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pentru siderurgie

Un meseriaș apreciat în secția mecanică a depoului 
C.F.R. Petroșani : strungarul Iliută Consitantin, care 
lună de lună este evidențiat în întrecerea socialistă.

CARNET

Fapte de gospodari 
inimoși

Zilele acestea a avu® loc la Bu
curești ceia de-a XXIV-a ședință a 
Comisiei Permanente C.A.E.R. pen
tru siderurgie.

La ședință au participat dedegați- 
ifle țărilor membre ale '• C.A.E.R. și 
a R.Ș.F. Iugoslavia. In calitate de 
observatori au participat la ședință 
reprezentanți ai Republicii Cuba.

Comisia a examinat probleme pri
vind : specializarea și cooperarea 
în producția de laminate, țevi, pro
duse metalice și feroaliaje; stan
dardizarea unor tipuri de produse 
ale siderurgiei; îmbunătățirea cali
tății produselor siderurgice; stadiul 
îndeplinirii de către țările membre

a recomandărilor organelor Consi
liului în domeniul siderurgiei; re
zultatele coordonării celor mai im
portante cercetări științifice; pro
gramul și modul de pregătire a ce
lei de a treia conferințe internațio
nale privind automatizarea proce
selor de producție în siderurgie și 
o serie de alte probleme îndrepta
te spre lărgirea continuă at' cola
borării economice și tebnico-știin- 
țifice a tăriilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I. în domeniul siderurgiei.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
în-tr-o atmosferă de unitate fră
țească, prietenie și înțelegere re
ciprocă.
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„Multe lucruri fru
moase s-au făcut la 
noi pentru amenajarea 
incintei, clădirilor și 
căminelor muncitorești 
de cind a venit noul 
gospodar. Ți-e mai ma
re dragul să intri în 
curtea exploatării, pen
tru că ai ce admira...". 
Aprecierea se referă la 
șeful serviciului admi
nistrativ al minei de la 
extremitatea vestică a 
bazinului nostru și a- 
oarține unui miner, șef 
de brigadă.

De faci o scurtă in
cursiune prin curtea 
minei Uricani ai prile
jul să te convingi de 
temeinicia afirmației de 
mai sus.

...Imediat ce treci po
dul aruncat peste apă 
limpede a Jiului și in
tri în curtea exploată
rii, un drum neted te 
poartă de-a lungul unui 
șir de petunii roze 
mărginite de un covor 
de iarbă deasă. In
dreapta, spațiul aflat în 
spatele blocului admi
nistrativ te întîmpină 
cu sumedenie de ga
roafe, panseluțe, petu
nii albe și albastre,' gu
ră leului. In apropiere > ț 
a fost captat un izvor 
și s-a amenajat un mic 
Iac, populat ulterior cu 
păstrăvi.

In fața blocului ad
ministrativ, lingă un

scuar împrejmuit cu 
ronduri de flori — un 
alt bazin, de asemenea 
cu pește. La baia mun
citorilor se apropie de 
sfîrșit înlocuirea vechii 
instalații; deja au apă
rut un bazin și cazan 
nou. Sera de flori a 
fost renovată. In curte 
s-au plantat zeci de 
molizi și plopi. Agita
ția vizuală a fost reîm
prospătată. Pentru pri
ma oară de cind s-a 
construit, a venit acum 
rîndul și blocului ad
ministrativ pentru a fi 
tencuit. S-a schimbat și 
înfățișarea incintei de 
la puțuri; în locuri altă 
dată denivelate au a- 
părut spații verzi.

Spațiul nu ne îngă
duie să scriem și des
pre multe alte .acțiuni 
întreprinse din inițiati
va, prin perseverența 
și sub îndrumarea nou
lui gospodar al minei, 
pe nume Popescu 'loan, 
sosit la Uricani doar' 
cu șase luni în urmă.

Am căutat să aflu 
de la tovarășul Popes
cu amănunte despre fe
lul cum s-a reușit ca 
incinta și clădirile să 
cunoască această schim
bare. ; Gospodarul îți 
vorbește de ajutoarele

F, V.

(Continuare în pag. 3-a)

" Vineri dimineața ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, 
a primit pe secretarul de stat pen
tru comerțul exterior al Franței, 
Charles de Chambrun. Oaspetele 
a fost însoțit de- consilieri și ex
perts

La convorbirea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă, cordială 
participat ' Alexandru Albescu, 
jnnet al ministrului comerțului 
terror, funcționari ' superiori 
acest minister.

Aiu fost preizenți Jean Louis POns, 
ambasadorul Franței la București 
și membri ai ambasadei.
" Cu acest 
stat pentru 
Franței a
Gheorghe Cioară să 
în Franța. Invitația 
tată.

semnarea protocolului mi- 
Gheorghe Cioară ' a oferit 
oficială în saloanele hoțe

La mina Petrila
d u P luni

M lll'itlE tlKIHOB PRACIKE 
ALE (EDEEIĂRII ȘTIINȚIFICE

au 
ad- 
ex- 
din de

celor două țări. Au fost de față 
Jean Loius Pons, ambasadorul Fran
ței la București și membri ai am
basadei.

După 
nistrul 
o masă
lului Athenee Palace. Au partici
pat Emil Drăgănescu, ministrul e- 
nergiei electrice, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitatului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei
Comerț, adjuncti ai ministrului co
merțului exterior, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și alte persoane, oficiale.

★
In după-amiaza aceleiași zile, am

basadorul Franței la București, 
Jean Louis Pans, a organizat nn 
cocteil în saloanele ambasadei, iar 
seara a oferit un dineu.

(Agerpres)

de 
al 

pe. ministrul 
facă o vizită 

a fost accep-

prilej secretarul 
comerțul exterior 

invitat

ir
amiază, la Ministerul Comer- 
Exterior a avut 10c solemni- 
șemnării Protocolului privind 

comerciale dintre Re-

La 
(ului 
tatea 
schimburile
publica Socialistă România și Re
publica Franța, precum și cu unele 
state africane.

Protocolul a fost semnat de mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor
ghe Cioară, și de secretarul de 
stat pentru comerțul exterior al 
Franței, Charles de Chambrun. Din 
partea Republicii Congo (Brazza
ville) a semnat dl. Michel Garni.

La solemnitate au participat Ale
xandru Albescu, adjunct al mii-z 
nistrului comerțului exterior, func
ționari superiori din acest minister 
și din Ministerul AfacerWor Exter
ne, precum și membrii delegațiilor

DfflIXKA

STADIOANE
Ziua de duminică 25 septem

brie este bogată. în manifestări 
sportive în localitățile din Va
lea Jiului. Iubitorii sportului 
vor putea urmări întîlniri pa
sionante de fotbal, rugbi, hand
bal, volei și atletism. Iată pro
gramul celor mai importante 
întreceri sportive, pe localități, 
comunicat de către tovarășul 
Aurel Slăbîi, secretarul U.C.F.S. 
Petroșani.

Timp de 3 luni, începînd din ia
nuarie , și pînă în aprilie, la mina 
Petrila au fost luate în studiu o 
seamă de probleme de importantă 
majoră ale organizării producției și 
muncii, studiu care s-a soldat cu 
numeroase propuneri menite să du
că' la perfecționarea activității mi
nei.

Am revenit la această exploatare 
după 5 luni de la elaborarea mate
rialului de concluzii întocmit de co
lectivul de specialiști după studiile 
efectuate. Am pus întrebarea : Care 
sînt efectele practice ale activității 
de cercetare, ale măsurilor preconi
zate ?

— Eficiența măsurilor constă, in 
primul rînd, în redresarea activității 
minei, ne-â declarat tov. ing. Donin 
Frânhisc, membru al colectivului de 
specialiști. Dacă în aprilie mina 
avea oțrămînere în urmă de 2 776 
tone că^pune, în prezent, minusul 
e de abia 717 tone. S-a îmbuna 
tățit mai. ales activitatea sectorului 
V. De asemenea...

. 1 —par. cum a fost urmărită va 
ilorificarea concluziilor elaborate 
de colectivul de specialiști ?

— Colectivul nostru s-a dizolvat, 
chiar după terminarea'-studiului, res
pectiv Ip ,15 aprilie a.c. Aceasta de
oarece membrii colectivului n-au 
fost scutiți de sarcinile curente ce 
le revin îfi-cadrnl serviciilor- unde 
lucrează; sărsfai în... două luntre în 
același timp nu e posibil. Am fi 
avpt de lucru berechet dar...

Da. Colectivul, după un început 
promițător s-a dizolvat. Cine a ur- 

jtnârit atunci, în continuare, soluțio
narea problemelor studiate, fructifi
carea concluziilor elaborate după 
3 luni de activitate de cercetare ? 

Spre, a ne edifica asupra acestei 
întrebări am ales ca domeniu de 
investigare problemele care au preo
cupat cu deosebire colectivul de 
specialiști: organizarea muncii și 
mecanizarea lucrărilor în depozitele 
minei. Am reținut în acest sens ur
mătorul text publicat acum 5 luni de 
ziarul nostru : „Avînd în vedere că 
in anul 1965 au fost plătite peste 
400 000 lei locații pentru vagoanele 
nedescărcate la timp, colectivul de 
specialiști de la mina Petrila a luat 
în studiu capacitatea de descărcare 
depozitare și efectivul necesar în 
acest scop la depozite. In vederea 
intensificării ritmului de descărcare- 
încărcare a materialelor, colectivul 
a făcut propuneri pentru introduce
rea micii mecanizări la unele lucrări. 
Astfel, a fost pusă în funcțiune o 
lopată mecanică, este în curs de 
montare un troliu de manevră, iar 
în luna viitoare urmează a se monta 
un transportor pentru stivuirea che
restelei. De asemenea, s-au făcut 
propuneri pentru o utilizare mai ra
țională a efectivelor".

— Aceasta a fost situația de 
acum 5 luni. Care este cea pre
zentă ?

Ne răspunde tov. KARDA ARPAD, 
șeful depozitului de lemn: -

— Cu locațiile nu stăm bine deloc 
în anul acesta.- Dimpotrivă, după 
cîte știu, am plătit pînă în prezent 
peste 500 000 lei • locații pentru ne- 
descărcarea la timp a vagoanelor. 
Vinovați sîntem și noi, dar și Direc
ția comercială din combinat pentru 
aprovizionarea cu totul neritmică a 
depozitului.- Șînt zile cînd primim și 
50-60 vagoane, atît cu lemn cît și cu 
materiale de, masă. Nu facem față. 
Nu avem nici spațiul de descărcare

necesar, nici efectiv. Colectivul de 
specialiști a stabilit în urma stu
diului că -depozitul are nevoie de 
cel puțin 190 oameni. Or noi nu
mărăm abia 167. .

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

La rampa de încărca
re a exploatării fores
tiere POLATISTE: se 
expediază un nou lot de 
bușteni de fag către be
neficiari.

Fo'tp : N. Moldoveanu

PETROȘANI

• Ora 9 — continuă între
cerile din cadrul etapei iinale 
a campionatului regional de 
atletism, începute ieri 
amiază.
• Ora 10 — terenul 

bai C.F.R. — etapa a

după-

de fot- 
Il-a a 

campionatului orășenesc: Con
structorul minier Petroșani — 
Minerul Bănița.
• Ora 

categoriei 
Rapid.

16 — campionatul 
A de fotbal: Jiul —

LONEA

• Rugbi, categoria A.— 
ora 9: Știința Petroșani — 
Steaua; ora 11 — meci din 
campionatul regional de fot
bal : Paringul Ionea — Mine
rul Teliu.c; ora 13 — se întîl- 
nesc juniorii celor două echipe.

PETRILA

• Ora 10 — meci de fotbal 
din campionatul orășenesc: 
Preparatorul Petrila — Con
structorul Lupeni.

URICANI

• Ora 10 — campionatul o- 
rășenesc de fotbal: Minerul 
Uricani — C.F.R. Petroșani?

ANINOASA

• Ora 10 — etapa a Il-a a 
campionatului regional de vo
lei : Miperul Aninoasa — Au
rul Barza; ora 11'.— campionat 
regional de handbal: Minerul 
Aninoasa — Unirea Sebeș.



STEAGUL ROȘ®

CETATEA DEVEI
DUPĂ 700 DE ANI

Monument istoric de mare însemnătate, 
Cetatea Devei este așezata in Valea Mu
reșului, la marginea orașului Deva, pe un 
deal in formă de con, de origine vulcanică, 
care se ridică cu 184 m deasupra nivelu- 
luiui orașului. Primul document scris des
pre existența acestei Cetăți datează din 
anul 1269. De pe Cetate se deschide un 
orizont larg in toate direcțiile. Se vad 
foarte bine de acolo, de sus, munții Rete
zat, Apuseni și Poiana Rusca.

Despre construcția Cetății au circulat ma. 
multe legende. Una din aceste legende 
attibuie ridicarea Cetății Devei unor zîne 
cu păr de aur. O altă legendă susține ca 
Cetatea Devei este opera unor pitici ge 
niali și harnici. Alta că...

Realitatea este că cetatea Devei dateaz 
de 700 de ani și că ea a fost locuită pine 
in anul 1849. In 1849 magazia cu praf de 
pușcă a explodat, provocînd dărimarea 
unei bune părți a zidurilor și a locuințeloi 
omenești. De atunci nu s-a mai repara' 
nimic la Cetate și nu mai locuiește ni 
meni in ea.

Cetatea Devei prezintă importanță isto
rică prin faptul că ea ne amintește de lupta 
eroică dusă de poporul nostru Împotriva 
exploatării feudale, cum a fost, de pildă, 
răscoala țărănească din Munții Apuseni 
condusă de Iloria, Cloșca și Crișan.

Pe locurile Cetății s-au găsit diferile 
obiecte dacice și romane, expuse astăzi în 
muzeul regional din Deva. Pe dealul Ce
tății crește un arboret cu peste 1 450 de 
specii, unele dintre ele fiind unice în Eu
ropa. In acest arboret sălășluiește temuta 
viperă cu corn.

, M. BARA

Prin măreția, importanța istorică și mo
numentalitatea sa. Cetatea Devei merită să 
fie vizitată. Mai ales de noi, locuitorii re
giunii care păstrează zidurile străvechi ale 
eștății, amintindu-rie de strămoșii noștri.

DILEMA
PROFESORUL: Cum ai făcut a- 

- titea greșeli de calcul în problemă ?
Elevul: Păi să vedeți: nu eu, a- 

dunările le-a făcut tata.
PROFESORUL: Și ce ocupație 

are tatăl tău ?
ELEVUL: E ospătar.

UN BEȚIV CĂTRE UN, TRECĂTOR :
— Scuzați, vă rog, n-ați putea 

să-mi spuneți unde locuiesc ?

ANECDOTE

— De unde
— A, va să 

beat...

L Intr-un ziar

Poștă... acvatică
In 1870, trupele prusace se aflau 

la porțile Parisului. Orașul era 
încercuit, toate legăturile cu restul 
Franței erau întrerupte.

Trei francezi ingenioși au propus 
să se închidă cite 500-600 scrisori 
în niște globuri de zinc și să li se 
dea drumul pe apele Senei, care să 
le ducă în orașul asediat.

La Melun se strîngeau toate scri
sorile trimise în capitala țării. Fie
care plic purta indicația „Paris 
Melun" și o marcă originală — 
de plată a taxei vamale.

S-au expediat în total 55 de 
buri de zinc. Cele mai „rapide'
ajuns la Paris după șase luni, cînd 
asediul fusese deja ridicat, iar u- 
nul a apărut în timpul marilor inun
dații din anul... 1942.

Și cum au fost expediate mult mai 
multe globuri decît au ajuns la 
destinație, filateliștii francezi care 
apreciază foarte mult „scrisorile din 
timpul asediului" încep să spere Ia 
fiecare inundație că vor găsi „poș- 
talioane de zinc".

prin 
nota

glo- 
' au

vrei să știu ? 
zică și dumneata ești

nord-american a a- 
' părut următorul anunț: „Nu vă o- 

morîți soțiile cu spălatul rufelor.) 
Cumpărați-vă una din mașinilel 
noastre de spălat care să facă a- 
ceastă treabă".

★

„operației antibeatnic" din capitala 
Franței, pe ultimele cinci luni. Ast
fel, un număr de peste 2 700 de a- 
semenea tineri pletoși au fost „in
terpelați" de poliție ; aproape 2 000 
dintre ei, fără ocupație precisă și 
pretinzînd că ar fi adepții unei anu
mite filozofii „a dezamăgirii" au 
fost duși la centru de identificare. 
Dintre aceștia, li s-au adresat acte 
de dare în judecată mai multor zeci 
pentru diverse motive : vagabondaj, 
acte în neregulă, minori căutați de 
familie, ultraj etc.

Prefectura poliției 
ratat că va continua 
ventivă și represivă"
cestor tineri printr-un control ma
siv, mai cu seamă sîmbăta și dumi
nica pe malurile Senei, unde se 
adună de preferință această faună, 
închiderea „templului beatnicilor" 
(un debit de băuturi din Cartierul 
latin) a contribuit, de asemenea, la 
asanarea atmosferei.

din Paris a a- 
acțiunea „pre- 

împotriva a-

PARAȘUTA. In limba fran
ceză există multe cuvinte com
puse din diferite rădăcini fran
ceze combinate cu italienescul 
„para' — apără. De exemplu 
,,Parasol" (umbrelă de soare 
— apărător de sdare), „para- 
pduie" (umbrelă — apărător de 
ploaie), „.paratonnerre" (para
trăsnet — apărător de trăznet). 
In același fel s-a format .și cu- 
vînituil parașută (de la „para" 
și „ohute" — cădere).

PAȘAPORT. Inițial „passo- 
potrfo" în italiană Însemna 
salv-coniduat, permis pentru un 
vas de a 
(„passare" 
= port), 
căpătat și
de identitate, iar 
pierdut semnificația inițială,

PATRIOT. Cuvinte provin 
din latină, de unde a intrat în,; 
limba franceză în care a că- ■ 
pătat o mare circulație și greu
tate în perioada Revoluției 
(1789—1793). Cuvintul „patrio
te" însemna cel ce-și iubește 
patria (patria provenind de la 
„pater" = tatăl).

intre intr-un pert. 
— a trece,- „porto" 

Ulterior cu viatul a 
alt înțeles — bilet 

„porto" ș£»a

Limbă
Botezat de Alecsandri 

in drama sa istorică, 
străbunul — halebardier 
din garda lui Despot — 
poate nici nu visa că 
arborele lui genealogic 
iți va întinde ramurile 
pînă în zilele noastte. 
Ața. se face că un des
cendent al străbunului 
halebardier a ajuns și 
la noi în Petroșani. Nu
mai că, astăzi nemaie- 
xistînd posturi de hale
bardier, urmașul a tre
buit să schimbe halebar
da străbunului și să îm
brățișeze o nouă profe 
sie. Și-a ales-o pe cea 
de vulcanizator și și-a 
instalat „postul de gar
dă" la unitatea „Vulca
nizarea" a cooperativei 
„Jiul" din piața Victo
riei din Petroșani.

VILEGIATURISTUL CĂTRE GAZDĂ: 
— Clinele dv. a lătrat toată noap

tea sub fereastra mea.
— Nu vă neliniștiți, are să doar

mă ziua.

Dulce
Poreclele, Insă, au in 

ele un simbure de ade
văr. Străbunul era po
reclit așa pentru inteli
gența replicilor sale. Ur
mașii, printre care se 
numără în linie dreaptă 
și Limbă Dulce de la 
„Vulcanizare", au pierdut 
ascuțimea limbii rătnl- 
nîndu-le doar atributul 
mai apropiat de sensul 
poreclei: au o limbă 
dulceagă în care cină ți 
se adresează nu poți să 
ie refuzi nimic sau le 
ierți totul. Așa e Limbă 
Dulce de la „Vulcani
zare".

Tocul cui de la pan
tofii soțiilor noastre a 
ajuns șă fie înlocuit, 
detronat aproape, de to
cul de burete sau plută 
în îmbinare de linii șl

IOperafia „Antibeatnic.
î
I
I
I
I
I
I
I

Răspunzînd unei scrisori semnată 
de doi consilieri municipali care se 
plîngeau de excesele săvîrșite de 
„cavalerii pletoși", prefectura poli
ției din Paris a făcut un bilanț al

Trista poveste a Vioricăi
LA REDACȚIE A SOSIT 0 SCRISOARE

culori, litotiv de e- 
conomie pentru bu
zunarele bărbaților. Lim
bă Dulce și-a ales, așa
dar, meseria la o coti
tură fericită a capriciilor 
model. 11 solicită femeile 
din motive de... modă, 
bărbații din motive de- 
economie. Și el, cu a- 
ceeașl nevinovată mină 
de actor le promite la 
toți: „veniți miine".
Și miine se trans
formă în alt miine și așa 
mai departe. Numai că 
pe Limbă Dulce nu te 
poți supăra. Atit de fru
mos iți spune „veniți 
miine" cd mereu gătești 
în tine resurse de răb
dare pentru a veni o 
săptămlnă la rînd „mii
ne".

Am avut și eu răb

date. O săptămînă 
încheiată am avut. Vro
iam să văd dacă nu 
cumva „crepul" iui Lim
bă Dulce s-a transformat 
în talpă. După o săptă- 
mlnă însă n-am mai re
zistat și am părăsit jo
cul învins. M-am adre
sat cu rugăminte ome
nească altui lucrător.

Limbă Dulce, eu n-am 
putut să te iert, a tre
buit să te încredințez 
condeiului ca să te cu
noască toată lumea- Știi 
de ce ? Penttu ci 
tu ai unul din cele mai 
condamnabile vicii : min
ciuna.

Ion CIOCLII

if. R. Limbă Dulce — 
eroul din foileton — se 
identifică cu persoana 
lui PAGURARU TITU de 
la secția „Vulcanizare" 
dta Petroșani a coope
rativei „Jiul".

Cimpeanu Viorica, muncitoare la 
secția tîmplărie, din Llvezeni din 
cadrul I.O.I.L. Petroșani, a trimis re
dacției o scrisoare. O scrisoare cu- 
prinzind nu mai puțin de 17 pagini, 
cu Iraze îmbibate de cuvinte despre 
suferință, tristețe, supărări. Iată și 
faptele care au constituit mobilul 
scrisorii.

Era fof înfr-o toamnă...

o nuntă", scrie Viorica în scrisoa
rea ei (de întinderea unei nuvele).

După alte șase luni, băiatul se 
prezintă iar în casa Vioricăi; de 
astă dată pentru nuntă. Lipsește însă 
cîteva zile pretextind că... mai are 
de procurat' „ceva acte''. (Sa aflat 
ulterior că de fapt a fost să divor
țeze de o altă nevastă, la Cluj). Apoi 
are loc și nunta.

Comuna Cristian, de lingă Brașov, 
toamna anului 1951. Viorica îm- 

I plinise 18 ani. Era o fată veselă,
• simpatică și visa optimistă la viitor. 
I I se părea că va fi fericită. Un băiat
* brunet, pe nume Alexandru, militar 
| în comună, începuse să-i facă curte.

I Viorica nu mai știe dacă l-a plăcut 
atunci sau nu pentru că după trei 

(zile de la cunoștință soldatul a fost 
detașat la Galați. Iși scriu. Viorica 

Inu-i răspunde la toate scrisorile, dar 
băiatul insistă. De la băiat și mama 

Isa, fata primea scrisori în care era 
implorată să nu se hotărască pen- 

Itru altul că altfel el „bea apă tare 
și se otrăvește**. După două luni. 

I Alexandru apare în casa Vioricăi,
însoțit de mama. sa, pentru logodnă, 
„Ne-au făcut părinții o logodnă ca

Drum spre suferință
Alexandru se Iasă la vatră în 

toamna lui 1952. vine la Cristian 
șl după trei zile îi propune soției 
să-1 acompanieze pînă la Vulcan, in 
Valea Jiului, cică pentru a-și aduce 
hainele. Atunci a mințit-o pentru a 
doua oară. Sosit la Vulcan, omul nu 
mai intenționează să se reîntoarcă. 
Se angajează la mină și femeia în
cepe viața alături de soț și mama 
sa. Viorica, însărcinată de acum, 
este „hrănită" cu cafea neagră, jig
nită de soacra ei.

După 6 luni de suferințe, pleacă 
la părinții ei in comuna natală unde 
îi naște pe Aurel, Peste un an și 
cîteva luni vine pe lume al doilea 
băiat, Alexandru. Chemată de soț și
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Pe urmele efectelor practice 
ale cercetării științifice

Fapte de gospodari inimoși

ffftWare din pag. l-a)

— De ce nu compensați lipsa 
de efective prin mecanizarea 
lucrărilor ?

— Bine ar fi. Dar cu ce î Avem 
un troliu ce-1 folosim la manevra
rea vagoanelor. A funcționat și 
circularul de jumătăți iar, cu inter
mitențe, și lopata mecanică. Opera
țiile principale insă — descărcarea 

terialelor, stivulrea lor, fasona- 
lemnului de mină se fac ma

nual. Noi am făcut numeroase pro
puneri; la dezbaterea cifrelor de, 
plan pe cincinal am cerut să ni sd 
pună la dispoziție fierăstraie meca
nice. Un fierăstrău mecanic, în bu
nă stare de funcționare, ar satisface 
necesitățile în privința: fasonării 
lemnului de mină într-un singur 
schimb pe 24 ore. Or, acum lucrăm 
3 schimburi cu cîte 2-3 oameni pe 
schimb și abia prididim. Aceeași 
situație e și la fasonarea buștenilor 
pentru gater. Lucrează cîte 4 oameni 
la fasonare cu joagărul timp de 
două schimburi. Or, cu un joagăr 
electric doar 2 oameni ar putea 
executa același volum de muncă în 
numai 4 ore.

Insă așa, ne descurcăm cum pu 
tem „elastic", adică mutăm oamenii 
dintr-un loc în altul; cînd avem 
ăjagoane multe la descărcare, cînd 
Jant comenzi speciale, la fasonat.

- SIKO ȘTEFAN, șeful biroului de- 
pozite :

< — Eu nu-s mulțumit de rezultatele
studiilor întreprinse. Efectivul, deși 
a fost reorganizat, e Insuficient. Pe 
linia mecanizării s-a făcut prea 
puțin. O lopată mecanică, avem. In
să ne-ar trebui patru, nu una. In 
septembrie vom utiliza cel puțin 
250 posturi Ia nivelarea balastului, 
spre a crea spațiu de descărcare. 
Or, au 4 lopeți mecanice — front de 
descărcare avem acum suficient — 
am putea accelera descărcarea și 
am economisi multe posturi.

Ne descurcăm greoi și cu des
cărcarea bol țari lor. Această opera
ție s-ar putea ■ ușura foarte mult cu 
ajutorul unor benzi de transport. Nu 
s-a mecanizat nici descărcarea ma
terialului lemnos, manipularea buș
tenilor sau depozitarea cherestelei. 
Ha aceasta se adaugă încă o greu
tate : spațiul insuficient de depozi
tare.

— Dar pentru fasonarea ’.em- 
I x- nului... ?

— Am făcut propuneri. Ni s-a ce- 
t de către C.G.V.J., la începutul 

/ acestui an, să facem propuneri pen- 
^fVtru utilajele de care avem nevoie. 

Am cerut un fierăstrău mecanic, e 
macara portal pentru descărcarea 
buștenilor. Rezultatul: tot așteptăm... 

După investigarea din cadrul sec
torului, ne-am adresat și unor ca
dre din conducerea exploatării.

soacră, femela revine la Vulcan și 
începe aceeași viață de calvar. Soa
cra continuă cu jignirile, cu atitu
dini impertinente, învață copiii vor
be urlte (nepublicabile).

In dorința de a respecta adevă
rul, trebuie să arătăm că, un timp 
Alexandru nu s-a purtat urît cu so
ția sa. („Nu m-a bătut, nu m-a 
Înjurat, nu se îmbăta" — ne-a de
clarat Viorica). In schimb nu avea o 
atitudine fermă față de imixtiunea 
mamei sale, față de mojiciile ei, ne
glija educația copiilor.

Despărțirea
După un timp, Alexandru s-a în

curcat însă cu o oarecare Isodoră, 
din Aninoasa. Lipsea nopți de-a rîn- 
dul de acasă, la masă făcea mofturi, 
pleca singur Ia distracții. Nici ma
terialicește nu și-a mai făcut dato
ria față de familie așa că Viorica 
este nevoită să se angajeze ca spă
lătoreasă. Așa au ajuns la divorț. 
Asta era în 1960.

Viorica pleacă iar in comuna na
tală, cu copiii, și se angajează la o 
fabrică. Deseori este vizitată de fosta 
ei soacră și fostul soț; se poartă 
omenește cu ei. Se simțea totuși a- 
tașată de ei, mai ales că între timp 
își pierduse ambii părinți. („Mama 
a murit de inimă rea, știind cît su
făr"). Intr-o zi. Viorica primește o 
scrisoare în care fosta ei soacră o

Contabilul șef al minei, tov. Ș(J- 
LUȚIU MIRCEA, ne-a informat pre
cis asupra locațiilor plătite la de
pozit : pe 8 luni — 523 000 lei, deci 
mai mult decît în tot anul trecut. 
Soluții pentru remedierea acestei 
situații ? Ar fi : mecanizarea descăr
cării vagoanelor, urgentarea con
struirii depozitului de ciment de 
către T.C.M.M. (care se execută în 
ritm de melc), o legătură mai strîn- 
să între Direcția comercială și ex
ploatare pentru a asigura o apro
vizionare mai ritmică a depozitu
lui și evitarea a încă unui inco- 
venient: încărcarea buștenilor în 
vagoane KUSTW a căror descăr
care, prin lipsa de macarale, e a- 
proape imposibilă. Dar cred că nici 
utilajele din dotare nu le utilizăm 
rațional, de pildă, lopata mecanică: 
căreia nu i se asigură nici cel pu
țin o îngrijire corespunzătoare.

Un alt interlocutor — tov. BOSA 
CORNEL, inginer șef adjunct al ex
ploatării :

— Sînt de părere că, într-udevăr 
nu s-a făcut totul pentru a urmări 
eficiența cercetării științifice, nici 
pentru continuarea activității de 
cercetare. Cred că pe viitor tocmai 
pe latură practică a cercetării va 
trebui să punem accentul: pe în
făptuirea măsurilor preconizate.

— Colectivul de cercetare a de
venit un colectiv — fantomă. Ceea 
ce e mai nemulțumitor : nu numai 
că n-au fost adîndte studiile dar
Ai

înaintea etapei
lată-ne și în fața etapei a 

Vl-a a campionatului republican 
de fotbal, categoria A. Am aștep
tat-o cu nerăbdare pentru că avem 
din nou posibilitatea să ne vedem 
echipa la lucru acasă. Ce ne a 
aduce această etapă ? Va reuși echi
pa noastră să reediteze cele două 
viiictorii prețioase obținute pînă 
acum î Va confirma renumele de 
care se bucură de echipă invinci
bilă pe teren propriu? Iată între
bări dare ne" frământă pe toți și al 
căror răspuns îl vom căpăta, mîinc 
la sfîfșitul partidei Jiul — Rapid.

După disputarea celor 5 etape, 
echipa noastră ocupă un meritoriu 
lac 8 în clasament cu o zestre de 
4 punețe și 14 goluri marcate față 
de 8 primite. E adevărat că Jiul a 
obținut două viiictorii concludente, 
cum tot Ia fel de adevărat e că a su
ferit și trei înfrîngeri în deplasare. 
Firește, cele trei înfrîngeri ne-au 
plasat ceva mai în josul clasamentu
lui. Aceasta însă nu scade cu ni
mic din atractivitatea partidei. Nu 
trebuie uitat că toate cele trei 
înfrîngeri au fost Ia limită și că, tot 
la fel de bine, puteam să scoatem 

ruga insistent să vină de urgență 
la Vulcan anunțind-o că fostul ei 
soț s-a înhăitat cu o femeie din Li- 
vezeni.

Pentru ca să albă copiii 
fată...

însoțită de cei doi copii, femeia 
apucă drumul reîntoarcerii. Se gîn- 
dea că va fi totuși bine dacă băieții 
vor fi aproape de tatăl lor. Se sta
bilește în Vulcan, în casa iui Ale
xandru, și se angajează la Llvezeni. 
Află că fostul Soț și-a părăsit între 
timp a treia soție... Traiul cel plin 
de suferințe reîncepe. Femeia aran
jează casa „ca un pahar", o mobi
lează și nu prea ține seama de os
cilațiile fostului ei soț.

La începutul lunii august fostul 
soț și fosta soacră o conving pe 
Viorica să petreacă concediul, îm
preună cu copiii, la o nepoată a soa
crei, undeva în regiunea Oltenia, 
în dimneața următoare plecării ei. 
fostul soț, împreună cu sora sa, au 
spart lacătul de la ușa casei șl i-au 
mutat lucrurile (distrugînd unele) la 
o altă locuință. „Ne-a azvîrlit ca pe 
un gunoi" se exprimă Viorica. Era 
una din ultimele și cele mai urîte 
fapte pe care le-a pus la cale fostul 

ei soț.

nici finalizarea soluțiilor preconi
zate nu a constituit o preocupare 
ne-a declarat tov. COSTEA TRAIAN, 
secretarul Comitetului de partid. Așa 
se explică și faptul că probleme 
majore, ca mecanizarea unor Intrări 
de suprafață sau soluționarea defi
nitivă a haldării sterilului, n-au fost 
încă rezolvate.

La mina Petrii a sînt încă probleme 
de soluționat. Ațît din cele abordate 
de colectivul de specialiști, cit , si 
altele. Comitetul de partid, condu
cerea minei ar putea găsi, fără in 
doială, o modalitate optimă spre a dă 
răspuns multiplelor probleme ce le 
ridică îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii sau extinderea 
mecanizării. Dar să venim cu un 
exemplu. De mult timp este în dis
pută necesitatea dotării depozitului 
de lemn cu fierăstraie mecanice. 
Mina, așteaptă să primească utiln- 
jul de la C.C.V.J., combinatul aș
teaptă să-l solicite mina. Deci toți 
așteaptă... scăpînd însă din vedere 
un lucru elementar : acela de a tre
ce acest utilaj atît de necesar șt 
de simplu (care costă abia 3 000-4 00!) 
lei și poate fi achiziționat chiar 
din fondul de mică mecanizare) în 
planul de utilaje pe anul viitor ('<!).

Cu un asemenea... interes e evi
dent că nu avansăm cu mecaniza
rea lucrărilor nici cel puțin unde 
există posibilități ca depozitele de 
materiale.

un meci egal dacă nu chiar să ieșim 
Victorioși. Partida disputată în etapa 
a V-a la București în compania echi
pei Steaua, în ciuda înfringeril su
ferite, a adus elogii și aprecieri la 
adresa formației Jiul. Prezent la 
această întîlnire, am putut să ur
măresc evoluția echipei noastre. 
Mi-a plăcut jocul ei curajos și ofen-

AVANCRONICĂ
FOTBALISTICĂ

siv lucru ce i-a adus simpatia una 
nimă a bucureștenilor. Tot la aceas
tă întîlnire mi-a fost dat să aud 
unele aprecieri ale spectatorilor bu- 
cureșiteni și chiar ale unor cronicari 
sportivi care spuneau, referitor la 
echipa Jiul: „E o echipă lînără, fă
ră nume sonore, dar care știe ce 
vrea. Această formație nu va ierta 
nimic ia Petroșani. Orice echipă va 
merge acolo va trebui să se gîn- 
dească nu la o victorie, ci să facă 
totul pentru a pierde la un scor cît 
mai mic". Un „microbist" rapidist

Adevărata prietenie
La atelierul unde muncește ca 

vopsitoare, tovarășele el de muncă, 
îndeosebi Șchioapa Ana, Bucur Ma
ria, Eva Ileana, au înconjurat-o cu 
dragoste și înțelegere. La 33 de ani. 
Viorica ți se prezintă palidă, cu 
ochi încercănați, slăbită, cu multe 
fire argintii în păr. In schimb își 
deapănă povestea vieții cu lucidi
tate, stăpînire și calm. Tăria aceasta 
morală o datorește întrutotul tova
rășelor ei de muncă Ia care a găsit 
adevărata prietenie.

★

Alexandru Țegledi, acesta este nu
mele fostului soț al Vioricăi, mun
cește la I.R.E.H., secția Valea Jiului, 
ca șofer. Nu consideră oare tova
rășii săi de muncă că este timpul 
să se ocupe de cazul său; să anali
zeze procedeul rușinos la care a re
curs scoțînd din casă, într-un mod 
neomenesc, pe copiii săi și femeia 
pe care a rechemat-o ? Să-l tragă la 
răspundere pentru influența nefastă 
pe care o exercită și acum asupra 
băieților. Pentru că acest om, pe 
deplin conștient, a făcut atita rău
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femeii șl copiilor săi 1
Asta ar fi, pe scurt povestea tristă • 

a Vioricăi Cimpeanu.
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sale, de oamenii care 
au participat la plan
tarea și întreținerea 
gingașelor Hori, la lnăl- 

\ (area noilor gardul i, 
tencuirea și zugrăvirea 
clădirilor. Așa afli nu
mele șefului de echipă 
St iranda Radu, al dul- 
glierilor Iliciu Cornel 
și Mănescu Gheorghe 
al zidarilor Suciri Va- 
sile și Mateescu Gheor

ghe, al zugravilor Du
mitru loan și Csiszer 
Pavel, al instalatorilor 
Grab loan și Ungurea- 
nu Alexandru, al gră
dinarului C i u1e a nu 
Gheorghe.

Cuvînt de -ordine 
pentru noul gospodar 
al minei Uricani șl a- 
jutoarele sale au fost : 
„revizuit11, „amenajat", 
„stivuit", „renovat", 
„reparat", lată de ce e 
firesc ca omul care

O nouă mină 
pentru 
extracția sării

BACAU. La Salina din Tîrgu Oc
na au început lucrările de deschi
dere a unei noi mine, din care vor 
putea li extrase anual 350 000 tone 
de sare, destinată în principal pre
lucrării chimice. Prin darea în ex
ploatare a minei, capacitatea ac
tuală a salinei se va dubla.

Extracția sării în noua mină se 
va face prin aplicarea unei noi teh
nologii de exploatare a zăcămîn- 
tului în camere mici. Față de teh
nologia clasică, aceasta permite 
dublarea indicelui de exploatabili- 
tate.

Cea mai mare parte a utilajelor 
cu care va îi dotată mina vor fi fa
bricate Ia uzinele „ProgresuL'-Brăi- 
la, „Unio"-Satu Mare și „Steagul 
Roșu"-Brașov.

(Agerpres)

a șasea
susținea : „Mi-e milă de Rapidul 
nostru ce-o să pățească la Petro
șani. Va trebui să pregătim un va
gon special care să ne aducă go
lurile' .

Desigur în aceste aprecieri, mai 
lies in ultima, sînt și multe exage 

rări. Atît jucătorii cît și snocta- 
lorii susținători ai Jiului trebuie să 
privim cu luciditate partida. Partene
ra noastră de mîine. Rapid prezintă 
o garnitură matură, cu jucători ta- 
lentați. multi din ei titulari ai re
prezentativelor noastre naționale. 
Rapid aie o înaintare bună, eficace, 
o halfie impetuoasă și o apărare 
care ar dori-o orice echipă.

Echipa Jiul s-a pregătit cu multă 
conștiinciozitate pentru această în
tîlnire. In timpul săptămlnii a efec
tuat mai multe ședințe de antre
nament iar joi, a susținut o partidă 
amicală cu Victoria Călan de care 
a dispus cu scorul de 5-0. După meci 
am stat de vorbă cu tovarășul ște
fan Coidum, antrenorul echipei 
Jiul care ne-a declarat: „Privim cu 
toată seriozitatea întîlnirea cu 
echipa Rapid. Oaspeții au o forma
ție omogenă, cu o apărare tenace și 
o înaintare mobilă al cărei joc sub
til derutează apărările adverse. La 
Petroșani, se prezintă cu un palma
res valoros : amintesc de acel 8—1 
cu C.S.M.S. Iași. In ceea ce ne pri
vește, după meciul cu Steaua ne-am 
intensificat antrenamentele pentru 
a îmbunătăți condiția fizică și teh
nica individuală a jucătorilor, unde 
cred că mai avem unele carențe. 
Pentru partida de duminică vom ali
nia In general aceeași garnitură pe 
care am prezentat-o și în celelalte 
partide. Ion Vasile și Martinovici au 
ușoare întinderi. Sper însă că du
minică să-și poată relua locul în 
echipă. Avem și trei noi legitimări: 
Speriesu, Ionescu și Stancu care vor 
completa lotul nostru. Am convin
gerea că formația pe care o vom 
alinia duminică va obține un rezul
tat onorabil".

C. COTOȘPAN 

Grupul Școlar minier Lupeni
Angajează imediat:

— conducători auto 
pentru autoturism I. M. 5.

Informații suplimentare se pot obfine la 
socrefariatu1 Grupului școlar minier din Lupani.

trudește in subteran 
sau cel ocupat In ate
liere sau birouri sd 
vină cu drag în curtea 
minei pentru a petrece 
citeva clipe de răgaz 
in tovărășia florilor, a 
ierbii proaspete sau în 
vecinătatea lacurilor. 
Și asta pentru că tot 
ce s-a realizat aici, din 
inițiativa și cu partici
parea unor gospodari 
inimoși, incintă ochiul 
și bucură inima.

PROGRAM 
DE RADIO

25 septembrie

PROGRAMUL'' I; 6,00 BULE
TIN DE ȘTIRI/6,10 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sumarul presei. Buletin meteo- 
rutier; 7,30 Voioșie și cîritec; 
7,45 Cînjece din folclorul non 
și jocuri populare; 8,00 Trans
mitem pentru sate; 8,40 Glasul 
melodiilor,- 9,10 Călătorie mu
zicală prin regiunile patriei; 
9,34 Selecțiuni din opereta 
„Silvia" de Kaiman; 9,50 Muza 
veselă; 10,00 Clubul voioșiei; 
10,30 Program de muzică u- 
șoară cu Gigi Marga, Caterina 
Valente, Constantin Drăghicl 
și Hervâ Villard; 11,00 BULE
TIN DE STERI; 11,03 Radio a- 
tlas; 11,15 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Radiotele- 
viziunii; 11,45 Muzică ușoară 
cu Margareta Nicolova și Cris
tian Popescu; 12,00 DE TOATE 
PENTRU TOȚI,- 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 
13,13 Cîntă Margareta Pîslaru.- 
13,28 Varietăți muzicale; 14;00 
La microfon, Gică Petrescu;
14.15 Răspunsuri La scrisorile 
dumneavoastră — muzică popu
lară; 14,40 Muzică ușoară in
terpretată de cîntărețul englez 
Cliff Richard; 15,00 Valsuri;
15.15 Recitalul tenorului Valen
tin Teodorian; 15,30 SPORT ȘI 
MUZICĂ; 18,15 Piese de vir
tuozitate din repertoriul inter- 
preților de folclor; 18,30 Cântă 
Ilinca Cerbacev și Pepino dl 
Capri; 18,45 Caleidoscop muzi
cal; 19,15 Cîntă Tita Bărbules- 
cu și Ion Copil — melodii 
populare; 19,30 Refrene cunos
cute; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Mic concert fol
cloric cu Maria E&tărețu, Ale
xandru Grozuță, Ilie Udilă, or
chestra de muzică populară 
a Radioteieviziunii, orchestra 
„Bar-bu Lăutaru" a Filarmonicii 
de ștat „George Enescu"; 20,45 
TEATRU RADIOFONIC: „Pro- 
meteu încătușat" de Eschii; 
21,52 Piese instrumentale; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,25 Carnavalul 
notelor; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
24 septembrie

17,00 Atletism — întâlnirea 
dintre echipele României și Ita
liei. Transmisiune de la Stadio
nul Republicii din Capitală; 
18,00 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar; 19,00 Telejur
nalul de seară; 19,15 Campio
natul mondial de gimnastică. 
Transmisiune de la Dortmund; 
20,00 Teie-enciclopedia,- 21,00 
Doine, cîntece și jocuri popu
lare; 21,20 Melodii din filme; 
21,50 Filmul serial: Sfîntul; 
22,40 Prietenul meu, pianul; 
23,00 Telesport; 23,10 Telejur
nalul de noapte,- 23,20 Buletin 
meteorologic; 23,25 închiderea 
emisiunii.

i
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Sesiunea Adunării Generale
a 0. N. U

spe- 
tran- 
celei

Trimisul
•N. Ionescu, 

lucrărilor 
a Adunării Ge- 
vineri dimineața 

generale, 
la tribuna
Guatema-

NEW YORK 23. 
cial Agerpres, 
smite: In cadrul 
de-a 21-a sesiuni 
nerade a O.N.U.,
au continuat dezbaterile 
Cu acest prilej au urcat 
O.N.U. șefii delegațiilor 
lei. Canadei și U.R.S.S.

In intervenția sa, ministrul de 
externe al Guatemalei, Emilio Are- 
nales, a subliniat printre altele că 
țara sa dorește să mențină relații 
cu toate statele reprezentate în 
organizația Națiunilor Unite și în 
organismele sale și consideră că 
toate tăriile trebuie să fie repre
zentate în O.N.U.

Ministrul de externe al Cana
dei, Paiul Martin, abordlînd o serie 
de aspecte ale relațiilor economice 
internaționale, a arătat, printre al
tele că progresul înregistrat în 
acordarea de, asistență țărilor în 
curs de dezvoltare este insuficient.

In continuare a luat cuvîntul mi
nistrul 
vietice, 
trecere 
aspecte 
ționale, 
asupra 
siunea 
marea, 
de pe
colonialismului și rasismului, rela
țiile economice internaționale.

Condamnînd agresiunea S.U.A. în 
Vietnam și 
inițiativă pe 
califică „de

de externe al Uniunii So- 
Andrei Gromîko. Făcînd o 
în revistă a principa'eloi 
ale vieții politice interna- 
el s-a oprit, în special, 

problemelor privind agre- 
S.U.A. în Vietnam, dezar- 
desființarea bazelor militare 
teritorii străine, lichidarea

subliniind că „fiecare 
care Washingtonul o 

pace" este urmată de

„Surveyor-2“ 
s»a prăbușit 
pe suprafața Lunii

PASADENA 23 (Agerpres). — Vi
neri dimineața, sondla lunară ameri
cană „Surveyor-2“ s-a prăbușit pe 
suprafața Lunii în apropiere de 
craterul Copernic, cu o viteză de 
9 650 km la oră, zdrobindu-se • com
plet’ Sonda urma să aselenizeze lin 
pe suprafața lunară pentru a lua o 
serie de imagini ale acesteia, nece
sare viitoarelor zboruri umane în 
Lună.

Eșecul lui „Surveyor-2" se dato
rează unei defecțiuni intervenite la 
unul din 
rectare a 
antrenat
jurul axei sondei, ce nu a mai putut 
fi oprită. Tehnicienii de la Pasa
dena au efectuat opt încercări pen
tru a redresa sonda însă fără re
zultat.

o nouă escaladare a agresiunii", 
Andrei Gromîko a arătat că so
luția acestei probleme este indi
cată în 
guvernul 
Național 
mul de 
rea necondiționată ă 
teritoriului R. D. Vietnam, retrage
rea din Vietnamul de sud a tuturor 
forțelor armate aile Statelor Uniite 
și ale aliaților lor, acordarea 
sibiliității poporului vietnamez 
a-și rezolva singur problemele 
interne. Agresorul 
Vietnam, agresorul 
plece — a declarat 
externe al Uniunii

In cuvîntarea sa, A A Gromîko 
a prezentat Adunării Generale trei 
propuneri cuprinse în proiecte de 
rezoluții ale Uniunii Sovietice. 
Una din rezoluții se referă la des
fășurarea îndeplinirii declarației cu 
privire la inadmisibilitatea ameste
cului în treburile interne ale sta
telor, cu privire la apărarea inde
pendenței și suveranității lor. Ea ce
re să înceteze de urgență ameste
cul în treburile interne ale state
lor și popoarelor, cheamă toate sta
tele și popoarele să îndeplinească 
cu strictețe toate obligațiile potri
vit Gartei O.N.U. și prevederile 
declarației cu privire la neamestec 
și condamnă toate formele de 
amestec.

Un al doilea proiect de rezolu
ție propune ca toate statele care 
au baze pe teritoriul statelor in
dependente sau pe teritoriile de
pendente din Asia, Africa și Ame
rica Latină să lichideze de urgență 
aceste baze și șă nu le mai creeze 
pe viitor.

Cel de-al treilea proiect de re
zoluție prezentat de A. A. Gromîko 
abordează unele aspecte -ale de
zarmării nucleare, arătînd că ar
mele nucleare creează o primejdie 
pentru securitatea tuturor statelor 
și frînează realizarea dezarmării 
generale și totale.

programul prezentat db 
R. D. Vietnam și Frontul 
de Eliberare din Vietna- 
sud. El comportă înceta- 

bombardării

a venit 
trebuie 
ministrul 

Sovietice.

po- 
de 

sale 
în 
să 
de

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

STOCKHOLM 23 (Agerpres). 
In sala de expoziții a Muzeu
lui din orașul suedez Kristian- 
stall a avut loc, sub auspiciile 
murifcipalității orașului și 
I.R.R.C.S., vernisajul expoziției 
de artă populară românească, 
în cadrul căreia sînt expuse 
costume din diferite regiuni 
ale țării, obiecte de artizanat, 
ceramică, instrumente muzica
le etc.

La festivitatea de deschidere 
au participat Nils Gustav Ha- 
gandoy, vicepreședinte al Con
siliului de administrație al dis
trictului Kristianstad, și un nu
meros public.

A fost de față Gheorghe Ște- 
îânescu, însărcinatul 
a. L al Ambasadei 
Socialiste România 
holm.

★

Noi acțiuni ofensive
ale pafriofilor sud-vietnamezi

cu afaceri 
Republicii 
la Stock-

DAMASC 23 (Agerpres). — 
In cadrul Tîrgului internațio
nal de Ia Damasc, Pavilionului 
României, cuprinzînd mărfuri 
din mai toate ramurile econo
miei, i s-a conferit „Medalia 
de aur“, Atribuită de către 
conducerea tîrgului, pentru 
modul de prezentare și bună 
organizare, aceasta este cea 
de-a doua distincție primită, 
prima fiind conferită la ediția 
din anul trecut a acestei tra
diționale manifestări comercia
le internaționale.

cele trei motoare de co- 
direcției, defecțiune care a 
o mișcare de rotație în

+ VARȘOVIA. Recent, în- 
tr-un orășel minier din R. P. 
Polonă, Bytom, o femeie în 
vîrstă de 26 ani a fost supusă 
unei operații de transplantare 
a rinichilor, operație încheiată 
cu suaces. Inițial, pacientei i-au 
fost extirpați ambii rinichi, fi- 
indu-i întocmiți cu un rinichi 
artificial experimental. Apoi a 
urmat o operație în cursul că
reia pacientei i s-a transplan
tat un rinichi sănătos de la ta
tăl ei. După această a doua 
intervenție, starea sănătății 
bolnavei s-a ameliorat simțitor

♦ NEW YORK. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
acceptat, în principiu, să asis
te la conferința șefilor de sta
te, membre ale O.U.A., care va 

, avea Ioc la 5 noiembrie la 
Addis Abeba. Invitația a fost 
adresată joi de secretarul ge-

SAJGON 23 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore forțele patriotice 
sud-vietnameze au organizat o se
rie de atacuri în împrejurimile ime
diate ale Saigonului. După cum a- 
nunță agenția France Presse, nu
mai în cursul nopții de miercuri 
spre joi patrioții au atacat două 
posturi ale trupelor saigoneze diz- 
locate în jurul orașului și au fă

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Jean Chamant, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a Franței, con
ducătorul delegației Comisiei pen
tru afacerile externe a Adunării 
Naționale, care a făcut o vizită în 
U.R.S.S., a acordat un interviu unui 
corespondent al ziarului „Izvestia" 
în care a împărtășit impresiile cu
lese în timpul vizitei și a vorbit 
despre problemele care au făcut 
obiectul convorbirilor în Uniunea 
Sovietică.

Referindu-se la căile prin care 
țările pot aduce o contribuție dem
nă la destinderea încordării inter
naționale, J. Chamant a arătat că 
una dintre acestea este retragerea 
din blocurile militare, care sînt o 
urmare și un mijloc de ■ menținere 
a războiului, rece. Trebuie redusă

Declarațiile lui McNamara
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Ministrul apărării S.U.A., Robert 

McNamara, a anunțat joi în cadrul 
unei conferințe de presă că guver
nul american a hotărît să facă e 
comandă suplimentară de 280 de a- 
vioane — tactice în cursul anului 
fiscal 1968-1969, al căror cost se va 
ridica la aproximativ 
dolari. El a precizat 
mare parte a acestor

700 milioane 
că cea 
avioane

mai
sn-

Popularitatea președintelui Johnson 
a atins cel mai coborît nivel
WASHINGTON 23 

Președintele Johnson 
neri 1 037 zile de cînd se află la 
Casa Albă — aceeași durată ca și 
a președintelui Kennedy, asasinat la 
22 noiembrie 1963. In legătură cu 
aceasta, corespondentul din Wa
shington al agenției Reuter arată 
că un sondaj al opiniei publice în
treprins săptămîna aceasta indică 
faptul că popularitatea lui Johnson

(Agerpres). 
a împlinit

nu-

neral adjunct al acestei orga
nizații, Mohamed Sahnoun.

+ WASHINGTON. La Wa
shington s-a anunțat că efecti
vul trupelor americane în Viet
namul de sud a crescut Ia 
311 000 de oameni, cu 11000 
mai mulți decît în 
trecute.

cursul lunii

BONN. Dou ă
reacție aparțiinînd 
riene ale Bundeswehrului s-au 
prăbușit joi în apropierea La
cului Ammer din landul Bava
ria, după ce se ciocniseră la 
înălțimea de 700 metri. Cei doi 
pilpți și-au pierdut viața.

avioane cu 
forțelor ae-

4- BONN. Epava submarinu
lui vest-german „Hai", care s-a 
scufundat săptămîna trecută în 
Marea Nordului, în timpul unei 
furtuni puternice, a fost ridi
cată joi' la suprafața apei.

Epava submarinului urmează 
să fie remorcată de o navă de 
transport și dusă în’portul Hel-

*

plimentare va fi afectată marinei 
americane, care a suferit cele mai 
mari pierderi în Vietnam.

McNamara a afirmăt că bugetul 
militar al S.U.A, pentru anul 1967- 
1968 a fost alcătuit pe baza ipotezei 
ca operațiunile militare în Asia 
sud-est vor continua pînă la 31 
nie 1967. El a recunoscut însă 
s-ar putea ca aceste previziuni
S'~ dovedească a fi greșite, și răz
boiul să continue și după această 
dată, din care cauză guvernul a ho- 
tărit să revizuiască unele 
gramele sale de înarmare, 
american a spus că „este 
ca probabil" ca guvernul
Congresului în luna ianuarie, fon
duri suplimentare pentru înarmare.

de 
iu- 
că 
să

din pro- 
Ministrul 
mai mult 
să ceară

cut să explodeze un depozit de 
carburanți la Nha Be, o suburbie 
a capitalei. Forțele saigoneze au 
suferit pierderi și pagube materiala

Totodată, se anunță că în zorul 
zilei de joi o unitate a partizani
lor a atacat cu tir de mortiere le- 
calitatea Camau, reședința provin
ciei An Xuyen.

influența acestor blocuri pe arena 
internațională, a declarat el. In 
ceea ce o privește, Franța a’ făcut 
deja multe pe această cale și prin 
aceasta și-a demonstrat atașamen
tul față de cauza asigurării 
destinderi a încordării pe 
oadă îndelungată.

o
unei 
»eri-

Cance- 
Erhard,

însărcinări speciale, 
convorbiri americanc- 

sînt așteptate cu un

1

a atins cel mai coborît nivel, 
mai 48 la sută din persoanele inte
rogate aprobînd felul în caire el 
conduce politica S.U.A. Uin alt son
daj, publicat de ziarul „Washing
ton Post" arată că Partidul demo
crat, condus de Johnson „pierde 
repede teren și va înregistra pier
deri substanțiale la alegerile pen
tru Congres din luna noiembrie".

Grave incidente

goland, în cursul 
neri.

zilei de vi-

+ LUSAKA, 
zambian a hotărît 
pe o perioadă de încă șase. luni 
a stării excepționale institui
te cu doi ani în urmă, cînd 
incidente provocate de mem
brii sectei religioase 
s-au soldat cu circa 
morți.

Parlamentul 
prelungirea

Lumpas
800 de

Comuni- 
Guyanei 
au fost

I

< GEORGETOWN, 
cațiiile telefonice ale 
cu Insulele Barbados 
întrerupte ca urmare a ruperii 
cablului maritim, care leagă 
Guyana de acele insule. Spre 
surprinderea celor care au ri
dicat cablul la suprafață, pen
tru a-1 lega, s-a constatat că 
ruperea s-a datorat „agresivi
tății" unui pește de mari pro
porții.

1
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BONN 23 (Agerpres). — 
larul vest-german, Ludwig 
se va întîlni cu președintele John
son la Washington, luni și marți. In 
viziîa sa în Statele Unite, Erhard 
va fi însoțit de ministrul de exter
ne Gerhard Schroder, de ministrul 
apărării, Kai CJwe von Hassel, pre
cum- și de Ludger Westrick, fostul 
ministru cu 
Apropiatele 
vesl-germane
viu interes de cercurile vest-ger- 
mane datorită acuității problemelor 
ce vor fi discutate ,și anume ajuto
rul vest-german în devize, situația 
N.A.T.O., războiul din Vietnam și 
altele. Observatorii politici arată efi 
este vorba „de probleme foarte di
ficile" care nu vor găsi o rezol
vare imediată.

După cum arată agenția Franc V 
Presse, discutarea compensării 
devize pentru cheltuielile legate de ; 
staționarea trupelor americane îrrK 
Germania occidentală, potrivit do
rințelor Bonnului, trebuie 
Ioc în perspectiva unei 
globale.

în Brazilia

să aibă 
strategii 

)■

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). 
Tensiunea politiiică din centrele 
universitare braziliene continuă să 
crească. In mai multe centre uni
versitare ale țării s-ati produs noi 
incidente violente între studenți și 
poliție. Aproximativ 5 000 de stu
denți au demonstrat în Piața Liber
tății din Sao Paulo cerînd încetarea 
actelor de violență din partea 
țel or polițienești. Coloanele 
demonstranți au fost atacate de 
lițîe care a folosit 
cauciuc și grenade 
mogene. Peste 200 
fost arestați.
particulare Mackenzie din loca
litate continuă să rămînă ocupată 
de cei 200 de studenți, în semn de 
protest împotriva recentelor ares
tări în rîndul studenților de la fa-

HorL

Hori-

for- 
,de 
po- 
debastoane

cu gaze Iacri- 
de studenți au 

Clădirea Universității 
Mackenzie

cultătile din Sao Paulo, Belo 
zonte și Rio de Janeiro.

La Rio de Janeiro și Belo 
zonte au fost mobilizate puternice
forțe polițienești pentru a împiedica 
demonstrațiile. Cu toate acestea, 
aproximativ 500 de studenți din 
Rio de Janeiro au organizat un mi
ting în clădirea facultății de medi
cină în timp ce pe străzile orașului 
patrulau peste 2 000 de polițiști. La 
Belo Horizonte, poliția a ocupat 
cut tea Universității federale a 
tului 
mite

In 
tului
notriva participanților la un marș 
al studenților, arestînd aproximativ 
100 de manifestanțî. In cursul inci
dentelor au fost rănite grav 12 per
soane.

Minas Gerais pentru a nu 
organizarea unui miting, 
orașul Salvador, capitala 
Bahia, poliția a intervenit

sta- 
per-

sta- 
îm-

Referendum în Spania ?
Franco a atras atenția tuturor mem
brilor guvernului său să participe la 
Consiliul de Miniștri spaniol care 
se va țină miercuri. Presa spaniolă’ 
subliniază; caracterul neobișnuit al 
acestui referendum, amintind că el t 
este primul care se ține în ultimii X, 
nouă ani.

MADRID 23 (Agerpreș). — In ca
pitala Spaniei s-a aflat că generalul 
Franco intenționează să anunțe la 1 
octombrie un referendum, în vede
rea unor noi instituții care ar urma 
să intre în vigoare de îndată ce 
se va deschide problema succe
siunii sale. In acest sens, generalul

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


