5 decembrie pentru „con
tinuitatea regimului și stabilitate"

Deschiderea oficială a campaniei 
electorale are loc cu o lună mai 
de Vreme decît termenul prevăzut

Chombe este hotărît să reziste
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). 
Chombe este hotărît să reziste, 

aceasta e concluzia ultimelor eve
nimente petrecute la Leopoldville. 
Se pare că Evariste Kimba, însăr
cinat cu formarea noului guvern, 
intenționează să realizeze ceea ce 
la prima vedere părea imposibil, și 
anume o înțelegere cu partidul 
Conaco. Se urmărește ca, rea- 
lizîndu-se un compromis între 
Conaco și Frontul democratic con- 
golez să se creeze un guvern care 
să cuprindă diversele tendințe ce 
se manifestă în cercurile politice 
oficiale din capitala tării. In acest 
scop, el a avut întrevederi cu di
feriți oameni politici, menționînd 
că dorește să formeze un guvern 
de „uniune națională". Cum însă 

durează de peste trei luni în Piața 
comună va avea urmări negative 
pentru economia Europei occiden
tale". După ultimele tratative care 
au consemnat imposibilitatea de a 
se ajunge la un acord între „cel 
șase", situația în Piața comună, 
scrie ziarul, „a progresat într-un 
ritm înnebunitor de lent".

Mai exact, adaugă ziarul ameri
can în comentariul său, ar fi să se 
spună că nu s-a progresat de loc. 
In momentul de față, în planurile 
cercurilor de afaceri și ale guver
nelor din cele cinci țări partenere 
ale Franței în Piața comună se 

în problema cipriotă, înainte ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să-și 
formuleze recomandările sale.

CONACRY. La Conacry s-au des
chis lucrările Congresului sindica
telor din Guineea. In prima ședin
ță a luat cuvîntul Seku Ture, pre
ședintele republicii. Adresîndu-se 
oamenilor muncii din Guineea, el 
a cerut tuturor să participe activ 
la dezvoltarea țării, la construcția 
economică și i-a chemat la vigilen
tă împotriva trădătorilor și saboto
rilor, subliniind că „diversioniștii 
își fac iluzii deșarte în încercările 
lor de a restaura vechiul regim în 
Guineea".

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că prima navă 
cosmică americană cu trei oameni la 
bord va fi lansată în 1967. Lansarea 
va fi efectuată în cadrul programului 
„ Apollo". Acesta urmează imediat 
programului spațial „Gemini" și are 

anterior. Această devansare a fost 
determinată probabil, de faptul că 
partidele de opoziție s-au și anga
jat în mare măsură în campania e- 
lectorală, guvernul considerînd ne
cesar să urmeze același curs.

Primul ministru s-a referit la di
ficultățile pe care opoziția le în- 
tîmpină în desemnarea candidaturi
lor pentru alegerile de la 5 decem
brie. Contrar presupunerilor, Pom
pidou Пй a oferit nici un indiciu 
asupra posibilităților ca generalul 
de Gaulle să candideze din nou în 
alegeri.

membrii partidului Conaco nu pă
reau dispuși să colaboreze într-un 
guvern opus șefului lor, E. Kimba 
s-a întîlnit cu Chombe, căruia i-a 
oferit un portofoliu în cabinetul 
său. In cazul cînd acesta acceptă, 
Kimba ar putea prezenta lui Kasa- 
vubu lista noilor demnitari în cî- 
teva zile. Evoluția evenimentelor 
demonstrează că lupta pentru pu
tere dintre Chombe și Kasavubu 
e departe de a-și fi găsit un sfîrșit 
în hotărîrea președintelui de a de
mite guvernul lui Chombe. Abia 
acum ea s-a dezlănțuit fățiș. După 
cum se știe, Chombe este hotărît 
să candideze în viitoarele alegeri 
prezidențiale și speră că în acest 
fel îl va putea înlătura pe Kasa
vubu din viața politică.

manifestă în cel mai bun caz „pru
dentă", dacă nu de-a dreptul un 
pesimism lipsit de speranță atunci 
cînd e vorba de colaborarea cu 
Franța, în cadrul acestui organism. 
Această criză, care se afirmă ca 
„cea mai Serioasă din întreaga is
torie a Comunității Economice Eu
ropene", ar putea avea consecințele 
cele mai neplăcute pentru ideea 
integrării vest-europene. S-ar putea 
pune chiar întrebarea, scrie ziarul, 
„dacă nu cumva ruptura va deveni 
completă și dacă nu ar fi cazul ca 
Ia Bruxelles să se elaboreze pla
nuri de creare a unei noi comuni
tăți — poate fără Franța".

Ca scop final debarcarea pe supra
fața Lunei a unor cosmonauți.

ALGER. Mustafa Kamel, ambasa
dorul R.A.țJ. în Algeria, a anunțat 
miercuri că președintele Nasser va 
sosi la Alger la 4 noiembrie pentru 
a participa la conferința afro-asia- 
tică.

ANKARA. Greva a 3 200 de do
cheri amenință să paralizeze activi
tatea mai multor porturi din Turcia, 
printre care portul Izmir, aflat în 
plină perioadă de export și portul 
Istanbul. Sindicatul docherilor a a- 
nunțat începerea grevei Ia 19 octom
brie, ca urmare a faptului că nego
cierile în vederea încheierii unor 
contracte colective de muncă au e- 
șuat.

WASHINGTON. „Asociația națio
nală a Științelor" a anunțat că in 
anii 1962 și 1963 în Statele Unite au 
imigrat 10 200 de oameni de știință 
și tehnicieni, majoritatea provenind 
din Marea Britanie, Germania occi
dentală și Canada. Din acest total, 
circa 7 000 au fost ingineri, 2 900 
specialiști în științe naturale și circa 
300 experți în probleme sociale, in- 
cluzînd și un mare număr de econo-

CAIR<5 15 (Agerpres).
Arabia Saudită și Republica A- 

rabă Unită au trecut la aplicarea 
în practică a acordului cu privire 
la reglementarea pașnică a pro
blemei yemenite realizat recent, 
scrie ziarul „Al Ahbar".

Acordul se aplică cu exactitate 
și la termen. In țară au încetat o- 
perațiunile militare. In Yemen a 
sosit personalul Comitetului mixt 
pentru reglementarea pașnică a 
problemei. In conformitate cu a- 
cordul, teritoriul Yemenului este 
împărțit în 8 sectoare, în care au 
fost create posturi de control. Din 
Arabia Saudită și R.A.U. s-a adus

------------------------------------------------------------ eP 
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„Marș spre Washington
în numele păcii în Vietnam*

WASHINGTON 15 (Agerpres).
In Statele Unite urmează să aibă 

loc la 27 noiembrie un „marș spre 
Washington în numele păcii în Viet
nam". Printre inițiatorii marșului 
se află George Brown, membru de
mocrat al Congresului din partea 
statului California, dramaturgul 
Arthur Miller, scriitorul Saul Bellow, 
directorul Congresului național pen
tru egalitatea rasială, James Far
mer, profesorii universitari D. Fle
ming și S. Hughes, conducătoarea 
mișcării „Femei, luptați pentru pa

<;HA№A ’ A 5-a sesiune
a Consiliului ministerial al O.y-A.

ACCRA 15 (Agerpres).
In capitala ghaneză s-au deschis 

joi lucrările celei de-a 5-a sesiuni 
extraordinare a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), reuniune pregătitoa
re a conferinței la nivel înalt, pro
gramată să înceapă în același loc, 
la 21 octombrie. Agențiile de pre
să informează că în sala circulară 
din noua clădire, construită special 
pentru cele două conferințe, au 
luat loc pe băncile delegaților 27 
de reprezentanți din cei 36 de mem
bri ai O.U.A. Un grup de nouă 
țări francofone nu sînt încă repre
zentate de miniștrii lor de externe.

miști. Incepînd din 1962, se spune 
în comunicatul Asociației, acest pro
ces s-a accelerat.

TOKIO. Ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii, Michael Ste
wart, a sosit la Tokio pentru a 
participa la consultările la nivel 
ministerial care au loc regulat în
tre Marea Britanie și Japonia.

BEIRUT. La Beirut s-a deschis Fes
tivalul internațional al filmului la 
care participă 28 de țări din Europa, 
Asia și Africa. Festivalul va dura 12 
zile și se vor prezenta un număr de 
55 de filme de scurt și lung metraj. 
Republica Socialistă România prezin
tă la acest festival filmul „Runda 
6-a".

Solohov a primit Premiul Nobel
MOSCOVA 15 (Agerpres).
Renumitul scriitor sovietic Mi

hail Șolohov, în vîrstă de 60 de 
ani, a primit Premiul Nobel pentru 
literatură pe anul 1965.

In cei 40 de ani ai activității 
literare a marelui romancier, ope
rele sale au fost editate în U.R.S.S. 
de 678 de ori, într-un tiraj de pes
te 42 milioane exemplare. Ele pot 
fi citite în 73 de limbi străine. 

utilajul și mijloacele de transport 
necesare pentru activitatea coifaite- 
tului. Au fost create subunități 
speciale formate din soldați și o- 
fițeri saudiți și egipteni, care asi
gură îndeplinirea lucrărilor admi
nistrative și tehnice.

„Activitatea comitetului pentru 
reglementarea pașnică a situației 
în Yemen este pătrunsă de spiri
tul colaborării și frăției, a declarat 
unui corespondent al ziarului „Al 
Ahram" generalul A. Suleiman, re
prezentantul militar al R.A.U. In 
comitet. Declarații asemănătoare a 
făcut și reprezentantul părții sau- 
dite, generalul Mahmud Hadi.

ce", Dagmar Wilson și alți repre
zentanți ai vieții publice ameri
cane.

Intr-un apel publicat de iniția
torii marșului, se arată că acțiunea 
urmărește „să mobilizeze conștiin
ța Americii". Apelul cheamă gu
vernul S.U.A. să pună capăt bom
bardamentelor împotriva Vietnamu
lui de nord, să încheie un acord 
de încetare a focului, să nu trimi
tă noi contingente <țe trupe io 
Vietnamul de sud.

care se găsesc la New Yorif, unde 
participă la lucrările O.N.IJ, Preșe
dinte al sesiunii a fost ales în u- 
nanimitate Kojo Botsio, fost minis
tru de externe al Ghanei. In dis
cursul său inaugural, Diallo Telli, 
secretarul general al O.U.A., a a- 
firmat că „Această zi reprezintă o 
mare victorie africană împotriva 
tuturor adversarilor unității Africii, 
care își pun încă speranțe în difi
cultăți trecătoare și speră să-și 
realizeze o dorință mai veche: li
chidarea O.U.A.". Secretarul gene
ral a dat apoi citire ordinei de zi 
a conferinței, care este deosebit de 
încărcată.

La sfîrșitul sesiunii se va defi
nitiva ordinea de zi a celei de-a 
3-a conferințe la nivel înalt de la 
Accra.

c|PR4l Semnele 
uoei noi Intordări

NICOSIA 15 (Agerpres).
In timp ce situația în localitatea 

Limnitis din nord-estul Ciprultf 
continuă să se înrăutățească ca u / 
mare a unui puternic schimb de 
focuri înregistrat joi dimineața în
tre ciprioții turci și soldați ai găr
zii naționale a ciprioților greci, 
semne de încordare se observă șl 
la Famagusta.

Presa apărută vineri la Nicosia 
califică situația drept „explosivă" 
și declară că ciprioții turci ame
nință să ocupe șoseaua ce leagă 
Famagusta de Bogazi. De aseme
nea, ziarele acuză pe ciprioții turci 
că intenționează să treacă sub 
controlul lor portul Famagusta.

In legătură cu această situație. 
France Presse informează că în 
noaptea de joi spre vineri preșe
dintele Makarios a avut o lungă 
întrevedere cu generalul Grivas.
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