
-,< * * - proletari din foaie țările, uniți-ѵй I

câni; Minerul Amnoasa-Minerul Vul
can.

• Liceul din Petroșani, ora 9 — 
un concurs amicâl de gimnastică în
tre echipele S.S.E. Petroșani-S.S.E. 
Reșița.

• Terenul din Petrila, ora 13 — 
campionat orășenesc de fotbal : Ști
ința II Petroșani-Preparatorul Pe
trila; ora 15; Știința Petroșani- 
Textila Sebeș (campionat regional).

• Vulcan, ora 11 — campionat re
publican de handbal : Viitorul Vul- 
can-Minerul Aninoasa; ora 13,30: 
Minerul Vulcan — Minerul Ghelar 
(campionat regional).

• Terenul de handbal Jiul: S.S.E. 
Petroșani — Victoria Călan (ora 10, 
campionat regional); categoria A, ora 
11 : S.S.E. Petroșani—Favorit Oradea.

• Ora 15,15 — campionat catego
ria В la fotbal : Jiul Petrila-C.S.M. 
Reșița, în deschidere, la ora 13,15 — 
campionat republican de juniori • 
Jiul Petrila-Victoria Tg. Jiu.

Proaspăt absol
vent al școlii pro
fesionale, strunga
rul Marian Dorin 
(în clișeu) lucrea
ză de scurt timp 
în secția mecanică 
a U.R.U.M.P. Stră
dania de a strunji 
piese de bună ca
litate, manifestată 
de tînărul meta
lurgist din prima 
zi de producție, a 
făcut să cîștige a- 
precierea tovarăși
lor săi de muncă.

O_ _ _ _ _

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșan
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Ministerul Invățămîntului și G.C. 
al U.T.C. au elaborat recent regu
lamentul de organizare a concursu
lui cultural-artistic al pionierilor și 
eleviicr.

Realizat în vederea sprijinirii con
cursului, regulamentul subliniază, 
printre altele, contribuția prețioasă 
a acestei competiții artistice — de
venită tradițională în ultimii ani — 
la țfțbunătățirea procesului instruc- 
tiy-^âucativ în școli, la cultivarea

Roadele inițiativei
Este cunoscut că o contribuție ho- 

tărîtoare la perfecționarea mașinilor 
și utilajelor o aduc inovatorii și ra
ționalizat orii. Aplicarea în produc
ție a inovațiilor reprezintă una din 
căile importante de ridicare a nive
lului tehnic al producției. La Prepa- 
rația Lupeni, mișcarea de inovații s-a 
bucurat întotdeauna de o atenție 
deosebită, colectivul nostru figurînd 
în ultimii ani printre unitățile pre
miate de Ministerul Minelor. Acest 
luciu a fost posibil datorită mun
cii depuse de întregul colectiv al 
preparației, legăturii strânse dintre 
cabinetul tehnic și comitetul sin
dicatului și ajutorului acordat de 
către personalul tehnico-ingineresc 
la definitivarea propunerilor făcute.

Și în acest an, munca inovatori
lor s-a soldat cu multe propuneri va
loroase. Astfel, în primele 9 luni 
S-au înregistrat 114 propuneri de 
inovații, au fost acceptate pentru 
aplicare 49, s-au înregistrat 307 900 
lei economii postcalculate iar recom
pensele plătite inovatorilor s-au ri
dicat la 27 120 lei.

Să amintim cîteva dintre inovați
ile mai importante care s-au aplicat 
în această perioadă: „Automa
tizarea deschiderii ușilor la si
lozurile pentru șist de la funicularul 
4-5", autor maistrul principal Cran- 
CioVa loan. Descărcarea crustelor de 

►.la filtre-presă se făcea înainte cu 
ajutorul a 4 oameni, manual, destul 
dp anevoios. După aplicarea inova
ției descărcarea crustelor din silo- 

dragostei elevilor pentru muzica de 
masă și populară, pentru dansurile 
poporului și bogatul tezaur al fol
clorului nostru. Alte capitole men
ționează modalitățile de alcătuire a 
repertoriilor, criteriile de acordare a 
premiilor, componența juriului etc.

(Agerpres)

EXAMENUL DESTOINICIEI
• încă o adresă a vredniciei: fronta

lul 5/111
• Să ai încredere în semenii tăi; te 

vor răsplăti cu același sentiment
ф Cînd elanul și voința devin atribute 

ale tuturor
• înaintarea continuă

IȚ ixîndu-1 pe Lecz-
1 falvi Mihai, pe o- 

mul acesta intre două 
vîrste, cu fața trasă dar 
cu trăsături dîrze. ocr;ii 
lui negri cu scinteieri vii, 
ai impresia că pătrunzi 
in cele mai intime re
sorturi ale sufletului a- 
cestui miner destoinic 
al Lupeniblui.

Să ne închipuim un 
dptașifffie/it de luptători 
aflat in focul luptei ca
re in repetate rinduri a 
încercat sd cucerească

Verticalele noi ale Pe- 
trilei. Trepte îndrăznețe 
urcate cu urbanistica 

d orașului spre cotele înal- 
te ale frumosului și uti
lului, pentru binele mi- 
пегііот și familiilor lor.

creatoare
zuri se face de către un singur om. 
O altă inovație se intitulează: 
„Schimbarea traseului conductei de 
șist pentru alimentarea decantorului 
nr. 4", și este propusă de maistrul 
Avramescu Liviu. înainte de aplica
rea acestei inovații, alimentarea pe 
cele două decantoare ale stației de 
epurare a apelor nu era uniformă, 
din care cauză decantorul nr. 3 era 
prea solicitat, iar rezultatele obți
nute de stație erau nesatisfăcătoare. 
După aplicarea propunerii, toate a- 
ceste neajunsuri au fost reme
diate.

In sfîrșit o altă inovație impor
tantă este : „Modificarea capului de 
acționare a benzii de cruste de la 
stația de filtre-presă". Propunerea a 
fost prezentată de colectivul Ghiciu 
Iosif, Ionici Adrian, Popovici Liviu 
și Moldovan Ioan. Transportul și 
descărcarea crustelor de la filtre- 
presă nu se putea face înainte de- 
cit dacă se oprea spălătoria, cit și 
stația de filtre. Prin aplicarea ino
vației, aceste deficiente au fost eli
minate.

Bineînțeles că inovatoriii de la Pre- 
parația Lupeni nu se vor opri aici 
cu realizările, ci vor sprijini în 
continuare acțiunea de perfecționare 
a procesului tehnologic și mărirea 
randamentului agregatelor, vor con
fecționa floi dispozitive și agregate 
care să tlșure2e munca preparatori
lor, s-o fiică mai rodnică.

MĂRIA BOGZA ' 
tehnician, Preparația Lupeni

Începe
dezi

N.

Mina
o nouă

O\ redută și de atîtea 
ori a fost înîrint. Luptă
torii și-au pierdut în
crederea în forfele pro
prii, în șansele izbinzii. 
Sînt mîhniți, chiar dis
perați și, în loc să-și li
pească rîndurite pentru 
ca printr-uh asalt deci
siv să cucerească dota 
ihamică, se retrag în 
dezordine. Și într-un a- 
semened moment se 
produce miracolul. Din 
spate se avîntă în luptă 
un cutezător cate prin

curajul și clarviziunea 
sa reușește să înflăcă
reze întregul detașament, 
să-i redea încrederea și 
să-l conducă la biruință.

Inaptele ce-s relata-
* te în rîndurile de 

țață nu s-au petrecut 
pe un cîmp de luptă. 
Eroii relatărilor sînt 
oameni pașnici. Și to
tuși, intre situația rela
tată și faptele lor există 
multe asemănări. Mai 
întîi pentru că faptele 
se petrec întra-devăr pe 
un cîmp de. bătălie, unde 
oamenii sînt chemați zi 
de zi, ceas de ceas să 
înfrunte și să cucereas
că reduta — peretele 
negru și masiv al Stra
tului de cărbune ce se 
ridică in iata. lan pe un.'d 
front de 130 metri. In 
fața ăcestei „redute" au

Unde mergem ?
AZI

• Clubul sindicatelor din Petro
șani, ora 18 — Conferință pentru 
militari, cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Conferința este urmată de 
un program artistic, susținut de 
artiști amatori ai clubului.

• Campionat orășenesc de volei 
— junioare: Comerțul Socialist-Ști- 
ința Petroșani și Straja Lupeni-Vi- 
itorul Vulcan; juniori: Școala pro
fesională Lupeni-EIevul Petroșani; 
Viitorul Vulcan-Straja Lupeni și 30 
Decembrie Petroșani-Știința II Pe
troșani. Toate meăiurile încep la 
ora 15.

M І I N E
• Campionat orășenesc de popice, 

ora 9: Utilajul Petroșani-Parîngul 
Lonea,- Viscoza Lu peni-Minerul Uri-

suferit oamenii de care 
este vorba nenumărate 
înfrîngeri. De luni, de 
ani de zile chiar, deta
șamentul — brigada de 
mineri — n-a reușit să 
iasă victorioasă din în
cleștarea cu stratul de 
cărbune. A rămas lună 
de lună sub plan. In 
fruntea brigăzii s-au pe
rindat mai multi șefi de 
brigadă. Din luna iulie 
i-a preluat conducerea 
minerul Tudor Constan
tin, care condusese pî
nă atunci o brigadă de 
pregătiri. Aici, în fața 
exigențelor marelui fron
tal, a dat greș. Brigada 
de Ia frontal; cum e și 
firesc mai numeroasă, 
de .mult timp îșr pier
duse elanul datorită ră- 
mînerilor in urmă — 
chiar și încrederea în

Ion' DUBEK

(Continuare tn pag. 3-a)

AȘA ȘTIU EU
SA VORBESC...

Titlul pare paradoxal, însă 
în realitate ăsta-i adevărul. 
Așa înțelege el să vorbească. 
Ce, parcă poți să-i ceri omu
lui ce nu poate ? Ar fi absurd, 
mai ales că știe mai bine decît 
tine ce vrea.

De fel, lucrează la C.F.R., la 
un atelier de zonă. In timpul 
liber, s-a gîndit să urmeze li
ceul seral.

A reușit. Vorba ceea : noroc 
să ai, că restul cade. Cum îi 
plăcea să afirme totdeauna 
tăria caracterului... mă scu
zați, am vrut să zic afișarea 
limbajului tăios și dur, a cre
zut că și la școală principalul 
este să-i ia „tare" pe profesori 
de la început, să știe și ei că 
nu-i un oarecare, un anonim.

Zis și făcut- A pornit omul 
la treabă.
- . Bacă profesorii vor să-l as
culte, ■ el răspunde scurt: Nu 
știu. De ce ? Ei, dar sîcîitoare 
mai poate fi și întrebarea 
asta ! Din cauza ei îi vine să-și 

Îia lumea în cap. Și și-o ia : 
fuge de la ore I ■

Profesorii ăștia sînt un soi 
I, de oameni care n-au altceva

ATITUDINI
de făcut, decît să te cicălească 
la nesfîrșit: de ce ? de ce ? 
Parc-ar fi niște copii, zău așa I

Poate le-ar pune el capac la 
toate dacă ar răspunde sen
tențios : „Nu cerceta aceste 
legi...", dar nu știe că s-ar fi 
exprimat cineva astfel. Așa că 
zice cum știe : Nu știu.

După un asemenea răspuns 
profesorii s-au obișnuit să ros
tească și ei tot scurt : 3 !

Ține-te pînză, să nu te rupi I 
începe afirmarea „caracteru
lui" : „Dacă aveți ceva cu mi
ne, să-mi spuneți de la înce
put, să știu și eu. V-ați înțe
les cu toții să mă persecutați. 
Ce,‘ dacă sînteți profesori aveți 
dreptul să dați numai nota 
trei ? Un cinci nu puțeți să 
dați ? Da, unui persecutat nu-i 
dați nici nota 5. Știu eu. Dar 
așa nu mai merge".

Hotărît. așa nu mai merge. 
O spunem și noi. O fi știind 
el să vorbească numai așa, 
dar toate au un sfîrșit. Cine 
este încăpățînat și hodorogeș
te fără măsură, riscă să piar
dă ceea ce e mai prețios : în
țelegerea profesorilor.

Și in definitiv, pînă și ac
celeratul, că aleargă ca un 
bolid, și totuși poate fi oprit 
într-o stație, darmite un om 
care nu și-a pierdut definitiv 
buna cuviință ? I

P. S. Dacă aveți vreo nedu
merire, vă rog să vă intere
sați la Liceul seral din. Petro
șani de Simion Constantin. II 
veți găsi în banca... din clasa 
a IX-a B. Despre cazul lui e 
vorba.

N. ARGEȘEANU



STEAGUL ROȘU

Cu Figaro prin frizerii
Calitatea are nenumăra

te unititi de măsură. 
Pentru stabilirea calUdJU 
muncii strungarului se 
folosește micrometrul, a 
minerului probele de la
borator, a brutarului a- 
șișderea. Dar pentru cei 
din unitUfile de deservi- 
re ale cooperativelor meș
teșugărești care este eta
lonul calității serviciilor 
prestate г Să luăm de e- 
xemplu o unitate de fri
zerie unde „materia pri
mă" nu este nici stofa, 
nici aparatul de radio, ci 
pur și simplu OMUL, 
Trebuie să existe așadar 
o unitate de măsură și 
pentru calitatea muncii 
frizerilor, mal ales că ac
tivitatea lor nu se rezu- 
ma numai la manopera 
executată asupra clientu
lui, ci la ceva mai mult 
— iq relațiile care inter
vin între ei și client. Deci 
„unitatea de măsură" In 
acest caz nu poate ii de- 
cit mulțumirea clientului 
cind părăsește frizeria, de 
felul cum a fost servit și 
tratat ca Om. Cum este 
satisfăcută această ce
rință ?

.„Unitatea de frizerie 
din centrul orașului Lu
pani. Un colectiv tfnăr, 
simpatic. Vîrsta medie a

№i»lbi care deservesc u- 
nltatea să tot tis de 19-20 
ani, Pînă aici foarte hi
rtei Deunăzi așteptlndurml 
rîndul. asist la următoa
rea scend. Un titirez de 
fată, mai mult o copilă, 
se adresează vecinului 
meu de scaun:

— Vino, moșule sd te 
fac inimos (I ? I)

De aici încolo foarte 
rău I Mă uit la „moșul"

de lingă mine. Un bătrln 
tn toată puterea viratei 
care după anii pe care-i 
poartă in spinare poate 
că are vreo 3 nepoți de 
vîrsta fetei în cauză. 
Asta a fost un caz. Dar 
sînt și altele. Asistasem 
de multe ori cu stupefac
ție la epitetele din partea 
personalului de deservire 
la adresa înfățișării clien
tului care ieșise din uni
tate. Ca de exemplu; „Ai 
văzut ce nas avea ăsta, 
ca un cîrlig..." (? 1)

...Dacă soliciți un „ras" 
la frizeria de lingă meze- 
lăria din Petroșani și nu 
ești pus la punct cu nou
tățile fotbalistice, riști să

fii maltratat de pătratului 
vreunul frizer care duce 
discuții interminabile cu 
vecinul tău de scaun 
„aflat mai în temă". Se 
întîmplă deseori, foarte 
deseori, la unitățile noas
tre de frizerie și altceva ; 
Personalul ieminin își eta
lează — de la distantă 
scaunelor de lucru — nou
tățile zilei în materie de 
artă culinară, modă și. în 
ultima fnstantă, informații 
discrete, toate astea In 
timp ce tu stai cu pămă- 
tuful ia nas sau cu bri
ciul la gît și, în orice 
caz, cu sufletul la gură...

Trebuie să stabilim din 
capul locului că aceste 
năravuri nu sint generale. 
Sint excepții, dar, din 
nefericire, încă destul de 
numeroase.

Conducerile cooperati
velor meșteșugărești ar 
trebui să ia niscaiva mă
suri pentru „realizarea 
indicatorului de calitate" 
și In frizerii. Dorim ca 
de fiecare dată cînd ieșim 
pe ușa frizeriilor sd fre
donăm aria celebrului Fi
garo — dibaciul bărbier 
— care a adus acestei 
meserii nemurire.

T. KARPATIAN

„Bate vtntul dintr-o parte 
Iarna-i ici, vara-i departe
....................... ... *
Șl mă lasă pustiit, 
Veștejit și amorțit".

CIT DE REZISTENT ESTE OMUL ?
CURIOZITĂȚI

• La Grădina Zoologică 
din Schwerin (R.D.G.) tră
iește o pasăre invalidă cu 
o proteză de masă plastică. 
Este un vultur care, fiind 
rănit, a căzut pe malul mă
rii. El a fost supus unei o- 
perații grele și dotat ulte
rior cu o proteză. Acum vul
turul poate din nou să 
zboare.

•Un grup de danezi a 
hotărît să se reîntoarcă ia 
fiecare slîrșit de săptămînă 
în... epoca de piatră. Ei au 
ales un (Inul pustiu din nor
dul Danemarcei, unde duc 
în Uscare week-end o viată 
întocmai ca cea dusă cu 
mii și mii de ani în urmă. 
El se îmbracă cu piei și blă
nuri de animale, dorm pe 
pămînt și se hrănesc cu fruc
te, rădăcini comestibile și 
carnea animalelor pe care le 
vînează. Ca arme folosesc 
sulife din lemn cu vîrful de 
piatră.

Lunea dimineața, oamenii 
„preistorici" se urcă în au
tomobil și pornesc din nou 
spre viata civilizată.,.

• O maimuță aparținînd 
unui institut de cercetări 
științifice din Cehoslovacia, 
a adoptat... autoservirea. Ea 
își pune singură masa și își 
mătură camera. Una din o- 
cupațiile ei favorite este să
se cântărească singură.

CURIOZITĂȚI

rate în postav sau piele. Bate foarte 
greu să nimerești într-0 țintă mobilă. 
Acest joc favorit al hlmalaianilor a- 
trage numeroși spectatori șl se bu
cură de o mare popularitate.

(„BerHner Zei tuna")
MIOPUL.

Liliac înflorit în plină toamnă
Liliacul înflorește toamna? Doi ar

buști încercați de fiori primăvăratece 
din Muzeul satului par a confirma 
acest anacronism al unei toamne 
lungi și bogate. Arbuștii respectivi 
nu sînt însă un capriciu al naturii, 
ci rodul muncii pasionate a horticul
torului Gheorghe Grosu. Timp de 20 
de ani, el a experimentat o tehnică 
personală de altoire a copacilor. în
cununarea acestor strădanii o con
stituie crearea unor arbuști orna
mentali de liliac, ale căror buchete 
florale nu au O singură culoare, cum 
este îndeobște cunoscut. Liliacul

Există un al doilea satelit natural 
ai Pămîntului ?

Agenția pentru aeronautică *i  cer
cetarea spațiului cosmic a S-U.A. 
și-a înscris în programul său elu
cidarea problemei dacă există sau nu 
un al doilea satelit natural al Pă
mîntului, respectiv o a doua Lună, 
mult mai mică decît cea cunoscută. 
Existenta ei este considerată, dacă

ȚINTA VIE
O populație care trăiește în nor

dul Indiei, la poalele Himalaiei, prac
tică un joc sportiv străvechi — tra
gerea cu arcul în... ținte vii. Fiecare 
dintre concuranti are dreptul să 
tragă șapte săgeți în picioarele unui 
om care sare sau aleargă. Martorii 
oculari povestesc că acest sport nu 
prezintă nici a primejdie pentru cei 
în care se trage, căci picioarele 
care servesc drept țintă SÎnt înfăȘU- 

creat de horticultorul bucureștean 
are 15-20 de culori și nuanțe și tot 
atîtea varietăți de parfumuri. Tot la 
Muzeul satului, acest magician al 
lumii plantelor a creat o micuță li
vadă de pomi care rodesc pe aceeași 
tulpină prune, piersici și caise, Ceea 
ce deosebește acești pomi de seme
nii lor este și faptul că ei încep a 
da fructe la maximum 10 luni de la 
altoire. O floare nouă, de un galben 
intens, pe care Grosu a denumit-o 
„Fața soarelui" constituie ultitna sa 
realizare horticolă.

(Agerpres)

nu sigură, cel puțin probabilă. Da
torită dimensiunilor sale foarte mici, 
descoperirea celei de-a doua Luni cu 
ajutorul telescoapelor situate pe Pă- 
mînt nu este posibilă. De aceea, se 
preconizează amplasarea pe bordul 
unor sateliți artificiali ai Pămîntului 
de camere de luat vederi, care să 
fotografieze spațiul înconjurător.

Descoperirea satelitului ipotetic ar 
avea o mare importanță întrucît a- 
ceasta ar putea constitui o platfor
mă intermediară naturală în zborurile 
interplanetare.

Itinerar turistic

VIRFUL STRAJA Șl ÎMPREJURIMILE
Fornind din Lupenl, ajungi la ca

bana Straja după un urcuș nu prea 
greu, strlbăttnd pe rînd crînguri de 
mesteceni, o pădure de fagi țî una 
de brazi. Răsplata urcușului piuă la 
cabană aste Insă mult mal gustată, 
dacă te Încumeți să escaladezi vir
ful „Straja" din masivul Vîlcan.

Folosind prilejui oferit de zilele 
frumoase ale toamnei, intr-o lîrabă- 
tă după-amlază am pornit spre Stra
ja tn tovărășia unor prieteni . Cînd 
am ajuns la cabană soarele asfințise. 
Umbrele prelungi ale munților men
țineau in jurul cabanei o răcoare 
pătrunzătoare, Întărită de aerul «ro- 
mat cu miros de rășini al pădurii de 
brazi. După o noapte do odihnă, di
mineața senină ne gătește gata de 
drum. Pornim către virful „Straja**,  
pe o potecă de munte. Foteca ne 
conduce din ce In ce mal sus. Ajun
gem, după vreo Э0 de minute de ar
ene, pa o pută alpină presărată cu 
leepeăl mart de granit, printre care 
cresc ttife dau de jnajiSaL

Culogtnd de lei о boabă do afină

Care este limita temperaturii orga
nismului omului ? Ani de-a rîndul 
medicii au considerat că dacă tem
peratura corpului crește cu o linie 
peste 42°, moartea ește iminentă. To
tuși, într-un spital din. New York 
s-a înregistrat la o fem, li bolnavă de 
febră, o temperatură de pește 43°.

☆
Pînă nu de mult,4'medicii erau 

ferm convinși că o scădere a tempe
raturii sub 25° este mortală pentru 
om- O tînără din Chicago, Dorotny 
Stevens, a demonstrat că ei se înșe
lau. Pierz!ndu-și cunoștința, ea a 
zăcut în zăpadă o noapte întreagă 
pe un timp geros. A doua zi dimi
neață a fost găsită înghețată, inima 
aproape că nu-i mai bătea. Pentru a-i 
măsura temperatura, medicii au tre
buit să folosească un termometru 
special, termometrul obișnuit nefilnd 
gradat atît de jos. Cu toate că tem
peratura tinerel scăzuse la aproape 
18° C, spre uimirea medicilor, ea 
și-a reveni și a trăit.

☆
Cit timp poate rezista omul fără 

hrană ? Medicii presupun că un om 
poate trăi, în medie, peste jumătate 
de lună fără nici o înghițitură de 
mîncare și chiar de apă. Ellen John
son, o americană obeză (cîntărind 
142 kg) s-a hotărît să facă o cură de 
slăbire sub supraveghere medicală. 
Rația ei zilnică era de 3,5 litri apă.

stafidiZată, de colo cite un ciorchine 
de coacăze roșii — amărui, atingem 
pe nesimțite coama muntelui. Sîn- 
tem, așadar, pe creasta principală a 
masivului Vîlcan. Un ultim efort 
de-a lungul coamei, spre est, pe 
cărări bătătorite de turmele de oi, 
și iată-ne în punctul cel mai înalt 
de pe vîrful „Straja". Spre nord 
se deschide o prăpastie amețitoare, 
presărată de ștînci uriașe, de sub 
care țâșnesc izvoarele limpezi ale 
pîriului Baleia. In partea opusă, că
tre sud, se pierd treptat, până spre 
câmpia Olteniei, largi coame acope
rite cu păduri de fagi și crestate de 
văi adânci. întreaga depresiune a 
Văii Jiului se așterne la picioarele 
noastre, măiginită la nord-vest de 
masivul Retezat și Ia nord-est de li
nia zimțuită a crestei Parângului. 
Din înălțimea Însorită, dar rece, se 
zărește cu claritate orașul nou Uri- 
cani, tinerele cartiere de blocuri ale 
Lupentulul și siluetele zvelte ale 
turnurilor de răcite ale termocen
tralei Paroșani.

De două ori pe săptămînă i se făceau 
injecții cu vitamine. In felul acesta 
ea a rezistat 17 săptămâni fără hra
nă. A pierdut 61 de kg simțindu-se 
după aceea excelent.

☆
Cît timp poate rezista omul fără 

am1 ? Pescuitorii de perle rămîn 
uneori sub apă cîte 5-6 minute. De
ținătorul recordului în această pri
vința este californianul Robert Fors
ter, care poate rezista sub aoă 13 
minuțte și 42,5 secunde. Inaintfe de 
această scufundare record, Forster a 
respirat timp de o jumătate de oră 
oxigen

☆
In mai 1964, tînărul George La

wrence, în vîrstă de 10 ani, mergînd 
pe bicicletă de-a lungul coastei a- 
brupte din apropierea cascadei Nia
gara și-a pierdut echilibrul șî â că
zut. Lovitura l-a proiectat la o dis
tanță cît înălțimea unei case cu 10 
etaje și pe o stîncă. Cu toate aces
tea, băiatul nu s-a ales decit cu o 
rană neînsemnată la cap și o coastă 
ruptă.

ir
Un locuitor din New York a venit 

la spital plîngîndu-se de o gleznă 
umflată. In timpul cît a fost internat, 
medicii bau extras din stomac mai 
multe zeci de obiecte, printre care 
o cheie pentru deschis sticle de be
re și 26 de chei obișnuite, In schimb, 
glezna nu avea nimic.

După un scurt popas pe covorul 
mătăsos al ierbii alpine, ruginită de 
brumă, părăsim cu regret vîrful, în- 
dreptlndu-ne spre est, tot pe coamă, 
pînă ajungem în dreptul Pasului Vîl
can. O cărare largă taie coama în 
două, pierzîndu-se din raza cîmpului 
vizual pe dealurile Gorjului. De-a 
lungul cărării străjuiesc stîlpi meta- , 
lici, purtători ai energiei electrice 
către regiunea Oltenia. Pe această 
cărare au trecut, la începutul mile- ’ 
niulul nostru, ostile împăratului Tra
ian în căutarea cetății Sarmlzege- 
tuja.

In tăcerea încremenită a muntelui 
răsună sprințar o melodie de muzi
că ușoară din radioreceptor!! eu 
tranzistori, readucîndu-ne parcă îna
poi gînduriîe la vremurile noastre 
moderne. Coborîm printre lespezi 
de piatră, prin jnepeniș șl intrăm din 
nou tn pădurea de brazi pentru a 
ne odihni la cabana Vulcan. Abia 
tîrziu, cînd in umbrele înserării înce
peau să licărească luminițele din 
Vale, fatilnim din nou peisajul ur
ban. Urcăm în autobuz cu rucsacu
rile in spinare, urmăriți de privirile 
curioase ale pasagerilor și în curînd 
ajungem acasă. A trecut o zi fru
moasă de odihnă, o zi ce ne-a im*̂<1  
primat amintiri de neșters. ->■

V. STRAUȚ
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EXAMENUL DESTOINICIEI
(Urmare din pag. l-a)

forțele proprii. Necesita o inter
venție Măritoare fi eficace pen
tru a se redresa. Dar tocmai din 
lipsa acestei intervenții nu a sur
venit nici „saltul" in activitatea 
brigăzii, l-a lipsit suflul înnoirilor, 
o mină hotărîtă și compe
tentă care s-o organizeze, să-i 
disciplineze rîndurile, s-o con
ducă pe drumul ieșirii din impas.

J a începutul lunii septembrie
I"1 brigada a fost mutată din 

abatajul 4ІІІ în frontalul 5/II1. Și 
nu înttmplător. Aici lucrase de 
multă vreme, cucerind luni în sir 
succese demne de renumele ei, 
brigada minerului Leczfalvi Mlhai. 
Dat nici această schimbare nu a 

• ^fhls Ia vreun rezultat. In cele dot’d 
panouri ale abatajului 5ІІІІ au lu
crat pini in 20 septembrie ambele 
brigăzi. Dar, in timp ce minerii lui 
Leczfalvi au ajuns la o depășire 
substanțială, brigada lui Tudor a 
acumulai un „minus" de 1000 de 
tone, ffict incă o confirmare că nu 
de condițiile de zăcămirit era vor
ba ci de munca, de organizarea 
brigăzii. Parcă soarta i-ar fi fost 
astfel hărăzită — să bată mereu 
pasul pe loc. In acest moment s-a 
născut ideea. salvatoare Ia condu
cerea sectorului și biroul organi
zației de partid, idee impusă chiar 
de situația sectorului rămas șl el 
în urmă. S-a hotărît să se propună 
minerului comunist Leczfalvi Mi
hai sd preia conducerea brigăzii 
codașe. Acesta n-a exilat o secuh- 
dă. Din 20 septembrie brigada co- 

1 dașă a primit un nou conducător, 
, iar în fruntea fostei brigăzi a lui 

Leczfalvi a rămas unul dintre or
tacii Iui cei mai vrednici: Beraru 
V aslle.

țn frontalul 6/111 de pe stratul
■*  5 din adîncurile Lupeniulul 

s-a produs saltul, posta brigadă 
codașă a înscris în ultima decadă 
a lunii septembrie pe grafic o de
pășire de aproape 100 de tone, iar 
în primele două decade ale luni! 
octombrie ,,plusul" brigăzii s-a a- 
propiat de 200 tone. Minerii din 
abataj realizează randamente spo
rite, iar ctștlgul minerilor s-a du
blat. Deci motive suficiente pen
tru ca oamenii să prindă elan, sd 
persevereze in cucerirea de noi 
cote ale vredniciei.

Cum s-a produs saltul in fron
talul 5/ІІІ l Tehnicienii din sector 
explică saltul miraculos în termeni 
cit se poate de simpli: Leczfalvi a 
reintrodus in brigadă regulile unei 
adevărate munci minierești, ia a- 
;utat pe noi! săi ortaci să satisfa
că exigențele ce le impune „stra
tegia bătăliei" dinlr-un mare fron
tal. Cind a făcut Leczfalvi ргііпці 
schimb in abataj, acesta a avut o 
înălțime de abia 2 metri față de 
Înălțimea normală de 3 40. In „fu
ga" după preliminar, după „tone 
cit mai multe", oamenii s-au dez- 
vățat să întrețină corect abatajul 
uneltele. Uneltele ац fost reparate, 
iar abatajul și-a reprimit ptoiilul 
normal. Simultan, noul brigadier 
și-a reorganizat întreaga brigadă. 
A fost întărit schimbul de tăiere, 
iar în fruntea acestuia a fost nu 
mit cel mai priceput miner, Popa 
Pelesan. In fruntea schimburilor de 
răpire și montare au rămas alțl 
doi mineri destoinici — Aron loan 
și Hălăucă Gheorghe

O rdinea și calitatea In execu
tarea fiecărei operații — au

devenit cuvîntul de ordine in bri
gadă, factorul determinant al sal
tului prin care a trecut. Si totuși,

Revizie la sistemul de bare de 10 kV din statia exterioară a termo
centralei Paroșeni.

V PROGRAM DE RADIO
24 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 Buletin de 
știri. Sport; 6,05 Concert de dimi
neață; 7,00 Radiojurnal. Buletii. 
n eteo-rutier; 7,18 Din cele mai 
cunoscute valsuri,- 7,40 Emișiune 
Ce muzică populară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,13 Soliști de muzică u- 
șoară; 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii; 9,30 Jn lumea ppere- 
4i; 10,00 Transmitem pentru sate,- 
10,40 Recital Glgliola Cinquetti; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzi
că populară; 11,30 Intlmplările ne
obișnuite ale lui Gruia Grozovanu

- Scenarlu-folleton de Dumitru 
Almaș; 12,00 „Mic dlcțlohar de 

* ■-•'muzică ușoara". (Litera M); 13,00 
, ’ Radiojurnal Buletin meteorologic;

13,13 Goruri și dansuri din opere; 
13,30 De toate pentru toți; 14,20 
Muzică populară; 15,00 Radiojur
nal; 15,30 Muzică ușoară; 16,00 
Jocuri populare; 16,20 Orchestre 
de estradă; 17,15 Selecțiuni din o- 
perete,- 17,30 Muzică ușoară; 18,00 
Buletin de știri; 18,05 Varietăți 
muzicale; 19,00 Program muzical 
cerut de ascultători; 19,30 Recital 
Cornel Stavru: arii din opere; 
19,45 Muzică ușoară interpretată 
de Brigitte Bardot; 20,00 Radiojur
nal. Sport,- 20,15 Teatru la micro
fon: „Kean" de J. P. Sartre,- 21,43 
Muzică din operete,- 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,25 Vitrina cu noutăți de

există in schimbările ce s-au pe
trecut aici o explicație mai intimă 
și mai Măritoare. Adevărul e că 
apariția lui Leczfalvi în fosta bri
gadă codașă a fpșt primită de (Mi
tre multi cu scepticism. Le-a lipsit, 
aidoma detașamentului care a su
ferit mai multe înfrîngeti, voința 
și elanul, care în multe situații 
critice pot chezășui itbînda, Deci 
meritul comunistului Leczfalvi con
stă tocmai in acest amănunt deli
cat : a redat oamenilor încrederea 
in forțele proprii, în posibilitatea 
ieșirii din impas. Iar ei l-au răsplă
tit ; l-au urmat și-l urmează cu 
aceeași încredere. Elanul și voința 
au devenit atribute ale tuturor I

După 1 noiembrie, brigada lui 
Leczfalvi va fi mutată în frontalul 
4/11, cu mai multe dificultăți im
puse de condițiile de zăcămlht. 
Brigada va trece, așadar, prfntr-un 
nou examen, care îi va solicita și 
mai multă putere de voință și is
cusință- „Detașamentul" se află 
deci în fata unei noi „redute". O 
va cuceri oare ?

— Cu moralul, cu hotărîrea ce 
domină în prezent brigada, vom fi 
cu siguranță și în viitor, la înălți
mea sarcinilor... ne-a declarat cu 
convingere șeful de schimb 
Popa P.

...„Detașamentul" în frunte ou 
noul Iui conducător dispune, deci, 
de suficiente forțe pentru a cuceri 
noi cote ale vredniciei.

CU DEPUTATELE 
ÎN FRUNTE

In orașele Vulcan și Lupeni 
au fost Întreprinse, zilele tre
cute, mai multe acțiuni pa
triotice din inițiativa deputați- 
lor și cu sprijinul comisiilor 
de femei.

• Pe șantierul de construcții din 
orașul Vulcan două noi blocuri, cu 
cite opt etaje fiecare, tșl așteaptă lo
catarii. Acum cîteva zile, aici au 
fost văzute mai multe femei din 
cartierul V al orașului lucrînd de 
zor la curățirea parchetului din a- 
partamente, la spălatul geamurilor și 
a molozului, dînd ajutor construc
torilor să predea într-o curățenie 
desăvlrșită cele 144 apartamente 
cite cuprind cela două blocuri Ele 
au fost mobilizate la muncă patrio
tică de către deputata Gavriliu Lau
ra, care de altfel s-a și situat în 
fruntea acestei acțiuni. Printre fe
meile care au participat la acțiunea 
de muncă patriotică se numără Ia- 
cob Ana, Cervenskl Paula, Radu Ma
rla, Ceh Vllma, Vlad Anuța, Far- 
kaș Ana, Dobra Letiția, David Vir
ginia, Bota Florae și Semenhofer 
Ileana care au efectuat împreună 40 
ore de muncă patriotică.

• Cu deputatele Crainic Irma, 
Szacko Elisabeta, Bîdea Ecaterina și 
Popa Maria în frunte, un mare nu
măr de femei din Lupeni au partici
pat zilele trecute la muncă patrioti
că pe rampa de descărcare a mărfu
rilor pentru O.L.F., în vederea trie
rii cartofilor pentru însilozare. Tot 
aici cu sprijinul gospodinelor mobi
lizate la muncă patriotică, au mai 
fost triate și însilozate mari cantități 
de legume și fructe în vederea apro
vizionării populației pentru iarnă.

muzică ușoară; 22,40 Muzică- de 
dans, 23,05 Serenada nr. 1 In Re 
major de Brahms; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II 6,00 Muzică 
distractivă interpretată de fanfară; 
6,15 Miniaturi de estradă,- 6,30 
Buletin de știri; 6,35 „Țara mea 
e ca o floare" — emisiune de cîn- 
tece și jocuri; 7,00 Dansuri din 0- 
nerete,- 7,30 Radiojurnal. Sport- 
Buletin meteo-rutler; 7,35 Muzi
că ușoară; 8.00 Clubul voioșiei; 
8,30 Melodii populare de pe me
leagurile patriei; 9,00 Melodii de 
Vaslle Veselovskt, Charles Azna
vour, .Jose Privșek; 9,30 Pagini 
alese din muzica de balet; 10,00 
Anunțuri și muzică; 10,15 Două 
arii, patru interpret!, 10,30 Bule
tin de știri; 10,35 Muzică popu
lară îndrăgită de ascultători; 11,00

PUBLICITATE

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI"
ORGANIZEAZĂ UN

CONCURS
Pentru ocuparea unui post de actrlfă corp 

ansamblu. Concursul va avea loc în ziua de 1 
noiembrie 1965, ia ora 9 dimineața.

CONDIȚII :
(B Candidatele trebuie sâ fie absolvente a 

școlii medii cu diploma de maturitate.
• Sâ aibâ vîrsta pînâ la 25 ani.
Cererile pentru înscriere la concurs vor fl înain

tate secretariatului literar pînă la data de 30 X I960.

Exploatarea minieră Altîn-Tepe 
raionul Istria, regiunea Dobrogea

Angajeaza imediat

ІЕІЯК1ІИ I
Solicifanfii se vor adrese la întreprinderea mweră 

„Dobrogea", Constanța, sfr. Nic. Titulescu nr. 7 tele*  

fon 1878- Serviciul organizarea muncii.

Mari festivaluri europene, Viena 
1965 In pauză Scena și ecranul; 
12,37 Drag mi-e clntecul pe lume; 
13,18 Concert de prinz; 14,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 14,10 Muzică ușoară; 14,30 
Satira și umorul; 15,15 Pagini de 
mare popularitate din muzica de 
estradă; 15,30 Luminile rampei; 
16,00 Cârti care vă așteaptă; 16,30 
Folclor mexican interpretat de 
formația „Mexico de Pepe Villa"i 
16,45 Cîntă corul Radioteleviziu- 
nii,- 17,00 Muzică ușoară; 17,15 
Știința, tehnica, fantezia; 17,45 O- 
rașe ale muzicii și tradițiile lor: 
Dresds; 18,30 Atlas geografic ■. 
Iran,- 18,45 Cîntece și jocuri popu
lare; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
interpret! de muzică ușoară; 19,45 
Mari cupluri ale iubirii — povești 
de dragoste din literatura univer

sală; 20,00 Serată dansantă; 21,00 
Radiojurnal; 21,15 Dansați In rit
mul preferat; 22,30 Voci celebri; 
23,00 Buletin de știri; 23,07 Melo
dii de pretutindeni; 0,52 Buletin 
de șiiri.

Cinematografe
24 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Preludio 11; REPUBLICA; Unora 
le place jazzul; PETRILA i Nea
mul Șoimăreștilor; LONEA: Fiul 
căpitanului Bloodi UVEZENI: Spre 
culmi; VULCAN; Ah I Eva; CRI- 
VIDIA; Paula captivă; PARO
ȘENI : Scaramouche; ANINOASA i 
Neamul Șoimăreștilor; LUPENI —- 
CULTURAL : Evadatul.
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Vizita in Iran a președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

TEHERAN 22-Pe la trimișii spe
ciali, Valeriu Pop și Nicolae Pui- 
cea:

Ziua de vineri — duminica ira
niană — a oferit oaspeților ro
mâni prilejul vizitării unor locuri 
pitorești din jurul Teheranului. în
soțit de suita de onoare formată 
din reprezentanții Curții imperiale 
și ai Protocolului Ministerului A- 
facerilor Externe. Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu celelalte per
sonalități oficiale române, a petre
cut primele ore ale dimineții pe 
unul din terenurile de vînătoare 
ale Curții Imperiale, aflat la a- 
proximativ 20 de km de capitala 
Iranului

La ora prînzului, gazdele au or
ganizat un dejun într-un palat din 
apropiere.

După întoarcerea la reședința din 
Teheran, președintele Consiliului de 
Miniștri al țării noastre și per
soanele care îl însoțesc au asis
tat la clubul „Djafari" la un inte
resant și reușit program de gim
nastică Veche iraniană.

In continuarea vizitei oficiale în 
Iran, oaspeții români vor avea pri
lejul simbătă să cunoască clteva 
din locurile cu valoare istorică și 
culturală din Teheran.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România este urmărită cu viu 
Interes aici, la Teheran.

Se relevă faptul că acest con
tact la nivel 'nalt între cele două

Sosirea h Viena a delegației 
Marii Adunări Najionale

VIENA 22 — Trimisul special al 
Agerpres, C. Varvara, transmite :

Vineri a sosit la Viena delegația 
Maiii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialisle România condusă 
de deputatul Jon Pas, care la invi-

Wilson se va deplasa 
la Salisbury

LONDRA 22 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat că primul 

ministru britanic Harold Wilson 
va părăsi duminică seara capitala 
Marii Britanii îndreptîndu-se spre 
Salisbury, pentru a încerca să gă
sească o posibilitate de soluțio
nare a crizei intervenite în rela
țiile dintre Anglia și Rhodesia de 
sud. In cursul acestei călătorii, 
premierul britanic va fi însoțit de 
Artur Bottomley, ministrul pentru 
relațiile cu Commonwealthul și de 
numeroși experți. La Salisbury, 
Wilson va avea întrevederi cu 
primul ministru sud-rhodesian, Ian 
Smith, și cu alte personalități po
litice sud-rhodesiene.

IAN SMITH
ESTE DE ACORD...

SALISBURY 22 (Agerpres).
Intr-o declarație radio-televizată, 

primul ministru al Rhodesiei, Ian 
Smith, s-a declarat de acord cu 
vizita pe care premierul britanic, 
Harold Wilson, intenționează să 
o facă în viitoarele clteva zile la 
Salisbury pentru a relua convorbi
rile în problema rhodesiană. Smith 
a spus, însă, că vizita premierului 
britanic nu trebuie considerată o 
„redeschidere completă a tratative
lor". Aceste tratative, a afirmat el, 
s-au încheiat efectiv la Londra și 
„nu văd nici un motiv de a le 
relua". Fără noi concesii din par
tea lui Wilson, „nu există nici o 
speranță de a se ajunge la un 
acord", a declarat Smith. 

țări constituie o contribuție la o 
mai largă dezvoltare a relațulof 
dintre cele două țări. Ia colabora
rea intre popoare. Totodată, se 
manifestă dorința de a cunoaște cit 
mai mult despre România, de ai lua 
cunoștință de realizările poporului 
lomân în diferite domenii de ac
tivitate.

încă înainte de sosirea oaspeți
lor români, întreaga presă irania
nă a informat despre programul și 
importanța vizitei, a relevat per
sonalitatea primului ministru ro
mân. Postul de radio Teheran a 
prezentat în cadrul emisiunilor sale 
interne și în cele destinate străi
nătății aspecte ale relațiilor româ- 
no-iraniene. Marile cotidiene care 
apar în limba persană „Kayhan", 
„Ettela'at", „Marde Mobarez”, „Se- 
daye Mardom" înserează știri și 
articole despre vizitele președinte
lui Consiliului de Miniștri, despre 
manifestările oficiale prilejuite de 
această vizită. O serie de ziare au 
publicat in prima pagină fotogra
fia primului ministru român, iar 
„Peyame Emruz" a însoțit-o de 
cîteva date biografice. Intr-un am
plu articol, „Kayhan" notează: 
„Dl. Ion Gheorghe Maurer este 
primul șef de guvern al unei țări 
din Europa răsăriteană care a ve
nit la Teheran în vederea dezvol
tării relațiilor țării sale cu Iranul. 
Guvernul român este gata să vîn- 

tația Consiliului Național al Aus
triei, face o vizită în această ta
ră. Delegația a fost intîmpinată la 
scsire de președintele Consiliului 
Național al Austriei, dr. A. Male- 
ta, de deputata Rosa Jochmann, 
conducătoarea delegației Parlamen
tului austriac care ne-a vizitat țara 
anul trecut, și de alți deputați ai Con
siliul- Național și ai Consiliului Fe
deral al Austriei. Au fost de față 
Mircea Ccheană, amhpsadorul Re
publicii Socialiste România la Vie
na, membri ai Ambasadei

Calm relativ la Santo Domingo
SANTO DOMINGO 22 (Ager

pres).
Guvernul provizoriu al Republi

cii Dominicane a amînat pentru o 
dată nedeterminată acțiunea de pre
luare a armelor de la civili, care 
fusese prevăzută pentru ziua de 
joi. Această măsură a tost ami 
rată de guvernul lui Godoy. de 
teama unor noi incidente. Este cu
noscută, de pildă, opoziția funcțio
narilor civili care cer ca înainte 
de a se confisca armele deținute 
de civili să se retragă trupele con
centrate în fortăreața Ozama. De 
altfel, angajațli din ministere, în
treprinderile publice, unitățile sa
nitare și poștă au și declarat o 
grevă împotriva intenției guvernu
lui de a confisca armele.

In capitala dominicană domnește 
un calm relativ, unii comercianți 
continuînd să-și țină închise maga
zinele in special în zona contro
lată cîndva de forțele constituție 
naliste. Există însă temeri că ar 
putea reizbucni incidentele, ca ur
mare a faptului că forțele interame- 
ricane continuă să rămină în bună 
parte pe pozițiile lor în jurul sec
torului constitutionalist.

Tratativele dintre teprezentanțiî 
O.S.A. și guvernul provizoriu 'pri
vind retragerea trupelor americane 

dă Iranului utilaj industrial și alte 
mărfuri România poate, în schim
bul unor produse iraniene, să vîn- 
dă utilaj industrial pentru extrac
ția și cercetările petroliere, va
poare de mic tonaj, echipament fe
roviar, tractoare și mașini agricole 
etc". In încheiere, subliniind că 
guvernul român militează pentru 
coexistență pașnică și dezvoltarea 
relațiilor cu alte țări, ziarul „Kay
han" apreciază că „vizita primului 
ministru român reflectă tocmai a- 
ceastă politică"

De aseiîienea, oficiosul „Ettela’at" 
consemnează : „Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei este de bun augur pentru con
solidarea relațiilor dintre Iran și 
România, pentru lărgirea relațiilor 
lor economice și culturale".

Vineri, fiind zi de repaus în 
Iran, presa nu a apărut. In cercu
rile Ziaristice se apreciază că 
prima Zi a vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi- ' 
cii Socialiste România în Iran con- ț 
fitmă existența premiselor necesare I 
în vederea colaborării multilaterale i 
mai intense între cele două țări.

VIETNAM
Succese obținute de forțele patriotice

SAIGON 22 (Agerpres).
In ciuda atacurilor aeriene ame- 

ricano-saigoneze, care s-au succe
dat aproape fără întrerupere timp 
de 36 de ore patrioții sud-viet
namezi au atacat din ncu joi 
noaptea tabăra forțelor speciale de 
la Piei Me, relatează corespon
dentul din Saigon al agenției Reu
ter. Pozițiile garnizoanei încercuite 
au fost supuse unui baraj aproa
pe constant de mortîere și arme 
mitraliere, devenit deosebit de pu
ternic în zorii zilei.
Avioanele și elicopterele america
ne au efectuat numeroase zbo
ruri pentru a duce noi întăriri in 
oameni și materiale trupelor în
cercuite. Forțele americane au 
pierdut în această regiune un a- 
vion și două elicoptere doborîte 
de tirul patrioților.

Agențiile de presă anunță, de 
asemenea, că avioanele de bom
bardament americane „B-52” au a- 

staționate la Santo Domingo con
tinuă.

Aproximativ 700 de soldați ame
ricani, făcînd parte din cea de-a 
82-a divizie aeropurtată și care au 
acționat în cadrul forțelor interame- 
ricane, au fost concentrați joi la 
baza din San Isidro in vederea 
îmbarcării lor cu destinația State
le Lînite. Se așteaptă însă ca ope
rația să se prelungească mai multe 
zile

Evoluția situației politice din Argentina
BUENOS AIRES 22 (Agerpres).
In urrha demonstrațiilor care au 

avut loc joi în întreaga Argentina, 
în semn de protest împotriva mă
surilor represive ale guvernului 
față de organizațiile sindicale, sin
dicatele din transporturile rutiere 
și feroviare, întreprinderile din in
dustria metalurgică, industria tex
tilă și comerțul legat de aceste 
industrii, au declarat o grevă ge
nerală. Activitatea acestor domenii 
a fost paralizată. Forțele poliție
nești au fost mobilizate pentru 
prevenirea unor noi manifestații. 
Chiar și în cercurile oficiale, men-

Festivități ю oiileiol zilei Foitelor Ше
PRAGA 22 — Corespondentul A- 

gerpres, A. Lijă, transmite:
Cu prilejul zilei Forjelor Arma

te ale Republici! Socialiste Ro
mânia, au fost depuse coroane de 
flori de către atașatul militar al 
Republicii Socialiste România la 
Praga, It. col. letre Constantin, la 
eimiliiele din Zvolen și Brno și la 
monumentele din Piestany și Kro- 
tneriz ale militarilor români, că- 
zuji pe teritoriul Cehoslovaciei în 
lupta împotriva fascismului în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. La ceremonie a asistat 
Petre Tanasie, primul secretar al 
ambasadei Republicii Socialiste Ro
mânia, precum și reprezentanți ai 
Armatei populare cehoslovace și 
at organizațiilor locale de partid și 
de stat.

☆
PEKIN 22 (Agerpres).
Сц prilejul zilei Forjelor Arma

te ale Republicii Socialiste Ro
mânia, la Pekin a avut loc o adu
nare la care au participat mem
bri ai forfeloi terestre,' navale ș, 
aeriene ale Armatei Populare Chi
neze de Eliberare. A luat cu- 
vîntul Liu Ți-tien, director adjunct 
al Secției generale politice a ar
matei, cate a transmis felicitări 
militarilor forjelor armate ale Jă-

tacat joi trei zone din provincia 
Binh, la nord vest de Qui Nhon, 
unde se presupune că sînt con
centrate întăriri ale patrioților și 
unde trupele guvernamentale des
fășoară operațiuni.

Din Saigon se anunță că vineri 
dimineața a început debarcarea di
viziei a I-a sud-coreene cu un 
efectiv de 10 000 de oameni. O- 
perațiunile de debarcare vor dura 
mai multe zile. Trupele sud-co- 
reene vor fi dislocate în apropie
re de Qui Nhon.

☆

HANOI 22 (Agerpres).
După cum anunță V.N.A., la 21 

octombrie, numeroase avioane cu 
reacție americane, unele venind din 
Tailanda, au pătruns în repetate 
rînduri in spațiul aerian al R.D. 
Vietnam, bombardînd si mitrali- 
ind regiuni populate și obiective 
economice din provinciile Yen 
Bai, Son La, Thanh Hoa, Nghe 
An și Quang Binh, precum și insu
la Hon Me. Unul din cele două 
avioane cu reacție tip „A-4", care 
au atacat regiunea de coastă a 
provinciei Nghem An a fost dobo- 
rît Numărul total al avioanelor do- 
borîte deasupra R. D. Vietnam cu 
începere de la 5 august 1964 se 
ridică ia 639

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere si 
control din Vietnam un pretest în 
legătură cu aceste noi acțiuni a- 
gresive.

ționează agenția A.F.P., se afirmă 
că evoluția situației politice în 
Argentina este consecința logică a 
planului guvernamental avînd ca 
scop discreditarea elementelor pe- 
roniste și a sindicatelor în care 
aceștia au influență. Pe de altă 
parte, se așteaptă numirea în pos
tul de ministru al apărării a gene
ralului Osiris Villegas. Prezența lui 
Villegas în conducerea forțelor ar
mate, alături de Juan Carlos On- 
gania, „omul forte" al forțelor ar
mate, indică, fără nici un dubiu, 
revenirea grupului dur al milita
rilor Ia conducerea treburilor în 
țară.

Homâaia
rii noastre, A luat, de asemenea, 
cuvîntul colonel Marin Sorescu, 
atașat militar al Ambasadei ro
mâne din Pekin.

☆
BUDAPESTA 22 — Coresponden 

tuf Agerpres, A. Pop, transmite :
Cu prilejul zilei Forjelor Armate 

ale Republicii Socialiste România, 
in orașul Gyor a avut loc solem
nitatea depunerii unor coroane de 
Hoți la monumentul eroilor ro
mâni căzufi în lupta împotriva fas
cismului. Au depus coroane de 
Hori Mihail Roșianu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, dr. Csernitzki Gyula, 
președintele Sfatului orășenesc 
Gyor, Jankovits Ferenc, prfnsecre- 
tar ai Comitetului or^^nesc 
P.M.S.U., și reprezentanți ai forje
lor armate din garnizoana Gyor.

La monumentele ostașilor ro
mâni căzuji în lupta împotriva fas
cismului din orașele Debrecen șt 
Nyiregyhaza a depus coroane de 
Hori dr. Duna Florea, secretar al 
Ambasadei române.

PE SCURT
• KARL-MARX-STADT. — Luînd 

cuvintul joi la un miting al oame
nilor muncii din Karl-Marx-Stadt, 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, a sub
liniat că o problemă importantă 
a luptei pentru securitatea eu
ropeană și pacea mondială este 
înpiedicarea înarmării atomice a 
Germaniei occidentale.

Otto Winzer a reînnoit propu
nerile făcute de către guvernul 
R. D. Germane, ca cele două sta
te germane să rerrunje la broduc- 
Jia, achiziționarea, experirrtentarea 
și folosirea armelor nucleare 'și- să 
încheie un acord pentru înce
tarea înarmărilor.

• CARACAS. — Poliția venei- 
zueleană a anunțat descoperirea 
unui nou depozit de exploziv în 
apropierea localității Barcelona (în 
estul Venezuelei) unde, în urmă 
cu zece zile au fost aruncate în' 
aer conductele de petrol aparți- 
nînd unei societăți nord-ameri- 
cane

• WASHINGTON. — Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe a anun
țat azi că președintele Johnson a 
semnat o lege care permite pre
zentarea pe ecranele cinematogra
felor din Statele Unite a unui 
film despre fostul președinte John 
Kennedy. Filmul a fost produs cu 
concursul serviciilor de informafii 
ale Statelor Unite, și prezintă as
pecte din viaja și activitatea 
fostului președinte.

• PARIS — La 21 octombrie,
cea mai mare parte a programe
lor televizate au fost suspendate 
ca urmare a unei greve de 24 de 
ore declarate de tehnicienii tele
viziunii franceze., Greviștii cer mă
rirea salariilor și revizuirea sta-., 
tufului lor. у

V
• ATLANTIC CITY. — Cardio

logul american Michael Debakey, 
președinte al Comisiei speciale 
pentru cercetarea bolilor de inimă 
din S.U.A., a declarat joi la un 
congres medical că este posibil 
să se realizeze o inimă artificială 
care să poată înlocui pe cea na
turală. El a declarat că are în 
vedere , un fel de „pilă atomică" 
care să furnizeze energia necesară 
funcționării unei inimi artificiale 
de proporții reduse și care să fie 
plasată în cușca toracică.

PE SCURT
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