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Unde mergem 
mîine ?

• Teatrul de stat, ora 19
— „Medaliile bătrînei" și 
„Se face ziuă".

• Ora 9, Școala generală 
nr. 3 Lupeni — deschiderea 
festivă a bazei sportive „Ti
neretul" Lupeni, urmată de 
cîteva întîlniri de handbal — 
băie(i și fete.

• Stadion Jiul, ora 9,30 — 
returul campionatului de a- 
tletimn între echipele repre
zentative ale școlilor gene
ralei profesionale și liceelor 
din Valea Jiului.

• Ora 15,15, la Lonea ș>
Aninoasa — etapa a XI-а a 
campionatului regional de 
fotbal: Parîngul Lonea —
Știința Petroșani și Minerul 
Aninoasa — Minerul Vulcan.

• Stadionul din Lupeni, ora 
13 — campionat republicau

/ de calificare pentru categoria 
A la rugbi: Minerul Lupeni 
— Metalul Turnu Severin; 
ora 15,15 — fotbal categoria 
B: Minerul Lupeni — Recol
ta Cărei.

SĂ PREVENIM INCENDIILE 
ÎN PERIOADA DE TOAMNĂ-IARNĂ
ф Prevenirea — măsura cea mai eficientă 
f Coșurile sînt curăfate ?
ф Nu lăsafi copiii să se joace cu focul I
• Afumătoriile de carne improvizate — 

surse de incendii
„ Benzina și focul nu pot fi vecini.

O sarcină deosebită de mare im
portanță, o îndatorire patriotică a 
tuturor cetățenilor patriei, noastre 
este prevenirea și stingerea incen
diilor.

In ultimii ani s-au obținut suc
cese însemnate în ce privește apă
rarea avutului obștesc și a celui 
personal. O contribuție de seamă la 
aceasta au adus-o comisiile tehnice 
P.C.I. din întreprinderi, formațiile' 
P.C.I. organizate în obiective, comi
siile și formațiile voluntare P.C.I. de 
pe lingă sfaturile populare precum 
și numeroși cetățeni.

Este demnă de menționat în acest 
sens activitatea comisiilor tehnice 
P.C.I. de la E.M. Aninoasa, E.M. 
Vulcan, U.R.U.M.P., a comisiilor și 
formațiilor voluntare P.C.I. de la 
Cîmpu Iui Neag, Bănîța, E. M. Uri- 
cani, E. M. Aninoasa, preparația 
Coroești ș a. unde lună de lună se 
analizează îndeplinirea planurilor

In Valea Polatiștei

Drumul forestier 
a înaintat 
cu încă 3 km

La exploatarea Polatiște, aparți- 
nînd I. F. Petroșani, a- foat dată 
în folosință o nouă porțiune de 
drum auto cu o lungime de peste 
3 km. Astfel, drumul forestier de 
pe Valea Polatiștei pătrunde în 
masivul Paring pe o adîncune to
tală de peste 11 km.

Punerea în funcțiune a noii 
porțiuni de drum auto face posi
bilă exploatarea în prima fază a 
peste 14 000 m c masă lemnoasă 
din doborîturi și creează premise 
pentru începerea exploatării a în
că circa 600 000 m c masă lem
noasă. Exploatarea a și început. In 
acest scop a fost formată prima 
brigadă complexă condusă de Vi- 
laia Ilie. Această brigadă va fi în
zestrată cu 2 ferăstraie mecanice 
și alte mijloace mecanizate.

Una din construcțiile noi 
de la suprafața minei Lonea 
II prezentată recent la recep
ție — turnul de răcire a apei. 

tehnico-organizatorice și se iau mă
suri concrete pentru prevenirea in
cendiilor, . ,

Demnă de subliniat în acest sens 
este și promptitudinea cu care ău 
răspuns numeroși oameni ai muncii, 
elevi la chemările de a interveni la 
stingerea incendiilor de pădure un
de s-a lucrat zile în șir, în condiții 
grele pentru localizarea și stingerea 
acestora.

Cu toate succesele dobîndite tre
buie să arătăm că au existat și 
unele manifestări de neglijentă șl 
insuficientă preocupare față de res
pectarea regulilor și măsurilor de 
P.C.I. atît în unele obiective, șan
tiere cît și la unii cetățeni din Va
lea Jiului. Aceasta a avut uneori 
consecințe din cele mai grave.

A devenit obișnuință pentru unii 
factori responsabili ca să arunce 
vina pentru toate acestea pe lipsa 
de fonduri, materiale, oameni etc.

Magazinul de textile „Rodi- 
ca" din Petroșani oferă cum
părătorilor un sortiment bo
gat de covoare frumoase și 
ieftine.

. In clișeu: un . instantaneu 
din acest magazin.

ia™» Șantierul Vulcan
» ”nil , o întîmpină pregătit ?

Șantierul Vulcan este unu! din
tre cele mai mari șantiere de con
strucții social-culturale ale Văii 
Jiului. Pînă la sfîrșitul anului, 
constructorii de aici mai trebuie 
să dea în folosință ,352 de aparta
mente — majoritatea în blocuri 
cu 8 etaje, iar în lunile următoa
re să execute glisarea a încă 3 
blocuri înalte pregătindu-le ca 
front de lucru pentru perioada de 
iarnă.

Ce e drept, planuri în vederea 
pregătirii șantierului pentru iarnă 
s-au făcut. Ele însă nu au ajuns 
în stadiu de punere în viață, iar 
șantierul s-a trezit acum cu pre
gătirile neexecutate. Astfel, șan
tierul nu are asigurate stocuri -ie 
materiale : de masă, îndeosebi ba
last necesar betoanelor pentru gli

Exploatarea minieră Ani
noasa. De la abatajul came
ră nr. 5 al sectorului I, unde 
muncește brigada evidențiată 
condusă de comunistul Ro
man Petru, ■ în această lună 
au fost trimise la ziuă mai 
mult de 800 tone cărbune 
peste prevederile planului, 
iar randamentul planificat a 
fost depășit cu 1 500 kilogra
me pe post.

In fotografie — schimbul 
condus de minerul Bud Gheor
ghe, surprins intr-un moment 
de răgaz, înainte de a pleca 
în subteran.

atunci cînd se constată că nu au 
respectat unele reguli sau măsuri de 
prevenire a incendiilor. Pe bună 
dreptate se pune întrebarea: ce 
fonduri și ce materiale speciale tre
buie pentru ca aceștia să instru
iască -salariații, șă- deblocheze aăile

Cpt. UNGUR GHEORGHE
șeful inspecției S.P.I.

(Continuare in pag. 3-a)

sarea blocurilor înalte. Un alt ca
pitol la care se stă slab, este cel 
al utilajelor. I.P.I.P. — Livezeni 
nu asigură șantierul Vulcan cu 
utilajele terasiere cu care să poa
tă evacua tot pămîntul aflat în 
surplus, ceea ce îngreunează mult 
construirea drumurilor de acces, 
a platformelor de lucru în jurul 
noilor blocuri. Tot datorită aces
tui fapt, nu s-a executat încă ta- 
luzarea terenului în jurul blocu
rilor E 1, E 2; E 3, existînd peri
colul înămolirii căilor de acces 
respective.

In depozitul de materiale al șan
tierului domnește neorînduiala, 
materialul lemnos și fieros fiind 
împrăștiat care încotro. Nici în 
tranzitul gării unde constructorii 
descarcă materiale nu este mai

PRIMII
Brigadierul Liciu Vaier in

tră supărat in biroul secto
rului. II urmează un tinăr 
Înalt și slăbuț.

— Tovarășe șef, vă rog să 
nu mi-1 luați pe Istrate. Lu
crez cu el de șase ani, e om 
format și am nevoie de el I

Inginerul Popa, șeful secto
rului, zimbește și in cele din 
urmă il convinge pe briga
dier să-l lase pe vagonetarul 
Istrate să se ducă la noul loc 
de muncă. E vorba doar de 
două zile, la o lucrare ur
gentă — săparea unui canal.

— Dar cu producția cum 
stați, il intreb pe Liciu ?

— Apoi să ne uităm pe 
tablă...

„Tabla", un panou prins în 
perete, oglindește „la zi" plu
sul muncii din abatajele sec
torului III de la mina Ani
noasa. Transcriu de pe pa
nou: Schneider Franeisc :
plSte 807; Liciu Vaier s-plus 
20; Bulgaru Gheorghe: plus 
305; Kibedy Franeisc: plus 
414. Total sector: 142(1 tone 
(se înțelege că tot plus.-).

— Pină Ia sfîrșitul lunii, 
pe oamenii lui Schneider, 
nu-i mai ajunge nimeni, este 
de părere inginerul Popa.

La recenta consfătuire de 
producție, colectivul de la 
sectorul III Piscu — alături 
de sectoarele I producție, ГѴ 
transport și VIII electrome
canic — a avut cinstea să i 
se inmîneze steagul rpșu. de 
evidențiat în întrecerea So-

FR. VETRO

(Continuare jn pag. 3-a} 

multă orînduială iar colectivul 
centralei de betoane manifestă 
dezinteres pentru buna gospodă
rire a varului și a altor materiale 
cu care lucrează.

începerea la termenele prevă
zute a noilor blocuri care vor 
constitui front de lucru pe peri
oada iernii, amenajarea drumuri
lor de acces, îmbunătățirea ilumi
natului exterior pe cuprinsul șan
tierului, asigurarea stocurilor de 
materiale și buna lor gospodărire, 
sînt doar cîteva din sarcinile care 
stau în prezent în fața construc
torilor din Vulcan. Traducerea lor 
în viață va asigura condiții mai 
bune de muncă în lunile viitoare.

ȘT. Mll-IAI
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Hațegului am 
o curiozitate : 
Stela, cum au 
localnicii, vine în
zi sd-și ia porția

ci-
ca-
Re-

Parcul dm Retezat

Interesante
descoperiri

Defileul Jiului — împletire 
de frumuseți făurite de natu
ră și om.

VABI ETĂȚI

arheologice
> SALONIC

Recent, în urma unor să
pături efectuate în localita
tea Pella, aflată la 40 km de 
Salonic, au fost descoperite 
ruinele fostei capitale a Ma
cedoniei antice, denumită tot 
Pella.

Deși romanii au distrus-o 
aproape complet In anul 168 
î.e.n., arheologii au tras con
cluzia că orașul fusese la fel 
de mare ca și Atena. In pre
zent, grupul de cercetători 
arheologi face săpături 
tru a descoperi urinele 
tului în care s-a născut 
xandru Macedon.

pen
pals- 
Ale.

• MOSCOVA
In regiunea Nikopol au fost 

descoperite 20 de curgane — 
morminte ale unor ostași 
scfțl. Un interes deosebit re
prezintă mormintele femeilor. 
In aceste morminte au fost 
descoperite sulițe și săgeți. 
S-a stabilit că femeile scite 
foloseau aceste arme cu a- 
ceeași îndemînare ca $1 băr
bații și participau alături 
ei la războaie.

In regiunea Odesa, în 
propierea orașului Maiak,
fost descoperite — pentru 
prima oară pe teritoriul Ы- 
crainei — oase de lei. Aces
te animale au trăit pe me
leagurile ucrainene 
proximatlv în 
al celui de-al 
Le.n.

In peninsula 
n sa au fost
blecte executate din aur 
maeștrii greci la comanda 
nor conducători 
colul al V-lea 
acestea se află 
un pieptar și o
pentru săgeți, obiect 
pentru prima oară în 
țogia scită.

de

a-
au

pînă a- 
ultimul pătrar 
3-lea mileniu

Kercl din Gri- 
descoperite

sciți 
î.e.m 
Căști, 
tolbă

o-
de 
ti

se-din 
Printre 
brățări, 
de aur 
întîlnit 
arheo-

Din Țara Hațegului, ma
sivul Retezat, se ridică 
din șes 
van cu 
coperite 
t/color 
tinși pe o supraiată 
850 kmp, munții 
tului au cea mai bogată 
Horă și faună din munții 
patriei noastre. Presărat 
cu minunate lacuri alpine, 

o 
ha, Zd- 

Gemena/e. 
la peste 
altitudine, 

grotele, In 
creat ade-

se
ca un uriaș para- 
piscuri tainice «- 
de covorul mui- 

ai pădurilor. în
de

Reteza-

fntre care Bucura, cu 
suprafață de 20 
noaga, Galeșul, 
Păpușa, situate 
2 000 de metri 
cascadele și 
care natura a
vărate opere de artă, stnt 
locuri de o neasemuită 
frumusețe.

Vegetația bogată domi
nată de păduri de foioase 
și cele de molid veșnic 
verzi, pajiștile cu iarbă 
grasă acoperă masivul a- 
semenea unui uriaș covor 
multicolor brodat de niște 
mi ini nevăzute.

In zona centrală a ma
sivului, de un pitoresc în- 
cîntător, se găsesc plante 
deosebit de rare, declara
te monumente ale naturii. 
Bine cunoscuta floare de 
coif, Buforul românesc, 
Singele Voinicului,

pucul doamnei sînt 
teva din curiozitățile 
re pol fi întîlnite în 
tșzaf. Datorita interesului
științific, biologic și pito
resc pe care-1 prezintă, o 
mare suprafață din Rete
zat a lost declarată Parc 
national.

Din bogăția naturală a 
Retezatului mai iac parte 
și numeroasele specii de 
animale cum sint capra 
neagră, risul, vulturul, ur
sul negru șl gălbui, vul
pea.

Ocrotirea animalelor săl
batice, repopularea masi 
vulul cu unele din speci
ile pe cale de dispariție a 
constituit tn ultimii ani 
una din preocupările de 
seamă ale" organelor sil
vice din raionul Hațeg. 
Pe mai bine de 500 de ha 
de pădure — așa cum 
ml-а declarat inginerul șei 
al Ocolului silvic Hațeg. 
Nicoiae Mărglneanu, 
ocrotiți 100 
tari, 60 de 
bineînțeles, 
bru al lui

Podarek,
ran al acestor păduri a a- 
juns la o greutate de a- 
proape 1200 de kg, 
mezina primei familii

stnt 
de cerbi lopd- 

căprioara și. 
legendarul zim- 

Dragoș Vodă 
zimbrul vete-

zimbri aduse aici, Roma
na, in virstă doar de 7 
luni se simte admirabil.
In viiite pe cert am 
cut-p în rezervația 
munții 
întîlnit 
prioara 
tezat-o 
flecare
de mlncare în casa Îngri
jitorului. Dacă el doarme 
cumva, H trezește. De Oft- 
va timp In vizita pe care 
o face paznicului, căpri
oara este însoțită de Ste
luța, primul ei ied.

— Во adevărată plăce
re — mi-a declarat pazni
cul Mlcloșolu Moise — *1 
te ocup) de ocrotirea aces
tor animale. întotdeauna 
pentru mine e o adevăra
tă desfătare să-l privesc 
cum mănlncă șl cum tși 
fac plimbarea după prim, 
Anul acesta ne-au vizitat 
peste 15 000 de excursio
niști din fard și de peste 
hotare...

Minunatul masiv al Re
tezatului, cu Hora șl fau
na Iul bogată, cu locurile 
sale potoreștl, merită să 
lie vizitat. El oferă multe 
satisfacții și o adevărată 
desfătare.

F. GLIGORESTEANU

Una dintre cele mai a- 
tractive piese ale Muzeu
lui național de antichități 
din București este o nu

de 
tn- 
în 
în

mi«? egipteană. Achiziționată 
învățatul Nicoiae Kretzulescu 
tr-o călătorie științifică făcută 
Tara Nilului, ea a fost adusă 
sălile muzeului acum 100 de ani.
Multă vreme inscripțiile de pe 
sarcofagul mumiei au rămas ne
descifrate. Arheologii români sint 
pe cale să dezlege însă acum în
treaga taină. Ei au reușit să des
cifreze o porte din hieroglife, a- 
flînd astfel că mumia aparține lui 
Bes-An, fiul lui Pestisis, nepot al . 
lui Auh-ef-en-Hus, preot al zeu
lui Amon din Teba, care a trăit 
în a XVIII-a dinastie a imperiu
lui teban. 
egiptologii români au doscoperlt 
că Вез-Ап 
mai vestiți ------
■ale. El a trăit cu 1600 ani 
înaintea erei noastre, fiind un ar
tist favorit al lui Ramses al Il-lea. 
Descifrarea în continuare a sutelor 
de semne aflate pe sarcofag mar
chează prima activitate organiza
tă a egiptologilor din țara noastră.

Continuînd cercetările,

a fost unul i>v' *<e cei 
sculptori an remit

Livadă 
miraculoasă

Livada 
horticole 
tu ie un 
Cei 100
mai puțin de 11 ori pe...

de peri 
din Blaj 
adevărat 
de pomi

a școlii 
consli- 

miracoL 
fructifi-

FOILETON IN AȘTEPTAREA
UNCHIULUI VLAD ȚEPEȘ

Cu cine credeți că m-am trezit 
ieri dimineață acasă ? Fac prinsoare 
că n-o să ghiciți. Cu Decebal. Da, da 
cu Decebal, împăratul dacilor care 
a murit acum mai 
de ani. Zicea că a 
are ceva treburi 
cam zgribulit de 
cumpărase încă palton, 
gat să-l servesc cu cîte ceva 
de-ale gurii. Puteam să-l refuz! Nu, 
mai ales că, zicea el, n-a mîncat de 
1 800 de ani și ceva. I-am dat tot 
ce am găsit prin cămară. Mi s-a pă
rut mulțumit. Intr-un tîrziu imi 
zise :

—- Apropo, am mîneat bine. Mul
țumesc. Dar cam ce crezi tu că ar 
mal trebui acum ?

— Ceva udătură, împărate.
— îmi placi, văd că ești băiat des

curcăreț. Ce mai aștepți îl
— Cum să zic. E apa 

neatale.
— Ce apă mă, ce apă. 

ca împăratul dacilor să 
Vinul e bun mă. Că noi nu bem de- 
cît vin. Și încă ce vin... Bun la gust, 
puterea ursului-

— O fi, dar eu nu am vin în 
casă. L-am terminat alaltăieri.

— Atunci ce mai stai pe gfnduri. 
Fuga la magazin. Dar să-mi aduci 
un vin bun.

N-am avut încotro și am plecat 
în căutarea vinului. Si ca să fiu si
gur că-i voi fi pe plac, ce m-am gîn- 
dit: „Ia să dau eu o fugă pe la cî- 
teva alimentare și restaurante să 
iau mai multe calități de vin". Ea 
întoarcere împăratul Decebal ex
clamă satisfăcut:

— Bravo strănepoate. Se vede că 
nu se duce lipsă de vin. Mi-ai adus 
mai multe calități I

— Da, străbunicule. Am și vin de 
masă, șl vin de regiune, și vin de 
butelie. De care vrei,

— Așa, asa ia să le iau pe rînd.
Desface prima sticlă, își toarnă în 

pahar. II urmăresc. Zîmbetul ti dis
pare.
Pune sticla deoparte, aruncă conți
nutul în chiuvetă șl desface altă 
sticlă. Se încruntă șl cealaltă sprin
ceană. La a treia sticlă se face ro
șu, la a patra albastru, la a cincea 
verde, la a șasea galben... In sfîrslt, 
cînd a ajuns să guste și din ultima 
sticlă, aveam impresia că în fața 
mea se află un curcubeu. Mie au în
ceput să-mi clănțăne dinții în gură.

bine de 1 UQ9 
înviat șl că 
urgente. Era 
frig, că nu-și

M-a ru- 
cîte

lîngă dum-

Ai auzit tu 
bea apă ?

O sprinceană i se încruntă.

„Oare ce o avea I m-am întrebat. 
O fi bolnav, că de, băSrîriețca...". 
N-am avut timp să-mi dau răspuns 
la întrebare că mă trezii întins la 
podea.

— Ai, îți bați joc de mine ? îmi 
spui că îmi dai vin și cînd colo mă 
trezesc cu oțet și poșircă! Ei bă
iete, i-ați adio de la viață.

— Taică Decebal, ai îndurare de 
mine. Pe onoarea mea eu nu te-am 
mințit.

— Nu cred în ruptul capului. 
Nu nenicule. N-ai să îndrăznești 
să-mi spui că în țara asta nu se 
găsește vin bun. Uite chiar și acum 
în drum spre tine am trecut pe la 
Alba lulia, pe la Drăgășani, Pancîu, 
prin Dobrogea, la Murfatlar și prin 
alte regiuni din țară. Știi ce vin am 
gustat ? Prima, extra, mă. Și apoi ce 
crezi tu. Eu nu am văzut medaliile 
de aur, de argint sau de bronz, ori 
mențiunile speciale pe care le-au 
obținut vinurile 
rite concursuri ?

— Ai dreptate.
Jiului nu

— Cum 
parte din 
de-aș fi 
Vlad Tepeș țe-aș fi tras urgent în...

— In țeapă ! Așa-i, ai dreptate. El 
n-ar mai fi stat cu mine 
ție. Dar să știi, cu toate 
fi murit nevinovat.

— Adică cum ?
—- Păi ai văzut foarte

românești la dife-

Dar 
vin

vezi, în Valea 
din ăla.
Jiului nu face 
Ai noroc, că 

meu

șe află 
mă ! Valea 
țara asta ?
fost ca nepotul

la discu- 
astea aș

eu am cumpărat vinul sigilat, 
înfundat. Puteam eu să-l schimb cu

' poșircă ?
— E drept că nu Dar atunci cum 

se explică treaba asta cu... cu în
șelăciunea ?

— Nu eu te-am mințit taică De- 
cebal. Те-au mințit tovarășii de la 
întreprinderea vin-alcool din Al
ba lulia care au umplut sticlele cu 
ce spuseși dumneata. Те-au mințit 
cei de la depozitul de vin din Pe
troșani. Și știi cum? Ei cred că în 
Valea Jiului merge orice. Contrac
tează și aduc în Valea Jiului vin <I'e 
care se găsește. Apoi chiar dacă se 
întîmplă să mai aducă și vin bun 
atîta îl amestecă îneît nu mai ră- 
mîne din el, vorba dumneatale, de- 
cît otet sau poșircă.

— Ptiu, bată-i să-j bată că era să 
fac moarte de om nevinovat. Și ce 
crezi că-i de făcut ?

— Eu zic că tot e bine să-l tri
miți pe nepotul dumitale și un
chiul meu, Vlad ȚepeȘ...

— Adică...
— Păi simplu. Vine unchiul Vlad 

Tepeș, se repede pînă la întreprin
derea vin-alcool din Alba lulia, îi 
trage în țeapă. De acolo vine la 
Petroșani, la depozitul de vin, face 
același lucru și cu tovarășii de 
și... gata.

— Că bine ziseși. Atunci eu 
plecat. Mă grăbesc să-l trimit 
unchiul tău, Vlad Tepeș...

C. COTOȘPAN

că nu
an. Cel puțin 5 roduri de fructe 
ajung la maturitate. Primele pere 
au o greutate de circa 500 de gra
me, cele din a doua fructificați» 
400 de grame, greutatea 
descrescînd progresiv de la 
coltă la cealaltă. Livada, 
veșnic încărcată cu poame, 
cresc văzînd cu ochii, ca în bas- 
mele lui Ispirescu, nu este produ
sul imaginației, ci al experiențe
lor horticultorilor din Blaj.j- Aceș
tia au altoit pe gutui și peri săl
batici crenguțe dintr-un păr des
coperit de ei în localitatea Ceauș, 
iîngă Tîrnăveni, care constituie o 
curiozitate a naturii, deoarece 
fructifică toată vara. Livada de Ia 
Blaj constituie un fenomen 
în țara noastră.

Dimitrle 
Cantemîr 
la Sibiu

aici

am
pe

Ciuperci de toamnă.
„Ogoniok" — Moșcova)

medie 
o ra- 
aflată 
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(
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lui 
ba- 
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Printre piesele de 
valoare ale bibliotecii

• ' rășenești din Sibiu se
flă cîteva opere ale

Dimitrie Cantemir. Piesa de 
ză, care constituie de altfel o
ritate a bibliografiei vechi româ
nești, este „Divanul sau gîlciava 
înțeleptului eu lumea", lucrare ti
părită la Iași în 1659. Tot la Si
biu se află și primele ediții în 
limbi străine ale operei marelui 
învățat moldovean. Intre acestea 
sînt: „Histoire de l’empire otho- 
man", care este cea dintîi lucrare 
în domeniul respectiv tipărită în 
limba franceză (Paris — 1743) și 
„Descrierea Moldovei", în limba 
germană, editată la Frankfurt-Leip- ( 
zig în anul 1771.

J

le televizorIar ai urmărit
meciul de fotbal 1

(„Polskoe Obozrenie" — Varșovia)
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Sa prevenim incendiile 
în perioada de toamnă>iarnă

(Urmare din pag. l-a)

de acces, să etanșeze unele fisuri 
în coșuri, șă realizeze o bună pro
pagandă *1 agitație pe l'nle de 
P.G.I. ?

Prin exemplele pe care le vom 
prezenta mai jos vom dovedi veri
dicitatea celor relatate mai sus.

La Cooperativa Jiul, la O.C.L. Ali
mentara, incendiile au fost provocate 
de instalațiile electrice folosite în 
mod necorespunzător; la păduri ele 
sau datorat focului lăsat nesupra
vegheat sau fumatului; arderea a 
8 căpițe de fîn în satul Paroșeni la 
cetăteana Herta Ioana, a fost pro
vocată de copilul acesteia care ș-a 
jucat cu focul; un grajd de la Slă- 
tinioara — Iscroni a .ars de la o 

'•' țigară; moartea unei femei în satul 
‘ Bărbăteni a fost cauzată de faptul 

că a curățat cu benzină un obiect 
în fața sobei în care ardea focul; 
trei incendii (în Vulcan, Petrlla, Lu- 
peni) s-au produs de la afumătoriile 
improv^te, iar de la gin coș defect 
sau Пч ^tirățat a luat foc și a ars bu
cătăria cetățeanului Diaconiuc Lu
dovic din Lonea.

Pentru a preîntîmpina asemenea 
surprize neplăcute este bine să re
ținem că perioada de toamnă — iar
nă este caracterizată prin scăderea 
treptată a temperaturii, fapt care 
duce la întrebuințarea timp mai În
delungat a focului în sobele meta
lice sau de altă construcție, și prin 
folosirea măi intensă a sistemelor 
de iluminat. De asemenea, copiii 
Stau acuma mai multe ore în casă 
si în jocul lor pot ajunge mai des 
la chibtite, sobe, aragaze, din sim
pla dorință de a imita pe cei mari 
din familie. Diferite aparate elec
trice de încălzit sau de uz casnic 
se folosesc mai multe ore pe zi și 
chiar simultan, ceea ce poate soli
cita la maximum instalațiile elec
trice, iar timpul friguros este înso
țit de construirea de improvizații 
pentru afumat carnea, unde șe face 
focul în mod necorespunzător.

In această perioadă trebuie să ți
nem seama de faptul că intervenția 

A. _______

înaintea timpului
PITEȘTI (Coresp. Agerpres).
Constructorii și montorii șantie

rului Hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș o 
iau mereu înaintea timpului. La 
două din cele patru turbine cite 

x va avea hidrocentrala ei au și ter- 
'1 minat montajul. Experiența și înal

ta calificare a energeticienilor a 
făcut ca la a doua turbină, timpul 
de instalare să fie redus cu două 
luni, în condițiile asigurării unui 
înalt nivel de execuție tehnică. 
Montorii se străduiesc acum ca și 
la ultimele două agregate să 
scurteze durata de instalare.

Noi succese au fost anunțate și 
din alte sectoare ale șantierului. 
Din lungimea totală a galeriilor 
hidrocentralei care străbat peste 
40 km în stîncă, au mai rămas de 
parcurs doar 8 km. Pe galeria 
principală de fugă la ioturile Ste- 
rescu și Corbeni brigăzile de mi
neri străpung acum ultimii 40 de 
metri din cei 1 425 m cît măsoară 
acest nou tronson. Ultima pușcă- 
tură, după cum a aflat corespon
dentul Agerpres, va fi efectuată 
aici cu o lună și jumătate mai 
devreme fată de grafic.

la stlngera incendiilor este mult în
greunată datorită faptului că unele 
căi de acces pot fi înzăpezite tem
porar, cu polei, lipsite de apă, Cu- 
noscînd aceste particularități care 
vin o dată cu timpul friguros, va

trebui să trecem de urgentă la lua
rea de măsuri pentru a înlătura 
cauzele care ar putea daclanșa in
cendii, să asigurăm intervenția 
promptă și permanentă pentru stin
gerea incendiilor.

Pentru aceasta este necesar:
• S3 se verifice cu atenție coșurile de fum, burlanele, 

trecerile coșurilor prin planșee sau alte elemente ale podurilor 
ori acoperișurilor. S3 se îndepărteze la 10 cm de zidăria co
șurilor materialele combustibile, să se îngroașe zidul coșurilor 
în porțiunile de trecere prin planșee la cel puțin 25 os*. De 
asemenea, este neseșar să verificăm și să reparăm tencuiala 
coșurilor, să asigură» curățarea funingine! de pe canalele de 
fum sau burlane-

• Un pericol deosebit în declanșarea incendiilor îl pre
zintă burlanele scoase prin tavanuri și pereți de lemn, carton 
etc. Acestea trebuie să fie izolate față de elementele com
bustibile cu azbest sau vată de sticlă cu o grosime de 40 cm. 
de o parte șl de alta a locului de trecere, precum și prin lă
sarea unul spațiu liber de 10 cm între izolație și materia
lul combustibil.

• Sobele metalice, trebuie să fie instalate la o distanță 
de 1 m față de pereții combustibili neprotejați și la 70 cm 
față de cei protejați, să nu se pună rufe la uscat aproape 
de sobă, pardoseala combustibilă de sub sobe să fie înlocuită 
sau protejată, să nu se folosească sobe sau alte mijloace de 
încălzire defecte.

• Instalațiile electrice trebuie să fie verificate și repa
rate. In acest sen* trebuie să știm că conductorii intenc 
și tuburile P.V.C. nu pot fi montați pe lemn, că siguran
țele trebue să fie „tip" că nu trebuie lăsate nesupraveghea
te aparatele care utilizează curent, că orice legături, mo
dificări, reparații de instalații electrice se pot face numai de 
persoane autorizate și cu avizul l.R.E.H.

• Nu este permis ca afumătoriile de carne să se amena
jeze în podurile clădirilor, în dependințe combustibile, iar 
focul nu se va face sub nici un motiv sub produsele puse la 
afumat. Pentru amenajarea afumătoriilor este indicat ca cel 
interesați să ceară lămuriri șefilor de formații P.C.I. din ca
drul sfaturilor populare.

• O atenție deosebită trebuie acordată copiilor care să 
fie îndrumați să nu se Joace cu focul. Acest lucru este de do
rit să se facă în grădinițe, școli cit și de către părinți.

• Trebuie evitată aprinderea focului în sobe cu lichide 
ușor inflamabile (petrol, benzină etc.) sau curățirea hainelor, 
parchetelor, dușumelelor cu asemenea produse în camera în 
care este aprins focul.

• Mijloacele de stingere (stingătoarele) care nu pot fi 
adăpostite împotriva înghețului tebule să fie încărcate eu so
luție de iarnă, iar hidranții exteriori trebuie protejați în 
mod corespunzător,

• Să nu blocăm căile de acces din obiective și locali
tăți cu diferite materialo întrucît acest lucru îngreunează 
intervențiile la stingere.

In caz de incendiu telefonați imediat la 112 interurban sau 
343 automat și intervenițl imediat pentru localizare și stingere.

Primii
(Urmare din pag. l-a) 

cialistă pe trimestrul III. in cele 
trei ]црі ale trimestrului, cei din 
adîncurjle Piscului au trimis ic 
suprafață mai mult de 3 000 tone 
„peste". Și tot ia consfătuire, ei 
au ridicat angajamentul anual de 
la 3 500 la 4 000 de tone.

Cum au reușit cei de ia Plscu 
să scape de lanterna de codași 
pui tată In primele Juni ale anu
lui 1 Ne lămurește șeful rectoru
lui.

— Cele trei brigăzi de la stra
tul 5 — ale lui Schneider, Liciu 
și Kibedy — lucrează fiecare la 
cite două abataje; unul 11 pregă
tesc,' iar de la celălalt sco* căr
bune. Cum Se termină exploata
rea unuia, locul de muncă alătu- 
tat e gata pregătit. Aplicăm de 
peste doi ani“ cu succes per fora
jul rotativ, asigurăm brigăzilor 
materialul necesar cu 24 ore Îna
inte. Stăm bine și cu lucrările de

pregătiri: pe primele două deca
de s-a realizat 70 la sută din pla
nul lunar de metri liniari.

— Să știi că steagul de eviden
țiat nu ne mai scapă de acum, 
intervine maistrul minier Bănică 
Mihai. O șă-1 vadă oamenii noș
tri . acolo, in sala de apel.

Si Bănică, împreună cu ortacul 
său. maistrul Bursașiu Just ia plea
că grăbit în mină, Au preliminar 
230 de vagonete cu cărbune și 
după discuția avută la ponta) cu 
oamenii din schimbul 11. speră să 
se producă mai mult.

In multe seri, în cadrul rubricii 
de știri, stația de radioiicare a 
comunei Aninoasa a lăudat vred
nicia celor de la sectorul Ui. cate 
de la începutul lunii septembrie 
sînt mereu primii pe exploatare. 
Ortacii lui Bulgaru, Schneider, Li
ciu sau Kibedy află că și prin c- 
portul lor sectorul se menține in 
frunte. Află și ai lor din casă și 
se bucură Împreună...

Mecanicul Po
pescu fon do la 
LP.I.P. Livezeni 
aste evidențiat 
lună de lună în 
întrecerea socia
listă, Iată-1 la lu
cru, executing 
repararea unui 
transportor cu 
bandă.

Preparația cărbunelui Sen 
Angajează imediat: 
un frezor calificat

<— lâc&iuși calificați
— mecanici mașiniști de funicular 
<— electricieni calificați
—• șefi de manevră calificați анй» 

rizați
— an mecanic de locomotiva abur 

calificat*autorizat
— un maistru mecanic
Cei Interesați se vor adresa la sediul pre** 

paradei din orașul Vulcan, regiunea Hunedoara.
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Pe adresa comitetului sindicatului minei Petrlla 
sosesc mereu scrisori trimise de oamenii muncii 
aflațl la odihnă și tratament în diferite stațiuni 
balneo-climaterice din tară. In scrisori ei își exprimă 
mulțumirea și satisfacția pentru minunatele condiții 
de odihnă și tratament create celor ce muncesc. 
De la începutul acestui an, 400 de mineri din Pe
trlla și-au petrecut concediul în stațiuni balneo
climaterice. Printre aceștia se numără Sidorov Va- 
sile, Brîndușă Aurel, David Ioan, Carda Enteric. In 
următoarele două luni vor mai pleca la odihnă și 
tratament încă 44 de oameni ai muncii de la E. M, 
Petrlla.

PETRU GĂINA

La Uricani lucrările de amenajare a noii buze 
sportive au ajuns în faza de finisare finală. In CU- 
rînd, echipa „Retezatul" din localitate va susține 
primul meci pe teren propriu în cadrul campiona
tului orășenesc de fotbal. Este remarcabil faptul 
că noua bază sportivă a fost amenajată din resursa 
proprii și prin muncă patriotică. In această acțiune 
asociația noastră sportivă a primit un real sprijin 
din partea conducerii exploatării miniere UrițOBL 
comitetului sindicatului și comitetului U.T.G.

IOAN POENARU

PROGRAM
31

PROGRAMUL I. 6,00 Buletin de 
știri. Sport; 6,05 Concert de dimi
neață; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Val- 
suri de concert; 7,40 „Am o țară ca 
o floare"— emisiune de cîntece și 
jocuri; 8,00 Sumarul presei; 8,13 
Muzică ușoară; 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii: „SUBTERANA 
SECRETA"; 9,30 Selecțiuni din o- 
perete; 10,40 Prono-melodîa — emi
siune muzical-distraciivă; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Răspunsuri 
muzicale preferințelor dumneavoas
tră—melodii populare; 11,30 Mari 
orchestre de estradă; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 Ra
diojurnal; 13,13 Mic dicționar de 
muzică ușoară; 14,20 Grigoraș Di- 
nicu și vioara sa; 15,00 Sport și

DE RADIO
octombrie

muzică; 17,10 Selecțiuni din opera 
„Don Carlos" de Verdi"; 17,40 „Am 
îndrăgit o melodie"; 18,00 Buletin 
de știri; 18,03 Radio atlas; 18,15 
VITRINA NOUTĂȚILOR DE MUZI
CA UȘOARĂ; 18,35 Varietăți mu
zicale,- 19,00 Program de muzică 
populară; 19,30 Tino Rossi în ope
reta „Neapole sub sărutul fo
cului" de Renato Rascel; 19,55 ME
LODIA ZILEI: „Dac-așa vrei tu" 
de Temistocle Popa; 20,00 Radio
jurnal. Sport,- 20,15 Teatru la mi
crofon : PATIMĂ DE SUB ULMI 
— dramă de Eugene O'Neill; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,25 Muzică de dans; 
23,15 Mari festivaluri europene: 
Bregenz 1965,- 23,25 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Miniaturi de

estradă; 6,30 Buletin de știri; 6,35 
Cîntec, joc și voie bună; 7,00 Se- 
lecțiuni din operete,- 7,30 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,53 Muzică ușoară; 8,00 CLUBUL 
VOIOȘIEI; 8,30 Noi înregistrări de 
muzică populară; 9,00 La cabană 
— muzică ușoară; 9,30 Suita sim
fonică din baletul „La piață" de 
Mihail Jora,- 9,50 Scurt program de 
estradă; 10,00 Anunțuri și muzică; 
10,15 Dansuri din opere,- 10,30 Bu
letin de știri; 10,35 Muzică popu
lată,- 11,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu" 
In pauză: Scena și ecranul,- 13,18 
Concert de prînz; 14,00 Radiojur
nal. Sport; 14,10 Succese ale fes
tivalurilor de muzică ușoară de la 
Mamaia și San Remo; 14,30 CINE 
ȘTIE ClȘTIGĂ; 15,15 Cîntă Marga
reta Pîslaru; 15,30 Luminile ram
pei. Din spectacolele Teatrului de

operă și balet; 16,00 „Faceți roa
tă măi flăcăi" — cîntece și jocuri 
populare; 16,30 ȘTIINȚĂ, TEHNI
CĂ, FANTEZIE; 17,00 Lucia Roic 
și Nicolae Țăranu interpreți ai 
operetei „PLUTAȘUL DE PE BIS
TRIȚA" de Filaret Barbu; 17,15 ; 15 
minute în compania formației Los 
Paraguayos; 17,30 INTIMPLĂRI 
NEOBIȘNUITE ALE LUI GRUIA 
GROZOVANU — scenariu— foile
ton de Dumitru Almaș „După urs 
vin lupii",- 18,00 File de calendar 
muzical; 18,45 Melodii populare 
interpretate de Maria Butaciu; 19,00 
Buletin de știri,- 19,05 Pentru ama
torii de dans,- 19,45 AMINTIRILE 
CASELOR : La casa memorial ă „Ni
colae Grigoresnu" din Cîmpina; 
20,00 Petrecere dansantă; 21,00 Ra
diojurnal; 21,15 Mîndre-s cîntetele 
noastre — muzică populară; 21,30 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunil; 22,15 Pianistul Va

lentin Gheorghiu interpret al Pan* 
tc-ziei opus 15 în Do major „Că
lătorul" de Schubert; 22,36 VOCI 
CELEBRE; 23,00 Buletin de știri; 
23,07 Muzică ușoară; 0,52 Buletin 
de știrb

Cinematografe
31 octombrie

Petroșani — 7 Noiembrie: Sam
ba; Republica: Aport, Muhtar,- 
Petrlla: Un enoriaș ciudat,- Lo
nea: Unora le place jazzul,- Li- 
vezeni: 30 de ani de vesehe,- 
Vulcan: Neamul Șolmăreș iilor, 
seria І-ІІ,- Crividia: Vremea pa
ginilor; Paroșeni: Mofturi 19M 
Aninoasa: Soție pentru n aus
tralian; Lupeni — Culturali Она 
se reușește în dreg nete.
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MOSCOVA 29 (Agerpres).
La 29 octombrie, la Ministerul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S. au 
început convorbirile dintre Andrei 
Gromîko și Maurice Couve de 
Murville, miniștrii de externe ai 
U.R.S.S. și Franței.

Din partea sovietică la convor
biri participă Leonid Ilicev, locți
itor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Valerian Zorin, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Franța, iar 
din partea franceză — Philippe 
Baudet, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Franței în 
U.R.S.S., și alți funcționari ai Mi
nisterului de Externe al Franței, 
care îl însoțesc pe Couve de 
Murville.

Fam Van Dong a primit 
delegația R. D. Germane

HANOI 29 (Agerpres).
La 28 octombrie, Fam Van 

Dong, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, a pri
mit delegația R.D. Germane con
dusă de Max Sefrin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită în R.D. Viet
nam. A avut loc o convorbire în 
cadrul căreia Max Sefrin a rea
firmat sprijinul guvernului și po
porului R.D. Germane pentru lupta 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii imperialiste americane. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și prietenească.

LUPTELE DIN ANGOLA
BRAZZAVILLE 29 (Agerpres).
Intr-un comunicat publicat de 

Partidul Mișcarea populară pentru 
eliberarea Angolei se arată că 
în timpul operațiunilor întreprinse 
recent de forțele patriotice în re
giunea Cabinda au fost scoși din 
luptă 64 de militari portughezi. La 
21 octombrie o companie portugheză 
care încerca să-și croiască drum 
pe șoseaua care leagă concesiu

Destrămarea 
coaliției guvernamentale

KHARTUM 29 (Agerpres).
Eforturile depuse în vederea 

menținerii unui guvern de coali
ție în Sudan au eșuat. Președin
tele Consiliului suprem al Suda
nului și lider al Partidului națio
nal unionist, Al Azhari, a confir
mat joi demisia miniștrilor care 
reprezentau acest partid în gu
vern. După cum se știe, conflic
tul între cele două partide ale 
coaliției guvernamentale a izbuc
nit ca urmare a asumării condu
cerii delegației sudaneze la con
ferința africană la nivel înalt de 
către primul ministru, Mahgoub.

Evoluția stafiei automatef *

„Sonda—3“
MOSCOVA 29 (Agerpres).
Stația automată sovietică „Son- 

da-3" lansată în spațiul cosmic la 
18 iulie 1965 s-a îndepărtat de 
Pămînt la distanța de 33,4 milioa
ne km. Pînă la 27 octombrie s-a 
stabilit de 99 de ori legătura prin 
radio cu stația. .

In conformitate cu programul 
de zbor, a fost reluată transmite

Misiunea Iui 
a eșuat

SALISBURY 29 (Agerpres).
Joi seara primul ministru brita

nic, Harold Wilson, s-a întîlnit 
din nou cu membrii cabinetului 
sud-rhodesian. Intr-o atmosferă în
cordată premierul britanic a fă
cut cunoscut guvernului rhodesian 
că țara sa intenționează să insti
tuie un embargo asupra furnituri
lor de petrol și carburanți, în ca
zul în care Smith va proclama in
dependența. Wilson a subliniat că 
alte 48 de țări membre ale O.N.U., 
printre care și principalele produ
cătoare de petrol, au hotărît să 
adopte aceeași măsură.

Această înăsprire a poziției pri
mului ministru britanic este pusă 
în legătură cu faptul că guvernul 
rasist se arată hotărît să nu re
nunțe la intenția sa de proclama
re unilaterală a independenței. Pe 
de altă parte, și cei doi lideri a- 
fricani Nkomo și Sithole, au re-

Schroder invitat Ia
LONDRA 29 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Marii Britanii, Michael Stewart a 
adresat joi un mesaj ministrului 
de externe vest-german, Schroder, 
prin .care îl invită să facă o vi
zită la Londra într-un viitor apro
piat „pentru consultări asupra u- 
nor probleme importante și pre
sante care stau în fața celor două 
țări".

Observatorii politici din capita
la Marii Britanii subliniază că, de 
fapt, pregătirea discuțiilor dintre 
cei doi miniștri de externe va în
cepe practic la 4 noiembrie la 
Haga cu ocazia sesiunii ministe
riale a U.E.O. Ele vor continua 
apoi la Londra la 15 noiembrie.

nile forestiere de la Miconge și 
Afonso a pierdut 10 oameni în 
urma exploziei unei mine puse 
de partizani. In ziua următoare, 
menționează comunicatul, 3 ma
șini care transportau militari por
tughezi au căzut într-o ambusca
dă organizată de patrioți între lo
calitatea Belize și postul de la 
Luali în apropiere de rîul Liifu. 
Un număr de 14 soldați portu
ghezi au fost uciși.

Destrămarea coaliției intervine 
într-un moment de încordare po
litică și economică. Presa din 
Khartum relata joi că în nndul 
forțelor guvernamentale staționate 
în provinciile de sud s-ar fi ma
nifestat nemulțumiri față de poli
tica guvernului. Ziarele care au 
publicat această știre au fost con
fiscate.

De patru zile continuă greva 
celor 32 000 de feroviari declarată 
în sprijinul revendicărilor lor e- 
conomice. Mișcarea revendicativă 
capătă amploare și în alte sec
toare ale economiei.

rea imaginilor părții invizibile de 
pe Pămînt a Lpnii cu ajutorul u- 
nei antene dirijate. Imaginile 
transmise de la o distanță de 31,5 
milioane kilometri sînt de bună 
calitate.

Informațiile telemetrice obținute 
în cursul emisiunilor confirmă 
desfășurarea activității normale, a 
tuturor aparatelor stației „Sonda-3".

Wilson

fuzat, după cum menționează agen
țiile de “ presă, să accepte propu
nerea lui de „a colabora" în gu
vernul lui Smith în limitele con
stituției din 1961 (care consfin
țește supremația minorității albe 
asupra populației de culoare). Ast
fel se poate afirma din surse in
formate sud-rhodesiene și britani
ce că misiunea lui Wilson a eșuat. 
Agenția France Presse subliniază 
că delegația britanică consider î 
deja inevitabilă proclamarea uni
laterală a independentei Rhode- 
siei. Problema care se pu
ne este forma în ' care va 
fi anunțată hotărîrea. Wilson ur
mează să părăsească Salisbury în 
cursul zilei de sîmbătă, iar în 
drum spre Londra va face escale 
la Lusaka și Accra unde se va în- 
țîlni cu președinții Nkrumah și 
Kaunda pentru a discuta proble
ma Rhodesiei de sud.

Londra
Pe primul plan al acestor între
vederi, arată • agenția France 
Presse,. se va afla fără îndoială 
„problema creării unui sistem nu
clear al N.A.T.O.".

In Republica Dominicană 
situația se menține încordată

SANTO DOMINGO 29 (Ager
pres).

Știrile sosite din Santo Domingo 
arată că în Republica Dominicană 
situația se menține încordată. Este 
semnificativă în acest sens decla
rația ambasadorului brazilian 11- 
mar Marinjo, membru -al Comisiei 
Organizației- Statelor Americane, 
în sensul că o nouă „criză poate 
izbucni în orice moment". Joi, în 
centrul orașului Santo Domingo a 
avut loc o demonstrație studen
țească în semn de protest împo
triva prezenței în țară a trupelor 
O.S.A. Unități ale trupelor O.S.A. 
au intervenit folosind gaze lacri
mogene pentru împrăștierea de
monstranților. Dar, la numai cîle- 
va ore,' pe străzile capitalei do
minicane s-a desfășurat o nouă 
demonstrație cu un număr sporit 
de participanți. Militarii O.S.A. 
au intervenit și de data aceasta. 
S-au produs incidente.

Ziarul progresist „Patria", sus
pendat la 25 octombrie, a reușit 
să publice un manifest anunțind 
că militari ai' unităților O.S.A. au 
ocupat redacția și tipografia zia
rului. In manifest se cere să i se

ÎN CÎTEVA
DELHI. După cum scrie ziarul 

indian „Amrita Bazar Patrika" în 
cursul ultimelor 30 de zile epide
mia de holeră, care s-a declanșat 
în împrejurimile orașului Katihar 
(statul Bihar), a făcut 322 de vic
time.

BELGRAD. Purtătorul de cuvînt 
al secretariatului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia a declarat la 28 octombrie 
că guvernul iugoslav a inițiat con
tacte cu Asociația europeană a li
berului schimb (A.E.L.S.). în sco
pul găsirii unor căi de rezolvare 
a problemelor care împiedică dez
voltarea cooperării economice a 
Iugoslaviei cu țările membre ale 
acestui organism.

TEL АѴГѴ. Un detașament al ar
matei. izraeliene a pătruns în 
noaptea de joi spre vineri pe te
ritoriul Libanului, aruncîttd in aer 
primăria unui sat de frontieră și 
cîteva instalații de irigație, a a-. 
nunțat un purtător de cuvînt al

IN VIETNAM

Autoritățile americane se așteaptă 
la noi „surprize11

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Oficialități americane au decla

rat că pot fi așteptate noi atacuri 
ale patrioților sud-vietnamezi asu
pra bâzelor militare ale S.U.A. din 
Vietnamul de sud de felul acelo
ra ce au avut loc miercuri la Da 
Nang și Chu Lai în cursul cărora 
au fost distruse sau avariate 47 
de elicoptere și avioane america
ne. După cum relatează agenția 
U.P.I., aceste oficialități au rea
mintit o declarație făcută de mi
nistrul apărării, Mc-Namara, po
trivit căreia, este „imposibilă" a- 
sigurarea apărării bazelor ameri-

NEW YORK

Manifestații împotriva războiului 
des de S. U. A. în Vietnam

NEW YORK 29 (Agerpres).
In fața Curții Federale de jus

tiție din New York s-a desfășurat 
joi, timp de două ore, o manifes- 

acorde ziarului posibilitatea de a 
informa populația despre eveni
mentele ce au loc în prezent în 
țară.

Din New York se anunță că se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat un raport Consi
liului de Securitate întocmit pe 
baza comunicărilor obținute din 
partea reprezentantului său la 
Santo Domingo, Jose Mario Ma- 
yobre. In raport se apreciază că 
„administrația țării este practic 
paralizată" și la baza problemei 
dominicane se află în prezent di
vergențele între comandamentul 
suprem al armatei și guvern. In 
legătură cu situația din tară, ca
lificată deosebit de gravă, sînt 
menționate atentatul comis împo
triva unuia din conducătorii Par
tidului revoluționar dominican, 
Abreu Arello, care a fost grav 
rănit, și asasinarea a doi militanți 
ai acestui partid (printre care un 
guvernator de provincie). Se știe 
că Partidul revoluționar domini
can, partid al fostului președinte 
Juan Bosch, sprijină guvernul pro
vizoriu al țării.

RÎNPURI
Ministerului Apărării al Izraelu- 
lui. El a afirmat că această ope
rațiune ar fi fost organizată în 
semn de represalii pentru acțiuni 
similare ale unor elemente arabe 
palestiniene, venite din Liban, in 
localitatea izraeliană Margalioth.

TOKIO. Asociația locuitorilor 
din Okinawa a cerut Parlamentu
lui japonez să adopte o rezoluție 
în care să se recomande guvernu
lui să sprijine transferarea către 
Japonia a puterii administrative 
asupra insulelor Ryukyu (din ca
re face parte și Okinawa).

TIRANA. Numărul muncitorilor 
din R. P. Albania a crescut în pe
rioada 1938—1965 de 13 ori față 
de 1938. O dată cu dezvoltarea 
producției socialiste a crescut și 
numărul muncitorilor calificați. 
Numai în perioada celui de-al 
3-lea cincinal, care se încheie a- 
nul acesta, numărul muncitorilor 
calificați crește cu 63 000.

NEW YORK. După cum trans

cane din Vietnam împotriva ata
curilor cu mortiere și grenade de 
mînă din partea partizanilor Viot- 
cong. Aceleași surse au indicat 
că Statele Unite intenționează să 
sporească și mai mult numărul e- 
licopterelor americane trimise în 
Vietnamul de sud pentru a efec
tua acțiuni de luptă împotriva pa
trioților sud-vietnamezi. Se prove-' .* 
de ca acest număr să ajungă, pî
nă Ia sfîrșitul anului, la 1400 de 
elicoptere. Potrivit declarațiilor o- 
ficiale, el se ridică în nrezent la

■800 de aparate. *«.
Z»

tație de protest împotriva războ
iului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Sute de tineri purtau pancarte pe 
care se puteau citi „Refuzați să u- 
cideți", „Ardeți ordinele, nu ar
deți copiii".

Manifestanții protestau și împo
triva legii federale care prevede 
pedepsirea și amendarea acelora 
care își distrug în mod deliberat 
ordinul de recrutare. In timpul 
demonstrației doi tineri, Thomas 
Cornell și Marc Edelman; au în
cercat să-și ardă ordinul de în
corporare dar au fost împiedicați 
de poliție. La manifestație4.a par
ticipat și David Miller, primul tî- 
năr care și-a ars în mod public 
ordinul de chemare. Demonstran
ții au hotărît să organizeze o altă 
manifestație în același scop peste 
15 zile.

Tot joi, la Universitatea Wa
shington din localitatea Saint 
Louis, (statul Missouri) pichete de 
studenți au întrerupt pe vicepre
ședintele Statelor Unite, Hubert 
Humphrey în timp ce ținea un dis
curs în problemele sărăciei. Stu
denții scandau lozincile „încetați 
războiul din Vietnam!", „Aduceri 
trupele acasă!", „Război sărăciei, 
nu oamenilor!", „Lăsați Vietna
mul în pace!". ' 

mite agenția United Press Inter
national, la 28 octombrie, de la 
baza militară aeriană Vandenberg 
(statul California) a fost lansat un 
nou satelit secret.

TOKIO. Comandamentul forțelor 
militare maritime ale Statelor U- 
nite din Yokosuka a anunțat că 
la începutul lunii viitoare flota a- c 
mericană din Oceanul Pacific va 
fi completată cu noi nave de răz
boi cu motoare atomice. Printre 
acestea se numără purtătorul de 
avioane „Enterprise", crucișătorul 
„Long Beach" și fregata „Bani- 
bridge”, care au făcut pînă acum 
parte din flota atlantică.

SOFIA. In scopul decongeslio- 
nării circulației auto, la Sofia a 
început construirea unei noi șo
sele de centură, lungă de 62 km. 
In primele nouă luni ale anului 
pe magistrala în construcție au 
fost așezați 80 000 m c balast, 
40 000 m c pietriș, 120 000 m p 
asfalt și 40 000 metri liniari plite 
de beton. întreaga lucrare va fi 
terminată pînă Ia sfîrșitul anului 
viitor. s
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