
STEAGUL ROȘU2
om

..............ui... .

ÎNSEMNARE

„Poftiți
la mîncare... rece“

Invitația pentru a lua 
o gustare, este proprie 
iiecărui bufet de alimen
tație publică. In special 
Uiiitătile mai însemnate 
— bufetul „Jiul" și be
răria „Carul cu bere" din 
Petroșani îți oferă o suită 
de asemenea mincăruri 
ea chiftele marinate, iah- 
nie de fasole, tocană de 
porc și alte sortimente 
de preparate.

Problema este însă...

cum sînt oferite, servite, 
aceste preparate. Sd ve
dem cîteva aspecte.

BUFETUL JIUL. Intri șl 
privești vitrina cu pre
paratele expuse. Te ho
tărăști :

— O porție de chiftele 
marinate, vă rog — so
liciți vinzătoarei de ia 
bufet.

Femeia, la o farfurie 
și din tava respectivă 
pune o porfie de mîn

care. Apoi, Într-Un co- 
șulef așează cîteva felii 
de piine, o furculiță și... 
gata servitul.

Privind chiftelele, ceri 
și un aufit ca să le tai. 
Ești însă refuzat, pe mo
tiv că „la bufet nu-i o- 
biceiul de a da cuțite la 
clienți". Cerînd un șer
vețel, și cu acest arti
col ești refuzat.

Mîncînd chiftelele ma
rinate, constafi cu sur
prindere că ele sînt reci, 
grăsimea este sleită dea
supra lor. Incercînd sd 
rupi chiftelele cu furcu
lița (in lipsa cuțitului) 
trebuie sd fii foarte no
rocos pentru a nu te 
stropi cu sos. Cit despre

piine, constafi că-i rece, 
veche.

CARUL CU BERE. O 
unitate frecventată de 
mulfi consumatori, fiind 
situată în plin centru. 
Și aici însă tăvile cu 
preparate găzduiesc mîn
căruri reci (pe aragaz 
se fierb mititeii și cir- 
năciorii), nu se dă cuțit 
sau șervețel, cit despre 
piine proaspătă nici nu 
s-a auzit...

„POFTIȚI LA MINCA- 
RE". Dar invitația tre
buie însoțită de toate 
accesoriile necesare pen
tru a asigura o deser
vire civilizată — cerință 
elementară de altfel și 
pentru unitățile T.A.P.L.

Mihai ȘTEFAN

SPORT
Pentru a IV-a oară campioni

In zilele de 29, 30 și 31 iulie 
1966, pe lacul din parcul Buoov 
din Ploiești a avut loc etapa finală 
a campionatului republican. de na- 
vomodelism, unde s-aii întrecut cei 
mai buni constructori de navomo- 
dele din țară.

Ga și în edițiile precedente, com- 
ponenții echipei regiunii Hunedoa
ra au ținut să fie la înălțime reu
șind, ca pentru a patra oară con
secutiv, să cîștige titlul de campioni 
pe echipe și 4 titluri de campioni 
individuali prin maeștrii sportului

Leontin Ciortan, la categoria viteză 
5 cmc și 10 cmc, Chiss Tiberiu la 
categoria de 2,5 cmc și Csaszar 
Friederich la teleghidate. Toți trei 
fac parte din asociația sportivă Pre
paratorul din Petrila.

Succesul repurtat este un rod al 
muncii depuse de navomodeliștii a- 
sociației sportive Preparatorul Pe
trila iar titlurile cucerite răsplătesc 
pe deplin eforturile lor.

S. BÂLOI 
corespondent

- y

Pași importanți înainte
Turneul iuternațional de șah 
de la Petrozavodsk
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 

runda a 10-a a turneului internațio-
— Zatuloskaia (U.R.S.S.) 0—1. Par
tida dintre Ivanova (Bulgaria) și

(Urmare din pag. 1-aj

Adus colectivele de muncă de la de
pozitele Lupeni și Petroșani, con
duse de tov. Sanda Dumitru, Mohol 
Irlna. Sanda Marin și Llsăndroiu 
Nlcolae ca și gestionarii și vînzăto- 
rii Balogh Ana, Andrei Irina din Pe
troșani, Dogaru Maria din Lupeni 
și alții.

Și sub aspect calitativ s-au făcut 
progrese față de perioadele prece
dente. Totuși, din depozite s-au 
scos șl mărfuri nesortate iar nu
meroși lucrători din rețeaua de ma
gazine de desfacere nu au asigurat 
O păstrare corespunzătoare a pro
duselor ușor perisabile, nu s-au 
preocupat de prezentarea lor optimă 
fn fața cumpărătorilor. In această 
direcție trebuie să arătăm și un alt 
aspect: sînt și cazuri cînd se vor
bește urît cu consumatorii, nu se 
practică un comerț civilizat. Aseme
nea atitudini au avut Chiriță loan 
de la magazinul nr. 19 Lupeni, Bur- 
teșcu Nicolae de la magazinul nr. 
25 Petrila, Bogheanu Marin de la 
magazinul 37 Lonea, conducerea 
unității fiind nevoită să ia măsuri 
Împotriva lor.

Pentru aprovizionarea de toamnă 
(trimestrul III), oficiul nostru a în
cheiat contracte și a alcătuit graiice 
de livrare cu furnizorii din regiu
nile Oltenia, Banat, Cluj, Crișana, 
Argeș, Maramureș, Hunedoara. Pen
tru această perioadă s-a prevăzut 
a se aduce și vinde populației din 
Valea Jiului 4 700 tone diverse le
gume și 1 500 tone fructe. Iar pen
tru aprovizionarea oamenilor muncii 
în trimestrul IV — care cuprinde 
și aprovizionarea de iarnă — se 
vor aduce încă 000 tone diverse 
produse legumicole din care 8 000 
tope cartofi și peste 1 100 tone 
fructe, cantități stabilite pe baza

OAMENII 
HOTĂRĂSC RITMUL

(Urmare din pag; l-a)

me de ordin organizatoric ca
re au fost insă cu pricepere 
soluționate. Miner destoinic, 
stăpin pe meseria ce și-a a- 
leS-o, Ciuclu Andrei a adus in 
frontal un suflu nou. Ajutat de 
comuniștii Bodeanu Teodor, 
Ciuciu Iorgu și Asandei Gheor- 
gfie, mineri, șefi de schimb in 
brigada sa, in scurt timp în a- 
batajul frontal din panoul 1/1 
ritmul muncii s-a schimbat ra
dical. De altfel, graficul secto
rului vorbește despre progre
sul necontenit al iacestei bri
găzi harnice. Este adevărat că 
in primele luni ale acestui an 
rezultatele au fost mai.,, timi
de, dar încetul cu încetul bri
gada a prins puteri, impunîn- 
du-se. Supuși disciplinei colec
tivului, cu timpul, și oamenii 
noi veniți s-au deprins cu rit
mul de muncă, cu normele de 
disciplină încetățenite. Brigada 
s-a ongenizat. Drept rezultat 
randamentul ei a început sa 
crească. In luna iunie, spre e- 
xemplu, indicele planificat o 
fost întrecut cu 22,1 la sută. 
Deși a avut de înfruntat unele 
greutăți, brigada a reușit . să 
încheie primul semestru al a- 

studiului cererii și necesităților 
populației. De asemenea, prin sec
ția de semi-industrializare se vor 
prepara 250 tone varză murată, 100 
tone gogonele murate, 115 tone cas
traveți murați, 40 tone diverse mu
rături și 40 tone bulion I

Pentru a distribui rapid produsele 
(legume și fructe proaspete) unita
tea este înzestrată cu' 10 autocami
oane și 4 autofurgonete. Din păcate 
însă nici aceste mijloace nu pot 
satisface întrutotul transportul la 
timp ^1 produselor. De aceea, în 
scopul îmbunătățirii transportului o- 
perativ în perioada aprovizionării 
de toamnă și iarnă s-au întocmit 
din timp contracte cu autobaza Pe
troșani pentru suplimentarea parcu
lui auto cu 4 pînă ia 6 autocami
oane pe zi, Trebuie să arăt că din 
partea conducerii autobazei se ma
nifestă sprijin și înțelegere față de 
nevoile noastre astfel că zilnic pri
mim autocamioanele necesare (pentru 
produsele de legume și fructe proas
pete este necesară o rezolvate ope
rativă a transportului, produsele fiind 
perisabile).

Nu s-a rezolvat insă cu C.F.R. 
problemă recîntăririi vagoanelor. 
Noi primim mii de tone de produse 
care nu se recintăresc de către 
C.F.R. în stațiile de destinație Pe
troșani, Lupeni, Vulcan. In acest 
fel se produc perturbați! în apro
vizionare și desfacere, întrucît pro
dusele trebuie cîntărite In depozi
tele noastre care însă nu dispun 
deocamdată de silozuri moderne 
pentru ușurarea muncii.

Conducerea unității se preocupă 
și de îmbunătățirea calității desfa
cerii produselor către populație. 
Astfel, o parte din produse se vor 
desface către consumatori spălate și 
șterse de praf și pămînt; se vor 
pune în funcție 10 cărucioare și

nului curent cu un plus de 
818 tone de cărbune.

Stimulaji de succesele obți
nute în prima jumătate a anu
lui, membrii brigăzii conduse 
de comunistul Ciuciu Andrei 
și-au luat angajamente mobili
zatoare și pentru cel de-al 
doilea semestru. Ei și-au pro
pus să extragă, pînă la iinele 
anului, 1000 tone de cărbune 
peste prevederile planului, ur- 
mind ca, în cinstea Zilei mi
nerului, să dea 200 tone în 
plus.

Oameni hotărîfi, obișnuit î 
să-și respecte cuvîntul dat, cei 
50 de membri ai brigăzii șe 
străduiesc zi de zi să utilizeze 
fiecare minut al șutului Intr-un 
scop bine determinat. Fiecare 
schimb are obligația de-a în
cheia integral ciclul de lucru 
ce-i revine pentru ca munca, 
în ansamblu, să se desfășoare 
corect operafie după operație. 
Bilanțul activității lor neobo
site n-a întlrziat să se arate. 
Brigada condusă de minerul 
Ciuciu Andrei a încheiat luna 
trecută cu un plus de 402 tone 
de cărbune. Astfel nu numai 
că și-a respectat angajamen
tul luat în cinstea Zilei mine
rului dar, l-a și depășit dind 
dublul cantității promise. 

tonete pentru desfacerea de fructe 
în centrele aglomerate. De mențio
nat că un cărucior sau tonetă des
face zilnic fructe în valoare de 4 000 
lei, rezultate bune dînd cele din 
Petroșani, Vulcan și Petrila. Din pă
cate nu același lucru se poate spu
ne de Lupeni unde sfatul popular 
nu a dat sprijinul așteptat, interzi- 
cînd ieșirea cu fructe în fața ma
gazinelor sau locurilor aglome
rate ! In felul acesta se frînează des
facerea de fructe, știindu-se că ele 
trebuie să fie puse operativ în vîn- 
zare, afară, în văzul tuturor cetățe
nilor. Neavînd această posibilitate la 
Lupeni fructele se desfac numai In 
magazine și de aceea ele se* vînd 
încet,

Pentru buna aprovizionare a popu
lației, în anul curent, se vor des
chide încă alte 4 puncte comerciale 
în orașul Petroșani iar unitatea de 
semiindustrializare va fi înzestrată 
cu o mașină pentru fabricat bulion. 
In cadrul aprovizionării de lamă se 
va extinde deservirea la domiciliu 
cu produsele necesare.

Colectivul O.O.V.L.F. Petroșani 
sUb conducerea organizației de 
partid, vă depune și în viitor toate 
eforturile pentru buna aprovizio
nare cu produse legumicole a popu
lației din Valea Jiului". 

CEA MAI NOUĂ REZERVAȚIE 
NATURALA DIN TARĂ

•
î CONSTANȚA. — Cea mai nouă rezervație naturală din țară este 

pădurea Hagieni, situată la circa 10 km de Mangalia. Ea se întinde pe 
mai mult de 230 ha, suprafață pe care frumusețea naturală se îmbină cu 
valoarea științifică. Flora, în care plantele mediteraniene și pontice pre
domină ca număr de specii și ca suprafață, prezintă un pronunțat caracter 
sudic, ale cărui legături genetice cu flora nord-balcanică sînt evidente. 
Pădurea este formată clin copaci de talie îjj general mică, tipică medita- 
raniană: stejar pufos, cărpiniță, păliur, iasomie sălbatică, mojdrean, ală
turi de scumpie, vișin turcesc și alte plante de origine pontică.

Este singura pădure din țară în care se întîlnesc unele specii, ca 
drogul cu frunze mătăsoase trifoliate, o specie de mușcatul dracului, 
floarea dragostei, jaleșul cu frunze compuse, brîndușele albe și galbene și 
altele. Primăvara, poienile sînt împodobite de o bogată varietate de stîn- ■ 
jenei de culoare albă, albastru, violet, carmin, în zeci de nuanțe și iri- ( 
zații, de o deosebită frumusețe.

(Agerpres) i

Privire panoramică asupra localității Lonea.

nai de șah de la Petrozavodsk s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Kozlovskaia (U.R.S.S.), — Margareta 
Teodorescu (România) 1-r-Oj Suha 
(Cehoslovacia) — Skeghina (U.R.S.S.) 
0—1; Just (R. D. Germană) — Krasț 
cina (U.R.S.S.) 1— 0f Kișlova (U.R.S.S.)

Prima etapă a campionatului 
categoriei A la fotbal

După cum s-a mai anunțat, noua 
ediție a campionatului de îotbal al 
categoriei A va începe la 24 au
gust. Prima etapă a popularei com
petiții programează următoarele me
ciuri : Progresul București — Dina
mo Pitești; Dinamo București — 
Știința Craiova ; C.SJM.S. Iași—Stea-

Reprezentativa de lupte greco-romane 
a R.F. Germane va susține două Tntîlniri 
în țara noastră

DUSSELDORF 3 (Agerpres).
Sftlecțlonata de lupte (juniori) gre- 
co-romane a R. F. Germane va sus
ține două întîlnlri amicale cu re- 

Kuzmina (U.R.S.S.) s-a întrerupt.
In clasament conduce Zatulov- 

skaia ou 8 puncte, urinată de Kis
lova 7 puncte, Kozlovskaia, Ske
ghina 6 puncte, Teodorescu, Suha, 
Jivkovici (Iugoslavia) și Vreken 
(Olanda) cu cîte 4,5 puncte.

ua; Farul Constanța — Rapid Bucu
rești; U. T. Arad — Universitatea 
Cluj; Jiul — Steagul Roșu Brașov 
și Politehnica Timișoara — Petro
lul Ploiești.

Campionatele categoriilor B și C 
ia fotbal vor începe la 28 august 

prezentați va similară a României. 
Primul .meci se va desfășura sîm- 
bătă 6 august la Rădăuți, iar cel 
de-al doilea luni 8 august la Sucea
va. In vederea acestor întîlniri vor 
face deplasarea în România urmă
torii sportivi: Merker, Nettesheim, 
Issmann, Estphal, Dusemond, Schon- 
dorfer, Schiller, Kurzhals, Nieder- 
lander, Olff. Antrenorul tinerilor 
luptători vest-germani este Oster- 
mann.

A luat sfîrșit 
turneul international 
masculin de baschet
ATENA 3 (Agerpres). — A luat 

sfîrșit turneul internațional mascu
lin de baschet de la Atena dotat 
cu cupa „Parthenonului". In ultima 
zi echipă Poloniei a învins cu sco
rul de 58—47 (6—31) selecționata 
României, iar Cehoslovacia a între
cut în meciul decisiv echipa Gre
ciei cu scorul de 79—67 (43—37).

Clasamentul final: 1. Cehoslova
cia,- 2. Grecia,- 3. Polonia; 4. Ro
mânia.
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Un nou fluid
necesar
la s&parea
sondelor

Noi achiziții ale muzeului 
de istorie din Turda

Geometrie nouă pe orizontală și verticală. Școala generală nr. 5 
Petrila, dată în folosință în toamna anului trecut, își așteaptă ” pentru a 
doua oară oaspeții dragi — elevii.

pri- 
ma- 
Mo- 
dis-

PLOIEȘTI. Un colectiv de specia
liști de la Institutul de cercetări fo
raj extracție din Cîmpina a elabo
rat un nou fluid necesar la săpa
rea sondelor cu adînciml pînă la 
7 000 de metri. Folosit pentru 
ma dată la una din sondele de 
re adîncime săpată în schela 
reni s-a constatat că noul fluid
pune de o serie de calități superi
oare celor folosite pînă acum. Ast
fel, noroiul de foraj se menține mul
tă vreme stabil, ceea ce reduce 
consumul de reactivi chimici nece
sari tratării lui, iar unele proprie
tăți ale fluidului ajută la formarea 
straturilor și reduce coeficientul de 
frecare și aderența prăjinilor de fo
raj la crusta de pe pereți.

(Agerpres)

COMITETELE DE LOCATARI
ȘPRIJIN ÎN ACTIVITATEA 
SFATURILOR POPULARE

Rezultatele obținute în acest an 
în acțiunile patriotice desfășurate 
pentru gospodărirea și înfrumuseța
rea localităților Văii Jiului oglin
desc hărnicia, spiritul de inițiativă 
și preocuparea oamenilor muncii 
pentru înfrumusețarea continuă a 
cartierelor în care trăiesc. Comite
tele de locatari din Petroșani au 
desfășurat o activitate bogată, me
nită să îmbunătățească întreținerea 
spațiului locativ, a curățeniei, atît 
în Interiorul cît și în exteriorul imo
bilelor. Rezultate bune au obținut 
comitetele de locatari de pe strada 
Constructorilor. Tovarășii Chiseliță 
Constantin și Frunză Alexandru, 
președinți ai comitetelor de loca
tari, în colaborare cu deputata Va- 
riasy Elvira și sprijiniți de locatarii 
Olariu Gheorghe, Cristea Alexan
dru, Jurconiu Ilie și alții mobili- 

: 'zează cetățenii la întreținerea blo
curilor, a spațiilor verzi, militează 
pentru o conviețuire civilizată. Și pe 
unele străzi din cartierele Livezeni 
și Carpați comitetele de locatari și 
deputății au mobilizat locatarii mai 
multor imobile la acțiunile organi
zate pentru nivelarea terenurilor din 
jurul blocurilor, amenajarea casei 
scărilor etc.

Paralel cu nenumăratele exemple 
pozitive pe care le găsim la tot 
pasul, cu regret se constată că nu 
toți locatarii se încadrează în nor
mele de conviețuire civilizată, nu 
toți manifestă grija cuvenită față de

păstrarea bunului obștesc, 
locatari ca Fița Constantin 
da Independenței, blocul 19 al car
tierului Livezeni, care, nu au o ati
tudine corectă față de colocatari ne- 
supraveghind comportarea copiilor. 
Aceștia sînt lăsați să se joace în 
voie deranjînd, prin gălăgia ce o 
provoacă, liniștea vecinilor tocmai 
în orele stabilite pentru odihnă.

Un caz aparte prezintă salariații 
șantierului de construcții care lo
cuiesc în imobilul nr. 25 din același 
cartier. Confundînd garsonierele pe 
care le ocupă cu un poligon de... 
tir, aceștia se amuză de spaima lo
catarilor blocurilor învecinate provo
cată de pocniturile ce se fac auzite, 
la ore tîrzii, din apartamentul lor. 
Din păcate în cartierul Livezeni mai 
locuiesc și alte persoane care nu 
țin seama că sursele de distracție 
practicate sînt admise în măsura în 
care nu deranjează liniștea publică. 
Se pare că Găman Iuliu și cunoștin
țele sale din strada Unirii, cartierul 
Livezeni, au constatat că cea mai 
agreabilă formă de a petrece o sea
ră plăcută este jocul de... cărți. Dacă 
totul s-ar desfășura în liniște ni
meni n-ar avea de protestat dar, 
uneori, distracția se lungește pînă 
la ziuă și este însoțită de comenta
riile adecvate ale jucătorilor care, 
pe la sfirșit se transformă intr-un 
vacarm conturbînd liniștea vecini- 
niior.

Mai 
din

sînt 
stra-

r

Obiceiuri și... obiceiuri
(Urmare din pag. l-a)

pă ce li se pune în vedere că nu-i 
frumos să-și întindă rufele pentru 
uscat pe balconul apartamentului se 
dezbară de acest obicei. Altele însă 
continuă s-o facă înadins. Și astfel 
aspectul nou, linia modernă a unui 
bloc sau altul sînt umbrite de ru- 
făria pusă la uscat.

In unele blocuri spațiul destinat 
florilor este transformat în... loc de 
depozitare a gunoaielor, fiindcă u- 
nora li se pare „mai la îndemînă" 
decît locurile create în acest scop. 
Printre acei care au transformat 
balconul locuinței lor în uscătorie 
de rufe sau în loc de depozitare se 
află locatarii Maican Ecaterlna. 
Lumperdeanu Teodor șl Bedd Bela.

Sînt însă alți locatari și mai in
genioși. Ei nu depozitează resturile 
menajere în balcon, ci... le aruncă 
p« fereastră. Cui nu-i vine să

creadă o asemenea năstrușnicie se 
poate convinge la fața locului de- 
plasîndu-se în orașul Vulcan la blo
cul D 3 sau în alte localități. Loca
tara Jenică Iordana din cartierul 
Viscoza III Lupeni se folosește de 
prilejul de a scăpa de resturile din 
bucătărie scuturînd covoarele de 
la etajul III. Și asta o face seara 
Cică, pe întuneric nu o vede ni
meni. Dar oare acel ochi interior 
— respectul față de semenii tăi — 
doarme în acele clipe ? Credem că 
ar trebui să fie treaz, indiferent că 
ne aflăm în casă, pe stradă, în au
tobuz ori într-o sală de spectacol. 
In felul acesta ar dispare urîtele 
deprinderi și și-ar face loc bunul 
obicei de a contribui, fiecare în 
parte, la curățenia orașului în care 
trăim. E o necesitate ce se impune 
tot mai mult pentru a menține pre
tutindeni frumosul — cerință a zi
lelor noastre.

Nu poate fi, de asemenea, trecută 
cu vederea atitudinea de indolență pe 
care o manifestă locatarii Florea Ilie, 
Butaru Stelian, Goia Traian și alții 
din imobilul nr. 20 al cartierului 
Livezeni, care tergiversează înlocui
rea geamurilor sparte.

Blocul nr. 17 este singurul din 
strada Independenței în jurul căruia 
nu s-a amenajat spațiul verde. 
Locatarilor acestei clădiri li se poa
te reproșa și faptul că nu se în
grijesc, suficient, nici de aspectul 
interior al clădirii pe care o ocupă. 
In această direcție cîteva amănun
te sînt edificatoare. Draperia de la 
casa scărilor, nr. 2 a stat multe 
zile sfîșiată și murdară. Tovarășul 
Szilvester Alexandru, președintele 
comitetului de locatari, care cunoș
tea aceste „mărunțișuri" n-a luat 
nici o măsură să le îndrepte.

Ținînd seama de lipsurile care se 
constată încă în ceea ce privește 
întreținerea curățeniei unor imobile 
ale cartierului Livezeni, este nece
sar ca toți factorii: comitetele de 
locatari, deputății, sprijiniți de gru
pele de partid să creeze o opinie 
de masă împotriva celor ce nu păs
trează avutul obștesc încredințat, 
împotriva celor ce tulbură liniștea 
cetățenilor. In această direcție un 
rol important revine mai ales comi
tetelor de locatari care sînt che
mate să acționeze operativ pentru 
a combate atitudinea de nepăsare 
ce o manifestă unii cetățeni față de 
obligațiile ce le implică normele 
conviețuirii sociale.

important, din timpul 
Mircea cel Bătrîn. El 
din 107 monezi de di- 
bâtute în Țara Româ-

cinematografe:

CLUJ. -— Colaboratorii muzeului 
de istorie din Turda au descoperit 
în apropierea localităților Buru- 
Borzești, Mihai Viteăzu, lacobenii 
Soporului de Cîmpie, Făgetul Ierii 
și Moldovenești tezaure datînd din 
anul 1601. Cel mai important a fost 
dezgropat la Moldovenești, sat aflat 
în imediata vecinătate a taberelor 
Iui Mihai și Basta de la Turda. 
Specialiștii în numismatică au făcut, 
pe baza lor, cercetări interesante 
privind cauzele tezaurizării, obținînd 
noi date referitoare la situația din

Transilvania anului 1601, la relați
ile comerciale cu statele vecine etc.

In posesia muzeului din Turda a 
intrat de curînd și un alt tezaur, 
deosebit de 
domniei lui 
se compune 
ferite tipuri, 
noască. Monezile de argint ni-1 ara
tă pe Mircea stînd în picioare, tmr- 
tînd coroana, mantia, tunica și spa
da. Tezaurul a fost găsit de un 
grup de tineri turdeni lingă orașul 
Turnu-Severin. (Agerpres)

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic la domiciliu pe bază de 

abonamente decadale, chenzinale sau Iu 
nare, cu plata anticipat.

Abonamentele se tac pentru cartierele 
„Carpati" și „Livezeni" din Petroșani, !a se 
diul Direcțiunii O. C. L. Alimentara Petro 
șani, str, Republicii nr. 102, telefon 270.

In minele grizu to a- 
se, la flecare loc de 
muncă și fiecare ca
meră subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lampă de siguranță cu 
benzină sau un detec
tor de gaze.

Controlul existenței 
metanului cu lampa, se 
începe cu flacăra nor
mală. Dacă se observă 
filarea sau alungirea 
flacărei pînă la margi
nea superioară a sti
clei, controlul se o- 
prește, iar locul de 
muncă va fi evacuai 
pînă la aerisire. Dacă 
nu se observă alungirea 
sau filarea flacărei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă.

PROGRAM DE RADIO

PRESEI; 8,08 Muzică populară; 
La microfon, melodia prefe- 
9,30 Sfatul medicului : Ingri- 
tenului gras,- 9,35 Cîntă for-

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical 
de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,15 Program de mar
șuri; 7,30 Muzică ușoară; 7,45 Sa
lut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL 
8,30 
rată; 
jirea
mația de fluierași a Căminului cul
tural din Hîrtoape — regiunea Iași; 
9,46 Suita pentru pian de Claude 
Debussy; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Prelucrări corale,- 10,15 De 
la un joc la altul; 10,30 Radiora- 
cheta pionierilor; 11,00 Poezia ro
mânească și muzica; 11,20 COOR
DONATE CULTURALE; 11,35 Mi
niaturi pe portativ,- 11,45 C-întece 
bâtrînești și jocuri populare; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Fragmente din ope
reta „Neapole sub sărutul focului" 
de Rascel; 12,30 Muzică coral* de

5 august
lacob Mureșianu; 12,45 Muzică u- 
șoară; 13,04 Interpretul săptămînii 
— violonistul Ion Voicu; 13,30 
Muzică populară; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Almanah muzical; 14,40 Arii 
din opere; 15,30 Caleidoscop mu
zical,- 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,15 Cîntece 
populare; 17,15 IN SLUJBA PA
TRIEI; 17,45 De la un șlagăr la 
altul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Din cîntecele care v-au plăcut,- 
19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,30 Melodia zilei: 
„Să mă ierți" de Robert Flavian; 
19,35 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ,- 20,30 Con
cert de melodii românești; 20,50 
Cîntă Michel Paje,- 21,05 Emisiune 
literară; 21,20 Discurile noastre vă 
aparțin; 22,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteorologic; 22,45 
ATENȚIUNE, PĂRINȚII; 23,00 Mo
zaic sonor; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
4 august

18,00 Pentru copii și tineretul șco
lar: 19,00 Telejurnalul de seară; 
19,15 Preludiu „Mamaia — 1966"; 
19,30 Trei tablouri pe săptămînă, 
comentate de Ion Frunzetti; 19,45 
Desene animate,- 20,00 Ancheta TV; 
20,20 Un cîntec pentru tine: Mon
taj muzical coregrafic,- 21,00 Film: 
„M-am îndrăgostit la Copenhaga",• 
22,35 Telejurnalul de noapte; 22,45 
Buletin meteorologic; 22,50 Închide
rea emisiunii.

5 august
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Operațiunea „1"; Republica: Fan- 
fan la Tulipe,- Stadion: Nevasta 
nr. 13; LONEA — Minerul: Calea 
Victoriei; 7 Noiembrie: Dragostea 
și moda,- ANINOASA: Fifi înaripa
tul,- CR1VIDLA: Un șoarece printre 
bărbați; VULCAN: Șoarecele din 
America; LUPENI — Cultural: Co
răbiile lungi.
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i ucrărîle sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. PREZENȚE ROMÂNEȘTI
MOSCOVA 3. — După cum a- 

nunță agenția TASS, la Moscova 
au continuat miercuri lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In ședințele separate de dimineață 
ale celor două camere au fost alese 
comisiile permanente ale Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalități
lor

In ședința comună au fost rati
ficate decretele de lege emise de 
Prezidiul Sovietului Suprem în pe
rioada de Ia ultima sesiune.

S-a trecut la următorul punct al 
ordinii de zi: alegerea Prezidiului 
Sovietului Suprem. La propunerea 
hji I> 1. Brejnev, secretai general 
al C.C. al P.C.U.S., a fost reales 
în funcția de președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem, N. V. 
Rjdgornîi, care a supus apoi apro
bării deputaților componența nou
lui Prezidiu. Au fost aleși 14 vice- 
p: ședinți, un secretar și 20 de 
membri ai prezidiului Sovietului Su
prem.

La cererea R.S.S. Lituaniene nu a 
fost ales un vicepreședinte din par
tea acestei republici, întrucît repre
zentantul ei, I. Palețkis, a fost ales 
oa președinte al Sovietului Națio
nalităților.

In continuare la propunerea lui 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., So
vietul Suprem a aprobat în unani
mitate componenta noului guvern 
al Uniunii Sovietice, care nu a su
ferit nici o modificare față de cel 
precedent.

Luînd cuvîntul, A. N. Kosîghin a 
prezentat Declarația referitoare la 
problemele principale ale politicii 
interne și externe a guvernului so
vietic. El a subliniat că în domeniul 
politicii interne activitatea guver
nului va fi îndreptată spre îndepli
nirea sarcinilor trasate de Directi
vele P.C.U.S. referitoare la planul

Pentru a-i apăra de amenințările 
unor elemente rasiste
BATON ROUGE 3 (Agerpres). — 

O patrulă de polițiști din Louisia
na. veghează fără încetare la secu
ritatea cunoscutului cineast Otto 
Preminger și a actorilor Jane Fon
da și Michael Caine, care turnează 
pe malurile Mississippiului filmul 
,,Să vină noaptea". Supravegherea 
polițienească se datorește amenin
țărilor unor elemente rasiste ne
mulțumite de subiectul acestui 
film. Filmul evocă un mic oraș su
dist din anul 1946 cu problemele 
sale rasiale, încercînd să redea cit

Demisii la Unieersitatea 
Sin taos llm

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
Suspendarea de către guvernul 
argentinian a autonomiei universi
tare în țară a declanșat un val de 
demisii în masă ale cadrelor didac
tice universitare. Un număr de 184 
de profesori și asistenți de la Fa
cultatea de Științe din Buenos A- 
ires'au făcut cunoscut că au demi
sionat în semn de protest împotri
va ocupării Facultății de către po
liție și armată. Multi dintre ei au 
ariunțat că , intenționează să plece 
în străinătate pentru 'a ocupa noi 
pbsturi. In semn de solidaritate cu 

-hQtărîrea de a demisiona a recto
rului Universității din Buenos Aires, 
trei adjuncți ai acesteia au renun
țat la posturile lor. De asemenea, 
și-au prezentat demisiile rectorul 
și mei multi profesori de la Univer
sitatea Litoralului. Potrivit agenției 
U.P.I., situația creată se adaugă la 
dificultățile economice ale țării, ca
re duce lipșă în prezent de specia
liști și muncitori calificați.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
poliția a intervenit Ia Universitatea 
din Tucuman pentru a împiedica 
organizarea unor demonstrații stu
dențești. 

cincinal de dezvoltare a economiei 
(1966—1970).

Referindu-se la politica externă 
a U.R.S.S., A. Kosîghin a declarat 
că scopul acesteia constă în asigu
rarea, împreună cu alte țări socia
liste, a unor condiții internaționale 
favorabile 'pentru construirea socia
lismului și comunismului. La teme
lia politicii externe a U.R.S.S., a 
spus el, se află consolidarea unită
ții și coeziunii țărMor socialiste, 
sprijinirea popoarelor care luptă 
pentru eliberare, dezvoltarea cola
borării cu tinerele state indepen
dente, respingerea hotărîtă a for
țelor agresive ale imperialismului, 
preîntîmpinarea unui război mon
dial.

Guvernul sovietic, a spus vorbi
torul, va tinde mereu spre dezvol
tarea continuă a colaborării multi
laterale și în toate domeniile cu 
toate țările socialiste, îmbinînd in
teresele naționale cu cele interna
ționale.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a arătat că C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic dau 
o înaltă apreciere Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia și întîlnirii conducătorilor

Situația continuă să rămînă 
incertă în Nigeria

LAGOS 3 (Agerpres). — Cu toa
te că în Nigeria situația continuă 
să rămînă incertă, insurgenții par 
a fi stăpîni pe poziții — transmit 
agențiile de presă. Locotenent-colo- 
nelul Yakubu Gowon, șeful noului 
guvern militar nigerian, scrie co 
respondentul agenției France Presse, 
va adopta, probabil, o serie de m§ 

mai fidel atmosfera provocată de 
rasiștii din acest oraș. „Nu este 1 
un film de propagandă, a declarat 1 
Jane Fonda. Rațiunea sa de a fi nu 
este soluționarea problemei rasia
le, ci de a-i prezenta pe rasiști". 
Se vede, însă, că aceștia nu do
resc să apară într-un film așa cum 
sînt ei.

PE SCURT
LA BUDAPESTA au avut loc 

consultări ungaro-române pri
vind colaborarea în domeniul 
industriei chimice.

Cele două delegații au stu
diat posibilitățile de dezvolta
re a colaborării în domeniul 
industriei chimice dintre cele 
două țări, s-au informat reci
proc asupra situației acestei 
ramuri industriale și asupra 
directivelor mai importante ale 
dezvoltării industriei chimice 
pe perioada 1966—1970.

0 descoperire astronomică
ASTROFIZICIANUL armean 

Gheorghi Tovmasian a desco
perit o nouă proprietate neo
bișnuită a nucleelor așa-numi- 
telor galaxii „normale". Cerce
tările lu.i au demonstrat că a- 
ceste nuclee pot să emită 
unde radio în timpul unor pro
cese explozive active.

UN GRUP DE ARHEOLOGI 
italieni și tunisieni au făcui 
cercetări în Tunisia în zona Ca
pului Bon, pentru a găsi urme 
ale civilizațiilor vechi, și îndeo
sebi ale așezărilor cartagineze. 
Au fost descoperite mai multe 
centre locuite situate la distan
țe aproximativ egale între ele. 

partidelor comuniste și muncitorești 
și a șefilor guvernelor țărilor mem
bre ale C.A.E.R., care au avut loc 
recent la București.

In încheiere, A. Kosîghin a spus : 
Dacă privim lucrurile pe un plan 
larg, atunci, în pofida actualei în
cordări, provocată de agresiunea 
imperialistă, tendințele fundamen
tale sânt de mult favorabile forțe
lor care militează pentru asigura
rea păcii și securității internațio
nale.

In continuarea lucrărilor. Sovietul 
Suprem a aprobat Declarația refe
ritoare la activitatea guvernului, 
prezentată de A. N. Kosîghin, pre
cum și Declarația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în legătură cu problema 
vietnameză, supusă sesiunii de de
putatul acad. A. Tupolev. In aceas
tă declarație se aprobă linia poli
tică și activitatea practică a guver
nului sovietic în' problema vietna
meză și i se încredințează sarcina 
de a lua noi măsuri pentru ajuto
rarea poporului vietnamez în lupta 
lui dreaptă împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru întărirea păcii și 
securității popoarelor.

Lucrările primei sesiuni a So
vietului Suprem al celei de-a 7-a 
legislaturi au luat sfîrșit.

suri pentru a evita o dezmembrare 
a Federației și o secesiune a re 
giunii orientale. Deocamdată, Ya- 
kubu Gowon se bucură de sprijinul 
forțelor militare din provinciile de 
est și vest ale Nigeriei și de fide
litatea batalionului militar, staționat 
in provincia orientală.

Pentru a reface alianța tradițio
nală dintre provinciile din nord și 
est, șeful noului guvern militar ni
gerian a anunțat eliberarea din în
chisoare a doi cunoscuți fruntași 
politici din estul Nigeriei, Obafe- 
mi Anolowo și Amthony Enahoro, 
condamnați pentru tentativă de lo
vitură de stat. Eliberarea celor do
uă personalități politice este apre
ciată de unii observatori drept o 
concesie pe care noile autorități 
0 fac locuitorilor din estul și su
dul Nigeriei, unde Anolowo și E- 
nahoro se bucură de mare popu
laritate.

de-a lungul coastei Capului 
Bon. Arheologii au mai desco
perit, în două localități de pe 
coastă fortărețe cartagineze a- 
vînd turnurile deosebit de mari 
(în fața uneia dintre acestea se 
afla un templu).

PLOILE TORENȚIALE care 
s-au abătut în ultimele zile a- 
supra regiunilor din apropie
rea capitalei indiene au provo
cat inundații. Nivelul rîului 
Jamuna, un afluent al Gange
lui, a crescut cu 60 cm peste 
limita maximă, iar 30 de sate 
situate în apropierea lui au 
fost evacuate. Se menționează 
că în urma inundațiilor apro
ximativ 30 000 de persoane au 
rămas fără adăpost.

Rezerve sporite de nichel
RECENT, geologii sovietici 

au descoperit în nordul Uralu
lui mari cantități de nichel. 
Prin rezervele de metal pe ca 
re le conțin, zăcămintele din 
această regiune depășesc de 
cîteva ori pe toate cele cunos
cute în Uniunea Sovietică.

GUVERNUL din Sari Marino, 
cea mai mică republică din 
lume, a demisionat marți, du
pă ce parlamentul a votat o 
moțiune de neîncredere. Mo
țiunea a foSt votată și de depu

ATENA 3. — Coresponden
tul Agerpres C. Alexandroaie 
transmite: Ansamblul Teatru
lui de Operă și Balet din Bu
curești, care a participat la 
cel' de-al XII-lea Festival al 
Atenei, și-a încheiat turneul 
în capitala Greciei. înainte 
de plecarea ansamblului 
spre patrie, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Atena, Mircea Bălănes- 
cu, a dat o recepție la care au

„Tribunalul opiniei publice"
NEW YORK 3 (Agerpres). — Du

pă cum relatează agenția France 
Presse, numele cunoscuților scriitori 
francezi Jean-Paul Sărtre și Simone 
de Beauvoir figurează în capul lis
tei personalităților internaționale ca
re au acceptat pînă în prezent să 
facă parte din „Tribunalul opiniei 
publice", a cărui creare a fost pro
pusă de filozoful englez Bertrand 
Russel în vederea anchetării crime
lor comise de americani în Viet
nam. Lista amintită, incompletă în
că, a fost dată publicității marți la 
New York de către lordul Stetler, 
sosit în Statele Unite pentru a in
forma o serie de personalități ame
ricane în legătură cu această ini
țiativă. După cum se știe, la 4 iu
lie, Bertrand Russel a lansat „Ape
lul către conștiința americană", în 
care a expus motivele pentru care 
consideră necesară constituirea unu", 
tribunal alcătuit din juriști, scri
itori și personalități din cele cinci 
continente.

In cadrul unei conferințe de pre
să, lordul Stetler a precizat că tri
bunalul amintit va lua cunoștință 
de mărturiile a sute de vietnamezi, 
atît din nord cît și din sud, pre
cum și de cele ale militarilor ame
ricani. Tribunalul va funcționa sub 
forma unei comisii de anchetă, ale

Probleme monetare în S.U.A.
NEW YORK 3 (Agerpres). — „Gu

vernul S.U.A. este neliniștit de si
tuația dolarului, strie revista „Us 
Nesand Orld Repot". Potrivit re
vistei. dolarul american trece prin 
mari dificultăți create de uriașele 
cheltuieli militare și de deficitul ba
lanței de plăți. Revista arată că a- 

tății care sprijiniseră anterior 
guvernul.

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 
a Belgiei a marcat în primul 
semestru al anului 1966 un 
sensibil regres. Potrivit unor 
date oficiale citate de cotidia
nul economic francez „Agefi" 
producția belgiană de cărbune 
a înregistrat în primele șase 
luni ale acestui an o scădere 
de 10,7 la sută în raport cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului precedent.

Se transformă stepele...
IN STEPELE R.S.S. Kazahe, 

acglo unde cu cinci decenii în 
urmă nu existau decît iurtele 
crescătorilor de vite nomazi, 
se desfășoară în prezent o in 
țensă activitate de construcții. 
In primele șase luni ale anului 
1966, în Kazakstan au fost date 
în folosință locuințe cu o su
prafață totală de 935 000 metri 
patrați. Aproximativ 3 000 de 
familii s-au mutat în această 
perioadă în locuințe noi. Au 
fost construite, de asemenea, 
numeroase teatre, cinematogra
fe, școli, case de cultură, poli 
clinici, creșe etc.

PE SCURT 

participat mareșalul palatului, 
Papatanasiadis, ministrul aiace- 
rilor externe Tumbas, ministrul 
apărării Costopoulos, ministrul 
marinei comerciale, Mavrido- 
glou, ministrul comerțului, E. 
Kothris, deputați, oameni de 
artă și cultură, ziariști. Cu o- 
cazia recepției a avut loc un 
recital de canto susținut de 
Zenaida Pally, Elena Cernei, 
Nicolae Herlea, Dan Iordăches- 
cu, Valentin Teodorian.

cărei concluzii vor fi date publi
cității. „Inițiativa lordului Russel — 
a sublniat Stetler — are drept scop 
să pună în mișcare opinia publică 
mondială pentru ca războiul din 
Vietnam să poată fi oprit în cel 
mai scurt termen".

Anuarul 
eelui de-al doilea război 
mondial

BERLINUL OCCIDENTAL 3 (A- t 
gerpres). — Un birou special din 
Berlinul occidental însărcinat cu 
întocmirea de statistici în legătu
ră cu cel de-al doilea război mon
dial, a dat publicității un anuar în 
care se face, printre altele, un bi
lanț general al victimelor acestui 
război: 55 293 500 morți și 35 mi
lioane infirmi. Potrivit anuarului, 
în primul război mondial au fost 
înregistrați 9 736 897 morți și apro
ximativ 1 100 000 infirmi. In Ger
mania și Austria cel de-al doilea 
război mondial s-a soldat cu 
7 375 800 morți, printre care apro
ximativ 1,8 milioane civili uciși 
în cursul bombardamentelor aeri
ene.

coperirile în aur ale dolarului, ca 
urmare a scăderii rezervelor de 
aur ale S.U.A., au scăzut în pre
zent la 13,4 miliarde dolari. In *- 
celași timp, alte țări au acumulat 
o cantitate de dolari, în schimbul 
cărora în orice moment pot cere 
aur în valoare de 8 miliarde do
lari. „Cu alte cuvinte, arată revista, 
dolarul american devine din ce în 
ce mai vulnerabil". Potrivit date
lor revistei, pentru salvarea pozi
țiilor dolarului, S.U.A. sînt gata „să 
sacrifice lira sterlină, care se află 
într-o situație și mai grea". „Nu
meroase persoane oficiale din 
S.U.A., continuă revista, presupun 
că devalorizarea lirei sterline este 
inevitabilă. In acest caz, arată ei, 
devalorizarea dolarului nu este nea
părată".

Aur sau dolar?
PARIS 3 (Agerpres). — Ziarul 

„Le Figaro" consacră un articol di
vergentelor franco-americane cu pri
vire la preconizata reformă a ac
tualului sistem monetar interocci- 
dental. După ce ajunge la conclu
zia că reevaluarea prețului aurului 
este „o eventulitate puțin probabi
lă", ziarul scrie că „ceea ce caută 
New York-ul în prezent nu este de- 
cît o definire a aurului în rapoțt cu 
dolarul". Sub o altă formă, mențio
nează „Le Figaro", Statele Unite 
urmăresc să reducă rolul metalului 
prețios în sistemul monetar interoc- 
cidental, substituindu-1 cu „aurul- 
hîrtie", așa cum a lăsat să se în
țeleagă, chiar săptămîna trecută, la 
Haga, ministrul de finanțe american 
Foler. Formula „aurului-hîrtie", care 
are în vedere fie dolarul, fie o 
nouă unitate monetară și care este 
opusă tezei franceze, ar implica, 
după părerea ziarului francez, de
monetizarea progresivă a aurului
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