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Al doilea
din seria „Itt

După ce au ridicat zidurile blo- 
suiui I 2 pînă la înălțimea celui 
de-al nouălea etaj, constructorii de 
la Petrila au început cu două zile 
în urmă glisarea celui de-al doilea 
bloc din seria I cu 120 de garso
niere. Este vorba de blocul I 1. 
Cunoscuți ca inițiatori ai metodei 
de lucru prin care finisarea exte
rioară se face o dată cu glisarea, 
constructorii de aici vor aplica și 
la acest bloc metoda pe care au 
inițiat-o. Ea va permite o reducere 
substanțială a timpului de execu
ție dând familiilor mai puțin nu
meroase, 120 de garsoniere tip cu 
circa o lună mai repede.

Al treilea bloc din seria I ur
mează să fie pus în lucru tot în 
acest an la scurt timp după ter
minarea glisării celui de-al doilea. 
Seria acestor blocuri va completa 
în mod armonios, perspectiva de
ansamblu pe care o oferă cartie
rul nou „8 Martie" din Petrila.

Minerii

vulcâneni 

își sporesc 
realizările

Minerii de la Vulcan continuă să 
înregistreze noi succese în între
cerea pentru sporirea producției de 
cărbune. In toate abatajele exploa
tării randamentele realizate șînt în 
continuă creștere, fapt de altfel con
firmat și de „plinele" tot mai nu
meroase care sînt trimise la supra
față. Numai în ziua de 26 iulie, mi
nerii vulcăneni au extras din aba
taje mai mult de 100 tone de căr
bune peste plan. In perioada 1-27 
iulie ei au livrat în total 2 340 tone 
de cărbune peste prevederile ple
nului de producție. O activitate rod
nică au depus în acest timp colec
tivele sectoarelor III și IV care și-au 
depășii sarcinile de plan cu 1 053 
și, respectiv, 900 tone de cărbune. 
De subliniat că majoritatea brigăzi
lor de mineri din aceste sectoare au 
obținut randamente de 7-8 tone căr
bune pe post.
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Materia „exa
menului" la care 
se vor prezenta 
constructorii vul- 
căneni în aceste 
zile se numește 
recepția blocului 
D 2. In fotografie 
— blocul D 2 ga
ta de recepție.

VIZITA DELE6AȚIEI 
IVFRHAMENTALE ROMANE IN TURCIA

ANKARA 27 (Agenpres). 
Trimișii speciali Victor Sta- 
mate și Nicolee Popovici 
transmit:

Ia cea de«a treia zi a șe
derii sale la Ankara,. dele
gația guvernamentală ro
mână, condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a vi
zitat Muzeul Hittit.

Acest muzeu, situat în ve
cinătatea străvechii cetăți a 
Galetei, pe colina Kale, cu
prinde valoroase exponate ar
heologice, obiecte de artă — 
o parte din ele unice în lu
me — din epoca culturii hit- 
tite și din alte perioade.

Coloana mașinilor oficiale 
s-a îndreptat apoi spre Uni

versitatea tehnică a Orien
tului Mijlociu, aflată la nord- 
vest de Ankara.

Ea intrarea în clădirea u- 
niversității, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației au fost 
întâmpinați de rectorul uni
versității Kemal Kurdaș și 
de membri ai corpului uni
versitar. Recent construită, u- 
niversitatea tehnică este una 
dintre cele mai importante 
instituții de învățămînt su
perior ale Turciei. Aici în
vață în prezent aproape 4 000 
de studenți turci și din țările 
Orientului Mijlociu.

Oaspeții români au primit 
explicații privind înființarea 
universității și perspectivele

de dezvoltare. A fost vizitat 
apoi un modern laborator de 
cercetări chimice și petro
chimice.
- In încheierea vizitei, la' 
universitate, premierul român 
a urat acestui for de înalță 
pregătire, o dezvoltare ra
pidă, succese demne de en
tuziasmul cu care este con-, 
dus, pentru a da poporului 
turc cadre care vor contri
bui la dezvoltarea și prospe
ritatea sa.

In cursul vizitelor, oaspeții 
români au fost însoțiți de 
ambasadorul Turciei la Bu
curești și de alte persoane*, 
oficiale.

(Continuare în pag. 4-a)

• După ce a trecut cu bine e- 
xamenul exigent al controlului de 
calitate, 19 bucăți de canapele tip 
„Carpați" confecționate în atelierul 
de mobilă al I.O.I.L. Petroșani au 
fosț livrate ieri O.C.L. produse in
dustriale. Canapelele, mult apre
ciate de cumpărători, au și fost puse 
în vînzare în aceeași zi, în maga
zinele de mobilă din Petroșani și 
Lupe ni.

• Colectivul bibliotecii clubului 
muncitoresc al sindicatelor din Vul-

FAPTE LA ZI

can a pregătit o seară literară de
dicată vieții și operei Iui G. Topîr- 
ceanu. Seara literară se va ține în 
cadrul joii de tineret de astăzi, cu 
concursul recitatorilor și cititorilor 
artistici ai clubului.

• Ih sala de pontaj a minei Pe
trila astăzi la ora 13 va avea loc 
expunerea „Cifre și fapte din între
cerea Socialistă'*.
• Tot în Vulcan, mîine după-a- 

iniază, maistrul energetician Lăzăruț 
loan va prezenta expunerea inti
tulată „Instalațiile electrice și folo
sirea lor". Expunerea va fi ținută 
în sala centralei electrice din lo
calitate.

în fața cumpărătorului de azi
Exigența omului ca

re se prezintă zilnic 
sau chiar de. mai mul
te ori pe zi în fața raf
tului sau a tejghelei a 
crescut an de an ajun
gând astăzi să fie a- 
proape direct propor
țională cu aceea a nu>. 
mărului de sortimente 
care i se oferă șpre 
cumpărare. Și. e firesc 
să fie așa. Dincolo de 
creșterea acestei exi
gențe stă, ca o. garanție 
materială, creșterea ni
velului general de trai. 
Industria noastră pro
ducătoare de bunuri de 
consum declanșează ea 
însăși această creștere 
a exigenței.

Ceea ce a văzut în 
altă parte, în alt oraș, 
cumpărătorul vrea să 
vadă, să poată cumpă
ra din imediata lui a- 
propiere. Dacă un vîn- 
zător dintr-un magazin 
s-a dovedit îndatoritor 
au el prin acel „bună 
ziua, ce poftiți dumnea
voastră, vă putem oferi 
cutare sau cutare ar
ticol", cumpărătorul de

astăzi vrea să fie res
pectat pretutindeni în 
același mod. Și e nor
mal să vrea., Omul as
piră la viața civilizată 
ale cărei premize ma
teriale le creează zi de 
zi cel ce se ocupă de 

-creșterea bunăstării oa
menilor — partidul.

Cumpărătorul de as
tăzi nu se mai mulțu
mești" cu faptul că i se 
oferă ci e deosebit de 
interesat în felul cum 
i se oferă. E un interes 
legitim și el l-ar dori 
reciproc, adică din par
tea Celui căruia i se o- 
feră și din partea celui 
ce oferă. EI nu mai 
trece indiferent pe lin
gă stări de lucruri ca
re au o tangentă ime
diată cu persoana lui, 
dimpotrivă, el blamează 
această indiferentă și 
e în drepturile lui de
pline cînd o face. Che
marea adresată de con
sfătuirea pe țară a lu- 
arătorilor din comerțul 
socialist tuturor lucră
torilor din comerțul de 
stat și cooperatist, le

gitimează astfel exigen- 
ța cumpărătorului de 
azi și din viitor: ,

„Ca. rezultat al creș- 
; terii nivelului de țtrai 

exigențele consumatori
lor de la orașe și sate 
sporesc neîncetat. Pen
tru a răspunde acestor 
exigențe în fiecare u- 
nitate comercială tre
buie să existe o preo
cupare neslăbită pentru 
a îmbunătăți organiza
rea muncii și metodele 

, de activitate, pentru a 
ridica nivelul, serviciu
lui. și a manifesta ma
ximum de . atenție față 
de cumpărători. Să pro
movăm olt mai larg for
mele moderne de co
merț, să perfecționăm 
multilateral munca 
noastră. Toți lucrătorii 
din comerț trebuie să 
se ocupe cu perseve
rență și atenție de cu
noașterea cererii, de 
consum, pentru ca, în 
funcție de aceasta, să 
pună la dispoziția popu
lației mărfuri potrivite 
gustului și preferințe
lor ei".

(Continuare In pag. 3-a)

In pTima jumătate a anului, brigada minerului Costea loan, din sectarul V al minei Vulcan a înscris în palmaresul de întrecere 
o realizare meritorie : aproape 3 000 tone cărbune extrase peste plan. Bilanțul de pînă acum, precum și experiența acumulată constituie o te
melie solidă spre realizări și mai mari în cel de-al II-lea semestru.

Despre premizele acestor viitoare realizări discută minerii brigăzii — din schimbul condus de Asimionescu . Dumitru — înainte de 
a. intra in mină.

AVANCRONICĂ

„CU UN
CÎNTEC, 

CU O
GLUMA*

La începutul lui noiembrie 
1965 artiștii amatori aninoseni 
au început pregătirea unui pro- • 
gram de estradă. L-au intitulat 
„Cu un cîntec, cu o glumă". 
Pregătirea a mers repede și bi
ne. La repetiții, care ținui 
cu regularitate, au răsphnș de 
fiecare dată „prezent" toți 
membrii formației. In a doua 
jumătate a lunii decembrie a 
văzut lumina rampei primul 
spectacol aninosean „Cu un 
cîntec, cu o glumă". Bucurîn- 
du-se de succes încă de Ia 
premieră, spectacolul a fost 
prezentat în toate localitățile 
Văii Jiului, fiind unanim apre
ciat. Apoi, o perioadă de timp, 
aninosenii și-au întrerupt șirul 
spectacolelor.

Zilele trecute ne-a vizitat la 
redacție tovarășul Negraru 
Gheorghe, coautor și prezenta
tor al momentelor vesele din 
program și, totodată, semnata
rul regiei artistice. Ne-a vorbit 
despre noul program „Cu un 
cîntec, cu o glumă", pe. care 
artiștii amatori aninoseni îl 
vor prezenta sîmbătă, 30 iulie, 
la ora 20, în frumoasa sală a 
Casei de cultură din Petroșani.

Spectacolul este aștept, 
tat cu nerăbdare. Anino
senii au prezentat întot
deauna programe bune, r de 
o înaltă ținută artistică, care 
s-au bucurat de aprecierea 
spectatorilor. Spectacolul ani
nosean „Cu un cîntec, cu o 
glumă" cuprinde frumoase me
lodii de muzică populară ro
mânească, melodii noi de mu
zică ușoară, momente vesele, 
pline de umor, care satirizează 
diferite aspecte negative fami
liare și cotidiene. Distribuția 
va cuprinde artiști amatori cu
noscuți, talentați, care au apă
rut deseori pe scenele Văii 
Jiului. Amintim doar pe cîțiva 
dintre aceștia: Viorica Fodor, 
loan Borca, Bone Iosif, Maria 
Bedovan, Ioana Bercea, Gheor
ghe Bercea și micuța Mariana 
Ghiia. Conducerea muzicală a 
spectacolului aparține lui Ale
xandru Chiocaru, iar momen
tele vesele vor fi susținute de 
Florica Cosma, Constantin Po
pa, Gheorghe Negraru și Eu
gen Pop.



STEAGUL ROȘ3

La Școala profesională din 
Petroșani, într-un loc anume, 
există un tablou semnificativ. 
Pe el sînt înscriși, de cîțiva 
ani, cei mai buni elevi — ab
solvenți ai 
nume ale i 
solvit cu i 
fesională 
rului Trifu

Cu cîtva timp în urmă 
mecanic 
său de 
Anghel 

mecanice 
încredin-

școlii. Intre multele 
acelora care au ab- 
succes școala 
se află și al

i Viorel.

repartizat la U.R.U.M.P., 
unde făcuse practica. de

r

pro- 
tînă-

l-am

Au sosit cărți noi la librăria din Petroșani. Expuse îngrijit la standul 
de la intrare, ele atrag numeroși cumpărători.

întîlnit pe lăcătușul 
Trifu Viorel la locul 
muncă. Tovarășul 
Viorel, șeful secției 
din U.R.U.M.P., 
țat că Trifu es
te unul dintre 
muncitorii frun
tași din sec
ție, modest 
disciplinat, 
merită să 
scrie despre 
Am stat de 
muncitor. Am aflat astfel lu
cruri interesante despre el și 
meseria pe care a îndrăgit-o 
cu ani în urmă.

A venit la Petroșani, cu 
gîndul să urmeze Școala pro
fesională de ucenici, în anul 
1962. La examenul de admi
tere a reușit cu notă bună și 
s-a hotărît să se facă lăcătuș 
mecanic. A luat treaba în se
rios de la început. A învăța l

m-a

cu sîrguință, numărîndu-se in 
fiecare an printre elevii frun
tași ai școlii. In 1964 a ab
solvit școala profesională. A 
fost 
acolo
Oamenii din secție l-au încon
jurat de la început cu căl
dură, l-au ajutat. Ascultător, 
Viorel a urcat una după alta 
treptele calificării, la finele a- 
nului 1965 numărîndu-se prin
tre fruntașii în întrecerea so
cialistă din uzină. Și în acest 
an tînărul lăcătuș mecanic 
Trlfu Viorel este lună de lună

nă. Și el a terminat Școala 
profesională din Petroșani, dar 
cu 11 ani înaintea lui Trifu. Și 
el a fost mereu fruntaș la în
vățătură și la practică. Si el es
te prețuit de muncitori și
conducerea secției, fiind cotat 
ca un inovator de frunte în 
uzină. Am notat două dintre 
inovațiile sale care aduc în
semnate economii uzinei: „Dis
pozitiv pentru centrarea 
strunjirea rulourilor în albie 
și „Dispozitiv 
rea robinetelor 
primat".

Și

pentru strunji- 
pentru aer corn-

Portrete comuneși 
că 
se 
el.
vorbă cu tînărul

sec- 
fost

I 
î

AVA
Tri-

Exemplu de 
conduită și dis
ciplină în mun
că, dînd mereu 
lucrări de cali
tate, ajutîndv-și 
cu pricepere și 
pasiune cole- 

strungarul Ionic?

Peste cîteva zile, la 31 
iulie, va începe a treia 
ediție a tradiționalului 
Festival al cîntecului, 
dansului și portului popu
lar. Timp de 8 zile, în 
strălucirea soarelui ma
rin, în aerul tare de brad 
și molift al Văii Praho
vei șl în Capitală, mereu 
primenită? vor răsuna 
vestitele noastre cîntece 
și jocuri. Opt ansambluri 
folclorice, numărînd fie
care peste 120 artiști a- 
maiori, din regiunile Ar
geș, Crișana, Dobrogea. 
Galați, Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia și Suceava vor 
porni într-o călătorie fol
clorică pe itinerarul: Bu
curești, Sinaia, Predeal, 
Mamaia, Eforie-Nord, E- 
forie-Sud, Constanța, 
Mangalia, Techirghiol.

Locuitorii Țării de Sus, 
Sucevenii, vor aduce în 
plină vară ritualul săr
bătorii Anului nou. Cor
nul vînătoresc, buhaiul 
și harapnicul vor răsuna 
pentru a vesti și strîn- 
ge lumea la marea săr
bătoare. Un moment plin 
de duioșie va fi consem
nat de apariția ursaru
lui. fiu vor lipsi fetele 
Și flăcăii din Serafinești, 
îndrăgostiți ai dansului 
moldovenesc. Jocul lor 
legănat va Incinta prin 
sentimentul tinereții fără 
bătrînețe, iar costumele, 
cu acele bundițe garni
site cu blană de jder, a- 
mintesc de vremi înde
părtate. Va răsuna tilin- 
ca, fluier asemănător ce
lui cu care indienii îm- 
blînzesc șerpii, adus în 
festival de cunoscutul 
interpret și făuritor de 
tilinci, Mihai Lăcătuș, lat 
Laura Lavric și Petre 
Babi se vot face ecoul 
altor frumuseți ale cin- 
tecelor moldovenești.

„Tîrgul sărutului", nu
mele pe care artiștii a- 
matori din regiunea Cri
șana l-au dat programu
lui lor, amintește de una

dintre cele mai vechi 
sărbători românești, de 
pe Muntele Găina. Ei 
vor aduce în festival cu
lorile acestei vechi ser
bări îmbogățite cu cele 
noi, ale obiceiurilor sa
tului contemporan. Cu
noscuta sofistă amatoare 
Maria Precup, laureată o 
concursurilor republicane 
și a Festivalului interna-

sub privirile cărora s-a 
plămădit legenda Mește
rului Manole și se înalță 
astăzi Hidrocentrala (ie 
pe Argeș.

Oltenii îșl 
cîntecele, pe 
Tănase le-a 
toată lumea, 
duce ddnsuriie pline de 
mișcări iuți și mărunte. 
Tarafurile din Gdrj' S1

vor cinta 
care Maria 
purtat în 
își voi a-

in tradi- 
va a-

din 
din

Festivalul cîntecului, 
dansului și portului populari

de iolclor de 
din 1964, va 

spectatorii cu 
sale, pe cînd 

artiști amatori 
se

ia 
în- 
tri- 
ti- 

din 
vot

tional 
Cairo 
cinta 
iutile 
nerii 
Giurtelec-Blhor 
întrece să arate strălu
cirea jocurilor bihorene.

„Dansul fetelor de la 
Căpllna", legănat pe ma
rile scene din Franța.

■ Germania și pină în A- 
merica, cu tradiție de 
sute de ani, atît de drag 
oamenilor de pe Mureș 
si de pe Tirnave, va fi 
și el prezent pe scenă. 
Dansatorii din comuna 
Filea-Reghin vor aduce 
cele mai pitorești costu
me naționale românești, 
existente pe aceste me
leaguri din străbuna vre
me a dacilor, iar forma
ția de dansuri de la 
Gheorghieni va urca pe 
scend cu un crimpei din 
folclorul coregrafic apar- 
ținînd minorității ma
ghiare.

Momente de emoție 
vor stîrni călușarii din 
satele argeșene prin jo
cul lor de vestită tradi
ție care a desfătat cînd- 
va și pe romani. Gînte- 
cele argeșene, neîntrecu
te și ele, vor aminti des
pre viața și obiceiurile 
bărbaților și femeilor

din Mehedinți, flautiștii 
de la Roșiile, cîntăreți 
din nai și ocarină voi 
întregi cu noi frumuseți 
spectacolul artei popu
lare oltenești, din care 
nu va lipsi „Ciocirlia".

V r aricea — leagănul 
Mioriței — va povesti 
despre vremea cînd Ște
fan cel Mare își aduna 
oștile, punînd să răsune 
peste meleaguri glasul 
prelung și înfiorat ai 
buciumelor. Din munții 
ei vor coborî buciuma- 
șii din Spulber și fluie
rași! din Paltin. Dansul

poartă ma- 
„Nunta din 

interpretarea 
din Bixad. 

ai unei mari

măștilor, rămas 
fia vrîncenilor, 
minți îndepărtate serbări 
dacice. Cîntăreții 
solzi de pește și
coajă de mesteacăn, dan
satorii combinatului de 
la Chișcani vor împlini 
varietatea programului 
artiștilor. gălățeni.

Coboară, apoi, pe sub 
tradiționala 
•amureșană 
Oaș", în 
dansatorilor

Păstrători
varietăți de artă popu
lară, cimpoieri și fluie
rași 
tec 
atît 
nea mării, dobrogenii vor 
fi prezenți in festival cu 
cîntece și cu dansuri in 
care vor slăvi noile fru
museți ale Dabrogei de 
azi, cu fermecătorul său 
litoral, milenara sa isto
rie scrisă în piatră.

Intrat tn tradiție, ase
menea cintecelor, jocu
rilor și portului nostru 
național, festivalul este 
o manifestare sinceră și 
firească a pasiunii, ta
lentului și optimismului 
poporului român.

sau mînuitori in cin
ai solzului de peste, 
de folosit la mar gi-

AL. BRAD, 
redactor la Agerpres

FOCUL

evidențiat în producție, se bu
cură de aprecierea colegilor 
de muncă, de prețuirea con
ducerii secției. Această pre
țuire rezultă mai clar din fap
tul că, deși atît de tînăr, are 
numai 20 de ani, în acest an 
i s-au repartizat doi elevi- 
ucenici pentru a-i îndruma în 
meserie. Și Viorel s-a achitat 
cu răspundere de această sar
cină, după cum se achită și 
de sarcinile ce-i revin în ca
drul organizației U.T.C. pe

. ție, în biroul căreia a 
cooptat.

Tînărul lăcătuș mecanic
fu Viorel știe să îmbine foarte 
bine munca în producție cu 
învățătura. In vara acestui an 
el a promovat cu succes clasa 
a IX-a a Liceului seral din 
Petroșani. Și dacă în uzină dă 
întotdeauna lucru de calitate 
și la timp (nici vorbă de re
buturi), la școală a obținut nu
mai note de la 8 în sus, pro
fesorii mîndrindu-se cu elevul 
Trifu Viorel.

Din discuția cu Viorel î-am 
înțeles dorința de a mergc 
înainte pe drumul perfecționă
rii în meserie, de a obține re 
zultate tot mai bune Ia liceul 
seral. E bine și frumos. Sînt 
lucruri realizabile azi și ele 
stau numai în putința aceluia 
care dorește cu ardoare să ur 
ce vertiginos 
lui.

gii de muncă
Viorel este fruntaș în între
cerea socialistă pe anii 1964 
și 1965 și evidențiat lună de 
lună în producție pe acest an 

„îmi place mult meseria — 
îmi spunea tînărul strungar — 
dar pentru ca ea să-ți aducă 
satisfacții depline trebuie să j 
te dăruiești din tot sufletul, 
s-o faci cu pasiune și răspun 
dere. Acest crez al meu am 
încercat să-l insuflu 
elevilor ucenici ce 
repartizați pentru 
Și consider că am 
tr-o bună măsură”.

Că a reușit să le insufle dra
gostea și interesul pentru fru
moasa meserie de strungar, o 

. pot spune înșiși tinerii Florea 
Lazăr, elev 
sională din 
movat vara 
și Lupul eseu 
fieîndu-se la 
a prins multe din tainele me
seriei de la 
nică Viorel.

tuturor 
mi-au fost 

instruire, 
reușit în

la Școala profe- 
Petroșani (a pro- 
aceasta anul II) 
loan, care, cali- 
locul de muncă,

meșterul său Io ■

★

Am spicuit 
din portretele

treptele viitorii

★

Un portret 
mănător are 
Viorel, strungar la aceeași uzi-

întrucîtva ase- 
și tînărul Ionică

cîteva date 
doi 
doi

tineri 
tineri 

muncă

doar 
a 

muncitori fruntași,
cu care colectivele de 
în care lucrează se mîndresc. 
Sînt două portrete comune. Le 
aseamănă caracteristicile lor 
de tinerețe, de hărnicie, de 
modestie și conștiinciozitate. 
Sînt două portrete comune în
tre ele, comune ou ale atîtor 
tineri din patria noastră so
cialistă.

D, GHEONEA

Tezaurul din comuna Priseaca
Locuitorul Dumitru 

Ursu din comuna Pri
seaca, raionul Slatina 
a descoperit în curtea 
casei sale un tezaur 
bizantin compus din 
141 de monede de ar
gint, două verigi (cer
cei) și două podoabe 
sub formă de năsturei

conici. El se afla într-o 
ulcică de lut ars, orna
mentată în partea de 
sus cu o bandă de linii

Importanța deosebită 
a acestui tezaur constă 
în faptul că monedele 
din perioada bizantină 
contituie o raritate pen
tru întreaga arie de

răspîndiTe a acestei 
monede.

Tezaurul din comuna 
Priseaca este unul din
tre cele mai mari de 
acest fel descoperit pî
nă în prezent în țara 
noastră.

(Agerpres)

dușman al pădurii

Campingul 
de pe Insula Chlclu

Pe Insula Chiciu de pe Dunăre, situată la ju
mătatea drumului dintre Galați și Brăila, a fost 
amenajat un frumos și atrăgător loc de odihnă 
și agrement. Plaja, pădurea de sălcii și... renu
mita bucătărie pescărească cu preparate la co
mandă, ce alcătuiesc „profilul" acestui original 
camping, oferă clipe recreative pentru amatorii 
de excursii. Și în plus o atracție deosebită : Plim
barea pe Dunăre cu hidrobuzele.

(Agerpres)

Pădurile ocupă peste un sfert din 
suprafața țării și constituie o mare 
bogăție a economiei naționale. 
Lemnul este un material cu mul
tiple întrebuințării în industria mo
bilei, în construcția caselor, la fa
bricarea celulozei și hîrtiei, obiec
telor de uz casnic și altele. In afară 
de lemn, de la pădure se mai obțin 
numeroase alte produse cum sînt: 
coajă de molid și stejar pentru in
dustria chimică a tananților, literul 
de tei pentru agricultură și împle
tituri, rășina pentru industria chi
mică. De asemenea, pădurile adă
postesc vînatul, apără izvoarele de 
apă, solul, împotriva ploilor toren
țiale și protejează cîmpurile împo
triva secetei. De asemenea, ele ofe
ră condiții minunate de odihnă pen- 
ru oamenii muncii și asigură aer 
curat în jurul așezărilor omenești 
și mai ales în jurul centrelor in
dustriale pentru că frunzișul arbo
rilor absoarbe gazele vătămătoare 
și eliberează oxigenul necesar vie
ții. Cunoscîndu-se valoarea și im
portanta pădurilor, ele au fost puse 
sub ocrotirea legic

pagube. 
dușmani

de mai 
se 

fo-

Pădurea este însă un organism 
viu, care pe lingă prieteni are și 
numeroși dușmani ,ce tulbură buna 
ei dezvoltare, producînd 
Unul dintre cei mai mari 
ai pădurilor este FOCUL.

Incendiile de pădure sînt
multe feluri, după locul unde 
produce arderea. Cunoaștem: 
cui de litieră, de coronament și sub
teran. '

Incendiul de litieră cunoscut și 
sub numele de foc alergător este 
cel mai des întîlnit. El se produce 
pe solul pădurii și arde frunzișul 
uscat, ierburile, cetina, mușchii, pu
ie ții, rădăcinile de la suprafață, ma
terialul lemnos doborît( fasonat si 
depozitat în pădure și pîrlește par
tea de jos a arborilor producîndu-le 
mai tîrziu uscarea sau formarea de 
scorburi. Focul aleargă la supra
fața pămîntului în direcția vîntului 
și mistuie tot ce întîlnește în ca
lea sa, dacă viteza este de cîteva 
zeci de metri pe oră sau sare de 
la un loc la altul cînd viteza este 
de 800—1 000 m pe oră.

Aceste focuri scad productivitatea I

— pămîntul pierzînd din 
sa, iar condițiile de însă- 

naturală devin foarțe

pădurilor prin aceea că solul se în
călzește 
calitatea 
mînțare 
grele.

Incendiul de coronament ia naș
tere din focul de litieră cînd acesta 
intîlnește în calea sa ramuri aple
cate sau arbori subțiri și uscați; 
aceștia se aprind și duc focul sus în 
coronamentul arborilor. In acest caz 
ard în întregime ramurile, crăcile 
și vîrfurile arborilor, iar din cauza 
dogoarei flăcărilor, scoarța se pîr- 
lește, crapă și cade de pe trunchi 
îneît pădurea se usucă complet, iar 
vînatul este alungat.

Viteza de deplasare a focului es
te mai mare, ajungînd pînă la 5—8 
km pe oră sau chiar la 25 km pe 
oră. Acestea sînt cele mai pericu
loase incendii de pădure și se pro
duc mai ales în pădurile de răși- 
noase mai tinere.

Incendiile subterane. In cazul a- 
cestora arde stratul inferior al so
lului format din putregai sau turbă 
cu o viteză de cîteva sute de me
tri în 24 de ore, iar cînd ajunge la
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in concediu 
la munte 
sau la mare

De la începutul anului acesta, 
peste 500 de salariați ai Exploatării 
miniere Lupeni și-au petrecut con
cediul de odihnă în stațiuni balneo
climaterice. Atît în elegantele sta
țiuni de pe litoral cît și la Borsec, 
Predeal, Sinaia, Herculane etc. au 
putut fi întîlniți mineri de la Lu
peni.

Printre cei care și-au petrecut 
concediu] în stațiunile de pe lito
ralul însorit al Mării Negre se nu- 

i mără minerii Petre Constantin, Su- 
ba loan și Mătăsăreanu Mircea, 
ultimii doi cu familiile. Și minerilor 
Enache Petru, Filip Teodor, Păsat 
Ic an, Fazakas Andrei și altora Ii 
s-au repartizat bilete pentru stațiuni 
de odihnă de unde s-au întors cu 
forțele refăcute.

Organizațiile tBfflBrriak 
li fala 
mwoioliii m azi

(Urmare din pag. l-a)

Iată deci că printr-o hotărîre u- 
namimă, înșiși lucrătorii din comer
țul socialist își propun realizarea 
dezideratelor unui comerț civilizat.

Valea noastră, puternic centru 
industrial al țării, beneficiază de o 

' rețea de comerț puternică, cu vă
dite tendințe de dezvoltare. Satis
face această rețea pretențiile cum
părătorilor de azi ? Numeroase scri
sori trimise redacției de către oa
meni ai muncii, sondajele efectua
te de ziarul nostru în rândurile 
cumpărătorilor arată că mai sînt 
încă multe de pus la punct în ceea 
ce privește aprovizionarea magazi
nelor cu mărfurile cerute de cum
părători sau impuse de sezon, ca
litatea mărfurilor oferite spre vin- 
zare, modul lor de prezentare, ți
nuta și comportarea lucrătorilor 
din comerț, aplicarea inițiativelor 
bune, experimentate în alte orașe, 
și încă o serie de alte probleme 
de importanță majoră pentru cum
părătorul de astăzi.

Ziarul nostru inițiază începînd de 
acum rubrica „Organizațiile comer
ciale în fața cumpărătorului de 
azi", rubrică în care vor apare an
chete organizate de ziar cu con
cursul corespondenților, al cumpă- 

| Tătarilor menite să depisteze ano- 
. ,maliile care mai există în activi

tala organizațiilor comerciale din 
Valea Jiului și să le facă cunos
cute forurilor de resort pentru ca 
acestea să stabilească măsurile ce 
trebuie luate în vederea îmbună
tățirii deservirii consumatorilor. In 
cadrul acestei rubrici se vor pu
blica materiale la care vor subscrie 
cumpărători și lucrători din comerț 
pe care îi invităm să ne scrie în 
număr cît mai mare.

și primește aer poate pro- 
mdii de coronament sau

le produc uscarea pădurii 
zirea arborilor ale căror 
iu fost atinse de foc. Va- 
ndiții de uscăciune și pe 

Ijndiile *n păduri pot lua 
următoarele motive: 

la întîmplare a resturi-
. ard — țigări, chibrituri, 

ttc,- focurile făcute pe te- 
igricole și fînețele din a- 
| pădurilor pentru arderea 
9 buruienilor, sau a gunoa- 
J a se lua măsuri de si- 
jocurile făcute de copii în 
i] arborilor ca să distrugă 
Ide viespi, să afume veve- 
jci etc; focurile făcute de 
xcursioniști sau de trecă- 
Turi nepermise și care au 
i nestinse.
Ș număr de incendii sînt 
de cetățeni culegători oca- 
; fructe : zmeură, ciuperci, 
că ia întîmplare chibri- 
tigări nestinse. De aceea 
ia trebuie îndreptată spre 
^ri care au scopul de a 
ii- izbucnirea incendiilor, 

regulile stabilite de or
ice și pompieri.

*1 nu se fumează și nici

Lupul a mncat? Să plătească lupul I
Cînd, pe la jumătatea 

lunii martie din acest 
an, cetățeanul Gogioman 
Mihai și-a comandat la 
secția Blănărie a coope
rativei „Jiul" din Petro
șani o scurtă de vinilin, 
nu bănuia că, de fapt, 
și-a comandat o „scurtă" 
pe care avea să o tragă 
multă vreme.

Sub numărul 181 din 
registrul de comenzi, ce
tățeanul de bună credin
ță a achitat suma de 
313 lei reprezentând ma
terialul de confecție. La 
scurt tim/p a achitat și 
costul manoperei. Înșe
larea bunei credințe s-a 
produs. Achitând costul 
integral al confecției, se 
presupune că plătitorul 
și-a ridicat comanda. 
Lupul cel șiret care era 
șeful unității (pe numele 
lui, Basarab Mircea) și 
care se simțea la largul 
său între atîtea piei de 
ovine, bovine și alte 
„ine" a „mirosit" că e 
rost de un „gheșeft", 
Cînd s-a prezentat să-și 
ridice comanda credulul 
„plătitor înainte", a pri
mit o promisiune — „vi

£0
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LONDRA 27 (Agerpres). — După 
semifinala Anglia — Portugalia, an
trenorul reprezentativei engleze, 
Alf Ramsey, a declarat următoa
rele : „Consider că este cea mai 
bună formație engleză care putea 
fi alcătuită. Selecționata noastră a 
fost eficace și a dat în acest joc 
tot ce așteptam de la ea. A fost 
un spectacol remarcabil. Păcat că 
una din echipe a trebuit să pără
sească terenul învinsă. Portughezii 
au făcut un joc foarte bun, poate 
cel mai bun pe care l-au reușit 
vreodată în fața reprezentativei An 
gliei".

Referindu-se Ia finală, Alf Ramsey, 
a precizat: „R. F. Germană este o 
echipă bine echilibrată și cred că 
vom asista la un joc frumos. Fără 
îndoială că jucătorii vest-germani 
vor opune o rezistentă mai dîrză 
decît portughezii".

★

Antrenorul reprezentativei Portu 
galiei, Otto Gloria, n-a fost prea 
afectat de înfrîngerea echipei sale. 
El consideră calificarea în semifina
lele „Cupei Jules Rimet" ca un re
zultat bun. „Cu 15 ani în urmă în
tre fotbalul englez și portughez era 
o diferență de 10 goluri în favoa
rea primului, iată de ce acest re
zultat nu este un mare eșec. Și apoi 
mai putem ocupa locul trei".

nu se face focul decît în anumite 
locuri indicate. Vara cînd pericolul 
de incendii este foarte mare, tre
buie avută o deosebită atenție ca 
resturile aprinse să nu cadă pe iarba 
uscată, care se aprinde repede, iar 
focul se răspîndește cu cea mai mare 
viteză. Cînd bate vîntul, este inter
zis a se face focul în pădure sau 
in apropierea pădurii. Arderea res
turilor vegetale de pe pășuni, finețe, 
izlazuri se face în locuri cu distanțe 
de cel puțin 100 m de marginea pă
durii și numai sub supravegherea 
omului. De asemenea, resturile de 
exploatare, uscăturile și arborii do- 
borîți de vînt din interiorul pădu
rilor trebuie scoase cît mai repede 
deoarece acestea se aprind ușor și 
pot provoca incendii.

Atunci cînd totuși incendiul a iz
bucnit, este o datorie și o obligație 
a fiecărui cetățean să participe fără 
întârziere la operația de stingere or
ganizată de organud silvic, pompieri 
și alte organe de stat. Modalitatea 
de stingere a incendiilor se alege în 
funcție de natura acestora (foc de li
tieră, foc de coronament etc), de în
tinderea focului, de viteza vîntului 
și de condițiile terenului. Astfel,

dacă focul este de litieră (iarbă, 
frunziș) și de mică proporție, se 
poate stinge cu ajutorul lopeților, 
măturoaielor, lovindu-se partea a- 
prinsă a frunzișului pînă ce acesta 
se stinge sau prin aruncarea de 
nisip și pămînt asupra flăcărilor. In 
cazul unui toc mare, el trebuie 
izolat cu ajutorul unei benzi (braz
de) izolatoare. Această bandă — 
în cazul focului de litieră — se 
face prin întăturarea frunzișului, 
pînă la pămînt pe o lățime de cel 
puțin 2 m. In cazul focului de 
tulpină și coronament, benzile de 
izolare se fac prin tăierea și în
depărtarea întregului material lem
nos din fată și din părțile laterale 
și la o distantă mai mare pentru 
a putea fi terminată înainte de a 
ajunge focul la ele. Cînd focul e 
subteran se va proceda la săparea 
de șanțuri pentru a se stăvili înain
tarea focului. i

Orice procedeu și măsură am 
aplica, operația de stingere este 
grea, iar focul produce pagube. De 
aceea, prima noastră obligație este 
ȘĂ VEGHEM PERMANENT PEN
TRU CA INCENDIILE DE PĂDURE 
SĂ NU IZBUCNEASCĂ.

no peste câteva zile, în
că nu e gata". Nici pes
te cite va zile nu era ga
ta. Peste alte cîteva zile 
era însă gata... Mircea 
Basarab, trimis cu acte 
în regulă în dosul gra
tiilor penitru escrocherii 
nedescoperite la timp de

s-a „descoperit" că co
manda nr. 181 a fost e- 
liberată. Deci păgubașul 
e un impostor. Am avut 
curiozitatea să răsfoim 
puțin prin registrul de 
comenzi al secției. La 
numerele comenzilor din 
registru figura numele

Comedie în două acte 
și un păgubaș

cei 1 ce trebuiau să le 
descopere dar date în vi
leag de către organele 
miliției economice. Actul 
I din comedie s-a ter
minat.

Actul II continuă la 
sediul cooperativei. Pă
gubitul se prezintă să-și 
ridice banii pe care i-a 
dat pentru scurtă. Să fim 
serioși I Contabilitatea 
„în șah", „dublă" și cum 
s-o mai fi făcînd ea, e 
în regulă pe toată linia. 
La inventarierea gestiu
nii lui Mircea Basarab

clientului și numele lu
crătorului care execută 
comanda împreună cu 
al maistrului. La numă
rul 181 însă, clientul se 
transformase din Gogip- 
man în Gogan mai apoi, 
pe o altă chitanță, In 
Cogan, iar lucrătorul ca
re executase comanda 
era Mircea Basarab.

In biroul contabilului 
șef ai cooperativei se 
aflau, printr-o întîmpla- 
re, atît fostul cît și noul 
contabil șef, cel care pre
luase de curând în mină

încâlcitele* fire ale con
tabilității. Printr-un efort 
de memorie fostul con
tabil șef și-a amintit de 
„caz". „Aa, da, e Vorba 
de încurcăturile lui Mir
cea (bietul Mircea !). Păi. 
e limpede, nu i-am făcut 
omului comanda. îl dăm 
banii înapoi".

Ușor de ziș cînd nu 
mai ești contabil șef la 
cooperativa „Jiul". Dar 
ce să facă cei rămași în 
ghiarele incertitudinii, a- 
supra cărora apasă ca 
un vis -rău- consecințele 
afacerii aparent legale 
(după cum reiese din in
ventarul gestiunii) a lui 
Mircea Basarab ? Cine 
— își pune întrebarea 
noul contabil șef — își 
ia răspunderea să resti
tuie banii fără o hîttie 
judecătorească ?

E clar. Miliția econo
mică a descoperit pe es
croc, tribunalul 1-a pe
depsit, tribunalul să dea 
și o față legală opera
ției de restituire a sumei. 
Ce ne-am face fără tri
bunal ? (Să ne fie iertat 
dacă ne amintim acum 
de tonul familiar și com

„Publicul — a continuat antreno
rul portughez — a adus un ajutor 
considerabil echipei sale, dar re
zultatul ar fi fost același, indiferent 
unde s-ar fi jucat partida".

Explicînd evoluția celui mai bun 
jucător din echipa sa, Eusebio, Otto 
Gloria a spus că: „Acestea sînt 
riscurile celebrității. Eusebio, cel 
mai bun jucător al nostru, și pînă 
în prezent golgeterul campionatului 
mondial, a fost sever marcat și n-a 
reușit să-și facă jocul".

Vorbind despre șansele finaliste
lor, Otto Gloria a spus că jucăto
rii vest-germani deși sînt inferiori 
din punct de vedere tehnic engle
zilor, au avantajul omogenității și 
al unui jec foarte „bărbătesc".

★

Cel mai eficace atac al campiona
tului mondial este cel al Portuga
liei cu 15 goluri, urmat de cel al 
R. F. Germane cu 13 goluri, U.R.S.S. 
cu 9 goluri și Angliei cu 7 goluri. 
Golaverajul cel mai bun este al e- 
chipei Angliei,

*
Francezul Pierre Schwinte, ma

ghiarul Istvan Zsolt și englezul Jlm 
Finney se află în fruntea clasamen
tului celor mai buni arbitri ai cam
pionatului mondial, stabilit de zia
rul „Daily Mail".

I.C.R.T.I. și O.C.L. Produse industriale
PETROȘANI

A N W N Ț 1 
publicul consumator că s-a pus în vin» 
zare, prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului, UN BOGAT SORTIMENT 
OE STOFE PENTRU MOBILA DIN PRO
DUCȚIA INTERNA ȘI DIN IMPORT. Do
ritorii pot găsi la alegere sortimentul 
preferat.

I. C. R. A. PETROȘANI

Angajează de urgență
CONDUCĂTORI AUTO
Informații suplimentare la telefon 240
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PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
E>E ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,30 Anunțuri, muzică; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Aranja
mente pentru fanfară; 7,30 Cîntece 
distractive; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Drag mi-e cîntecul și jocul;
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului: Regn 
mul alițnentar în litiaza renală; 9,35 
Buchet de melodii populare; 9,47 
Divertisment pentru vioară, violon
cel și pian de Dumitru Bughici; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Mu
zică corală de Nicolae Lungu; 10,15 
Melodii populare din Transilvania;
10.30 Radioracbeta pionierilor; 11,00 
Lieduri de Hugo Wolff; 11,20 
COORDONATE CULTURALE; 11,35 
Anii au trecut, aceste melodii au 
rămas,- 11,45 Emisiune de cîntece 
populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,10 Selecțiuni din opereta „Con
tesa Marița" de Kalman,- 12,30 Cîn- 
tă corul Palatului culturii din Plo
iești și corul Sindicatului învăță
mântului din Craiova; 12,45 Mutică 
ușoară; 13,05 Suită pentru vioară și 
orchestră de Sinding. Două schițe 
simfonice de Țheodor Lupu; 13,30 
Melodii populare cerute de ascul
tători; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Melodii de pretutindeni; 14,40 
Arii din opere; 15,00 Pentru iubi
torii de folclor cîntă Felician Făr- 
cașu și Alexandru Btdirel; 15,20 
Anunțuri, reclame,- 15,30 Caleidos-

pătimitor pe care vor
bea atît fostul contabil 
șef cît și vicepreședin
tele cooperativei despre 
regretatul Mircea). Va 
să zică Lupul a mîncatî 
Să plătească lupul. Dar 
ca să poată fi obligat Să 
plătească, trebuie o ho
tărâre judecătorească. 
Dacă va fi obținut sau 
nu cetățeanul Gogioman 
o astfel de hotărâre, na 
mai știm. Dacă comedia 
s-a teirminat sau nu iar 
nu mai știm. Treburi ur
gente ne-au împiedicat 
să asistăm La spectacol 
pină la căderea cortinei. 
Spectacolul, terminat sau 
neterminaț, ne-a lăsat 
însă, o nedumerire: cum 
de s-au putut petrece 
timp îndelungat sub o- 
chii organelor de control 
ale cooperativei, „afa
ceri" de genul celor de 
care a fost acuzat fostul 
șaf al secției blănărie 7. 
Sau poate „o mînă spală 
pe alta și amândouă...". 
Nu, nu aici nu merge. 
Aici obrazul a rămas 
nespălat. E vorba de o- 
brazul cooperativei. Și 
ea ca unitate nu e vino
vată cu nimic pentru că 
tot în cadrul ei activea
ză și mulți, foarte mulți 
oameni cinstiți.

I. &OGLEI

DE RADIO
iulie

cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece interpretate de Luminița 
Cosmin și Eddie Michell; 16,30 Sui
ta I din baletul „Ciudatul truba
dur" de Liviu Ionescu? 17,03 Emi
siune de folclor,- 17,15 IN SLUJBA 
PATRIEI; 17,45 De la un șlagăr, la 
altul, 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Refrenul meu preferat; 18,40 RA- 
DIOSIMPOZION; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Varietăți mu
zicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 JURNALE CELE
BRE,- 21,25 Discurile noastre vă a- 
parțln; 22,00 RADIOJURNAL. Sport; 
22,20 Interpretul săptămînii: so
prana Arta Florescu; 22,45 ATEN
ȚIUNE, PĂRINȚI!; 23,00 Intîlnire 
cu dragostea... prin muzica ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
29 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Co
răbiile lungi; Republica: O clisă 
neobișnuită,- LONEA — Minerul: 
Vizita,- 7 Noiembrie: Cineva acolo 
sus mă iubește; ANINOASA : Călă
torie în jurul pămîntului; VULCAN ■ 
Săritură în întuneric,- CRIVIDIA: 
Ne asumăm răspunderea,- LUPENI — 
Cultural: In genunchi mă întorc le 
ține



STEAGUL ROȘU

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

IN TURCIA
(Urmare din pag. l-a)

La amiază, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
giayangil, cu soția a oferit un de
jun în onoarea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale române și membrii 
Ambasadei române la Ankara.

La dejun au luat parte Suleyman 
Demirel, președintele Consiliului de

★

Miercuri seara la hotelul „An
kara Palace" a avut loc o recepție 
oferită de ambasadorul României la 
Ankara, Ion Drînceanu. Au par
ticipat tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membrii delegației și mem
brii ambasadei române.

Au fost de față Suleyman De- 
mirel cu soția, Ihsan Sabri 'Caglayan
gil cu soția, si alți membri ai gu
vernului turc, Cemal Tural, șeful 
marelui stat major, Celalettin Coș-

Convorbiri oficiale româno-turce
ANKARA 27 (Agerpres). — Mier 

curi la ora 11,30, la Palatul Con
siliului de Miniștri au avut loc 
convorbiri între Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiște Ro
mânia, și Suleyman Demirel, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei.

La convorbiri au participat: Cor
nelia Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al României, și Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul de ex
terne al Turciei.

Convorbirile au continuat și în 
cursul după-amiezii.

In seara aceleiași zile, primii mi-

Primul ministru britanic 
sosește astăzi la Washington

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
Primul ministru britanic Harold 
Wilson, va sosi astăzi, joi la Wa
shington într-o vizită oficială pen
tru a avea convorbiri cu oficialită
țile americane. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Ball Moyers, a 
declarat că n-a fost stabilită o or
dine de zi precisă a convorbirilor,

Producția
MOSCOVA 27 (Ager

pres). —■ Acad. A. Nes
meianov, fostul președin
te al Academiei de ști
ințe a U.R.S.S., directo
rul Institutului de com
puși organici din Mos
cova, a declarat că în 
problema producției ali
mentelor sintetice în 
U.R.S.S. au fost obținute 
anumite succese. Orice 
aliment este alcătuit du
pă cum se știe, din trei, 
componente: grăsimi,
proteine și glucide. Nes
meianov a arătat că sin
teza grăsimilor și uleiu
rilor a fost deja reali
zată iar asupra sintezei 
zaharurilor și glucidelor 
;e lucrează acum cu suc- 

Miniștri al Republicii Turcia, cu 
soția, Cihat Bilgehan, ministru- de
stat, Ibrahim Deriner, ministrul e- 
nergiei și resurselor naturale, alți 
membri ai guvernului, senatori, de- 
putați, generali ai armatei turce, 
oameni de știință, funcționari su
periori.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în Capitala Turciei.

Dejunul a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească,

★ ★

gun, guvernatorul Ankarei, Sezai 
Erkut, primarul Ankarei, ambasa
dorul Turciei la București, senatori 
și deputați, șefi ai partidelor poii- 
tice turce, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști turci și străini.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
capitala Turciei.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

niștri ai celor două țări s-au întîl- 
nit la Palatul Consiliului de Mi
niștri, pentru a continua convorbi
rile.

Din partea română au participat: 
Corneliu Mănescu, Alexandru Boa
bă, Dumitru Bejan, Atanase Diaco- 
nescu, Stefan Constantinescu și Ni- 
colae Stere.

Din partea turcă au participat 
Ihsan Sabri Caglayangil, și Ka- 
muran Gurun, secretarul general 
adjunct al Ministerului Afacerilor 
Externe în problemele economice, 
și alte persoane oficiale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

dar acestea se vor referi în special 
la probleme ca N.A.T.O. și rela
țiile Est-Vest. Pentru vineri este 
prevăzută o întâlnire cu președin
tele Johnson. In seara aceleiași 
zile, primul ministru britanic ur
mează să se întoarcă la Londra 
Wilson s-a întîlnit cu președintele 
Johnson de trei ori în ultimii doi 
ani.

de alimente sintetice
Precizările academicianului 

sovietic A. Nesmeianov
ces. Sarcina principală, 
consideră el, este obți
nerea componentului 
proteic al alimentului —‘ 
aminoacizii. Mulți din 
aminoacizii necesari or
ganismului ca, de pildă, 
lizina au fost obținuți 
deja pe scară industria
lă. Nesmeianov a subli
niat că obținerea celor
lalți aminoacizi este o 
chestiune de viitor apro
piat. Academicianul îi 
liniștește pe gurmanzii 
care se tem că întregul 
proces al alimentației se

va reduce la înghițirea 
cîtorva pilule, âsigurîn- 
du-i că porția zilnică de 
proteine, glucide și gră
simi nu poate fi redusă 
la cîteva pilule.

In prezent, oamenii de 
știință sovietici caută să 
dea proteinelor sintetice 
un gust plăcut și natu
ral. La Institutul de com
puși organici s-a stabilit 
că, dacă la un amestec 
de aminoacizi și glucide 
se adaugă un acid gras, 
amestecul își schimbă 
radical mirosul. Acest

Agresorii americani sporesc 
distrugerile în Vietnam

HANOI 27 (Agerpresș. — La 25 
Iulie, mai multe formațiuni de avi
oane americane de bombardament, 
detcolînd de pe navele flotei a 7-a 
și de pe bazele americane din Viet
namul de sud și Tailanda, au pă
truns în repetate rinduri în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam și au ata
cat numeroase regiuni cu o popu
lație densă și obiective economice 
din regiunea Vinh Linh și din pro
vinciile Quang Binh, Phu Tho, Vinh 
Phuc, Bac Thai și Tuyen Quang. 
Avioanele americane au dezlănțuit 
atacuri deosebit de intense asupra

O declarație de protest 
a Federației oamenilor de știință
LONDRA 27 (Agerpres). — Cecil 

Frank Powell (Anglia), președinte 
al Federației Mondiale a oamenilor 
de știință, laureat al premiului No
bel și Pierre Biquard (Franța), se
cretar general, au dat publicității în 
numele acestei organizații (organi
zația reunește 300 000 de oameni de 
știință din 30 de țări) o declarație, 
în care condamnă intensificaraa 
bombardamentelor aviației ameri-

In centrul atenției opiniei publice britanice

Mijloacele de rezolvare
a crizei economice și financiare

LONDRA 27 (Agerpres). — Măsu
rile oe austeritate și mijloacele de 
rezolvare a crizei economice și fi
nanciare continuă să preocupe opi
nia publică britanică, deputății și 
politicienii din această țară.

Prima zi a dezbaterilor economice 
în Camera Comunelor a pus în lu
mină distanța care separă pe anu- 
miți partizani ai guvernului și, mai 
mult decît în trecut, disensiunile 
din rîndul majorității laburiste, pro
vocate de recentele hotărîri defla- 
tioniste. Conservatorii au sporit in
tensitatea criticilor lor îndreptate 
împotriva guvernului, făcîndu-1 în 
întregime răspunzător de greutățile 
actuale. Astfel, liderul conserva
tor, Edward Heath, a reproșat gu
vernului de a fi luat prea tîrziu și 
în grabă, măsuri de redresare a e- 
conomiei britanice. „Țara și lumea, 
a spus el, a pierdut încrederea în 
primul ministru și în guvernul său". 
O puternică opiziție față de măsu
rile guvernamentale manifestă nu
meroși laburiști de stînga și nu
meroase sindicate. In numele a 47 
de parlamentari care au semnat o 
declarație de dezaprobare a poli
ticii guvernamentale, Frank Allaun 
a acuzat administrația laburistă că 
promovează o politică care nu ține 
seama de realități, menținînd un 
volum mare de cheltuieli militare în

„aliment" capătă un mi
ros de găină fiartă sau 
de friptură de vacă. Oa
menii de știință au în
cercat să adauge doze 
reduse de trimetilamină. 
Astfel s-a obținut miros 
și gust de pește de ma
re. Un adaos de aldehi- 
dă aminovaleriană imită 
mirosul peștelui rasol.

Crearea alimentelor 
sintetice, a spus acad. 
Nesmeianov, oferă mari 
perspective întrucât rea
lizarea produselor ali
mentare artificiale nu va 
depinde nici de anotimp, 
nici de ploi, nici de se
cetă sau îngheț, și în 
sfârșit nu vor conține 
microbi nocivi care pro
voacă epidemii. 

barajului Cam Ly și a orașelor Vinh 
și Thai Nguyen.

★

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Forțele americane folosesc pe o 
scară tot mai largă substanțe chi
mice pentru distrugerea recoltei 
în regiunile sud-vietnameze contro
late de forțele Frontului Național 
de Eliberare. După cum transmite 
corespondentul ziarului „New York 
Times" din Saigon, în primele șase 
luni ale anului, forțele S.U.A. au 
împrăștiat substanțe chimice pentru 
distrugerea recoltei pe o suprafață 
ce depășește 59 000 de acri.

cane asupra teritoriului R. D. Viet
nam. Declarația cere respectarea a- 
cordurilor de la Geneva din 1954, 
referitoare la Vietnam, și se pro
nunță hotărît împotriva bombardării 
periferiilor orașului Hanoi și a por
tului Haifong. Ea subliniază că 
„actualul curs al politicii americane 
periclitează serios pacea lumii și 
viitorul tuturor popoarelor".

străinătate. „O adevărată rezolvare, 
a spus el, ar consta în repatrierea 
forțelor britanice din străinătate și. 
renunțarea la rachetele „Polăris" și 
la armele nucleare"!

Direcția T.U.C. (Congresul Sin
dicatelor Britanice) se află în fața 
unei grele dileme: să acorde spri
jin măsurilor guvernamentale de 
blocare a salariilor așa cum cer 
unii conducători sindicali laburiști, 
neglijînd astfel cererile de sporire 
a salariilor formulate d'e mai mult 
de trei milioane de muncitori,, sau 
dimpotrivă, să refuze concursul său 
guvernului Wilson, punîndu-1 în 
fața unor noi dificultăți.

Potrivit agenției France Presse, 
zilele următoare se anunță foarte 
dificile pentru primul ministru Wil
son. In cercurile politice britanice 
se apreciază că Wilson are inten- 
fia ca Ia toamnă să efectueze o 
remaniere a cabinetului său.

BONN. Epidemia de febră tifoidă, semnalată ■ în ultimele 
săptămâni în Germania occidentală, continuă să se extindă. In lo- 
colitatea vest-germană Altenkirchen, din landul Renania-Palaitinat, 
epidemia a afecta pînă în prezent 94 de persoane.

9 MOSCOVA. La invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
miercuri a sosit la Moscova într-o vizită oficială de 10 zile o dele
gație a Adunării Naționale a Turciei, în frunte cu Terruh Boz- 
beyli, președintele Adunării Naționale.

0' MOSCOVA. La invitația guvernului sovietic, la 27 iulie a 
sosit la Moscova într-o vizită oficială primul ministru al Repu
blicii Irak, AbdM-Rahman al Bazzaz. In aceeași zi, el a avut o 
convorbire la Kremlin cu Alexei Kosîghin.

Premierul irakian va rămîne la Moscova pînă la sfârșitul săp
tămânii, după care va pleca la Leningrad și Baku.

9 BELGRAD. Potrivit unor date publicate recent la Belgrad, 
populația R.S.F. Iugoslavia se ridică în prezent la 19 503 000 lo
cuitori. Se menționează că 3,5 milioane persoane sînt ocupate în 
diferite ramuri ale economiei, exceptând agricultura, dintre care 
1 373 000 persoane în sectorul industrial.

• HAGA. Potrivit unor date statistice publicate la Haga, din 
totalul de 402 întreprinderi străine instalate în Olanda, 190 sînt 
americane.

9 SEUL. In urma inundațiilor provocate de ploile torențiale 
care s-au abătut neîntrerupt în ultima săptămână asupra a nume
roase regiuni din Coreea de sud, 70 de persoane au fost ucise, 
70 rănite, iar alte 17 au dispărut. 90 000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

• NEW YORK. Consiliul de Securitate a continuat marți 
seara dezbaterile în legătură ou conflictul de la frontiera Siriei 
cu Izraelul.

La cererea președintelui Consiliului de Securitate dezbaterile 
au fost amînate pînă joi, la orele 19,00 GMT.

• NEW YORK. Peste 5 000 de macaragii, montori, conducă
tori auto și alți muncitori care deservesc o serie de întreprinderi 
de construcții din New York au declarat grevă revendioînd ma
jorarea salariilor. Activitatea celor mai mari șantiere de construcție 
din New York a fost complet paralizată.

(oriaMe litte Mo 
$1 Damasc pentru caofâwarea 
pilitkli de apărare

CAIRO 27 (Agerpres). — Potrivit 
ziarului egiptean, „Al Ahbar", în
tre Cairo și Damasc au loc în pre
zent contaicte în vederea coordonă
rii politicii de apărare a celor două 
state. După cum se știe, președin
tele Nasser a menționat în discursul 
rostit la Cairo cu ocazia Zilei Na
ționale, că R.A.U. este dispusă să-și 
coordoneze politica de apărare cu 
Siria în scopul zădărnicirii • unelti
rilor imperialismului.

BRAZILIA
Centrul universitar 
Belo Horizonte 
ocupat de armată

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 
Intr-o încercare de a împiedica or
ganizarea Congresului Uniunii na
ționale a studenților din Brazilia 
(U.N.E.), forțele armate braziliene 
au ocupat „pe termen nedefinit" 
centrul studențesc din orașul Belo 
Horizonte, unde urma să aibă loc 
această reuniune. Totodată au fost 
arestați 10 conducători ai studenți
lor și au fost adoptate măsuri pen
tru a se împiedica sosirea la Belo 
Horizonte a unui număr de 5 000 de 
studenți care urmau să participe la 
Congresul programat să înceapă la 
28 iulie

Congresul U.N.E. are scopul mo
bilizării studenților brazilieni, în 
număr de aproximativ 100 000, la 
lupta împotriva regimului militar. 
Uniunea 'națională a studenților a 
dat publicității o declarație în care 
cheamă poporul „să-și strîngă rîn- 
durîle împotriva regimului militar".

PIETRO NENNI 
LA LONDRA

LONDRA 27 (Agerpres). — Vice
președintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, Pietro Nenni, care se 
află într-o vizită oficială în Anglia 
la invitația guvernului britanic, a 
asistat la o reuniune a organului 
executiv al Partidului laburist. Cu 
acest prilej, el a discutat cu con
ducerea laburistă unele prol'îenie 
oare stau în fața Partidului Socia
list Italian al cărui președinte este, 
în legătură cu procesul de unificare 
cu social-democriații, ce se desfă
șoară în prezent în Italia.
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