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Tovarășii
Nicolae Ceaușescu 

și Ion Gheorghe Maurer 
s-au înapoiat în Capitală
Vineri seara s-au înapoiat în Ca

pitală tovarășii Nicola-e Ceaușescu, ' 
secretar general al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, îm

preună cu general-colonel Ion Ic
nită, membru al C.C. al P.GjR., mi
nistrul forțelor armate, care, la in
vitația C.C. al P.G.U.S și a guver
nului sovietic, au făcut o vizită prie
tenească în Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan-

Comparativ cu prima decadă a a- 
cestei luni, doar minerii din Lupeni 
au „săltat" la plan, înscriind pînă 
ieri, dimineața un plus de aproape 
1 000 tone de cărbune cocsificabil. 
Ea celelalte exploatări se bate pa
sul pe Ioc. La minele din Lonea, 
Aninoasa, Vulcan și Uricani dato
riile față de plan se ridică la cite 
1 000—3 000 tone cărbune.

Doar 11 sectoare se pot mîndri 
cu rezultatele obținute în primele 
două decade (cele cuprinse în cla
samentul hărniciei la care se mai 
adaugă colectivul sectorului III de 
la mina Aninoasa). 23 de sectoare 
productive au înscris în dreptul 
lor semnul minus !

Cel mai ridicat plus l-a obținut 
colectivul sectorului V de la mina 
Eupeni — peste 2 200 tone cărbune 
cocsiificaibil.

Dar, cu o floare nu se face 
primăvară; pe C.C.V.J., față de pri
ma decadă, rămînerea sub plan a 
crescut de la 7 500 la 9 250 de tone !

De ce se bate pasul 
pe loc?

. Pentru a afla cauzele rămânerii 
în urmă, am solicitat părerea tov. 
ING. DUMITRU POPEANĂȘ, șe
ful ’ serviciului producție din C.C. V.J.

— La mina Eonea, cauza princi
pală o; constituie nedirijarea cores
punzătoare a lucrărilor de abataj.

Pe secfoare

angaja-
Pfan ment
% . °/o

Sect. Ill Uricani 113 111
Sect. V Lupeni 108 107
Sect IV Lupeni 107 106
Sect. V Petrila 106 105
Sect. VII Lupeni 105 104
Sect. I Aninoasa 102 101
Sect. I Vulcan 102 101
Sect. V Lonea 101 101
Sect. III Petrila 101 100

Un exemplu concludent: s-a ajuns 
ca în data de 15 ale lunii să fie 
zece abataje în prăbușire. La Pe
trila, rămînerea sub plan se dato- 
rește în primul rînd sectorului IV 
unde, pe lângă o dirijare necores
punzătoare a liniei de front, s-au 
făcut simțite și unele deficiențe or
ganizatorice pe care conducerea mi
nei le putea preveni la timp. Ne- 
realizarea sarcinilor la E. M. Ani
noasa se datorește faptului că atît 
conducerea minei, cît și cea a sec
toarelor productive, nu a urmărit 
pregătirea la timp, în mod eșalonat, 
a liniei de front necesare acoperi
rii planului de producție. Ca ur
mare a efectuării unui control su
perficial a lucrărilor, la un abataj 
din stratul 4 de la sectorul IV s-a 
produs o surpare care a dus la ne- 
realizarea producției pe cîteva zile.

La sectorul V al minei Vulcan 
s-a ajuns ca la jumătate din aba
tajele stratului 3 să se execute lu
crări neproductive (atacări). Deși 
la această exploatare se simte o 
lipsă acută de muncitori, nu s-a 
trecut în mod hotărît la folosirea 
rezervelor interne;, prin introduce
rea susținerii metalice în abatajul 
frontal din stratul. 15, blocul II, 
s-ar fi eliberat un număr de 15—18 
posturi neproductive. Deficitară este 
aici și eșalonarea abatajelor în vede
rea rambleierii. La Uricani, unul, 
din motive este preocuparea insu
ficientă pentru buna funcționare a 
instalațiilor de transport, cît și lip
sa de efectiv. Lipsa unei asisten
te operative la locurile de muncă 
este cauza principală pentru care 
colectivul minei Dîlja nu și-a rea
lizat sarcinile.

— Care sînt perspectivele ?
— Cu ocazia analizei care a a- 

vut loc la C.C.V.J., în urmă cu 5 
zile, analiză la care au participat 
inginerii șefi ai exploatărilor, s-a 
desprins necesitatea îmbunătățirii 
asistenței tehnice pe fiecare schimb, 
folosirea mai judicioasă a efective
lor de muncitori prin concentrarea 
forțelor Ia abatajele productive.

Pentru urmărirea și sprijinirea o-

Activitatea Casei
de cultură

In primăvara acestui an, locuitorii , 
orașului Petroșani au primit un dar 
prețios — cel mai frumos lăcaș de 
cultură din Valea Jiului — Casa de
cultură. Apoi a fost nevoie de o a- 
numită perioadă pentru înzestrarea 
ei cu mobilierul necesar, persona
lul administrativ și instructori cul
turali.; S-a făcut și aceasta, e adeVă- 
vărat de ar parțial.

Așteptam să înceapă, în fine; și 
activitatea culturală propriu-zisâ. Nu 
se poate spune că ea n-a început. 
Dar cum ?

Pentru înlăturarea lipsurilor înce
putului, din inițiativa comitetului 
orășenesc de partid Petroșani a 
avut loc o ședință de lucru cu orga
nele competente, pentru stabilirea 
măsurilor menite să urnească din 
loc activitatea culturală. S-a indicat 
cu acest prilej desfășurarea unei 
acțiuni mai susținute pentru atrage
rea unui număr însemnat de mun
citori, intelectuali, funcționari, ca
dre didactice la diferite forme ale

La sectorul VI 
al minei Lonea, 
brigada condusă 
de Molnar Ștefan 
obține lună de 
lună realizări din
tre cele mai lău
dabile la lucrările 
de investiții sub
terane.

Fotoreporterul a 
surprins patru or
taci ai lui Mol
nar, înainte de a 
pleca în subteran.

muncii cultural-artistice. S-a vorbit 
atunci, de înjghebarea unui cor, a 
unei echipe de teatru, dansuri, re
citatori și a unei brigăzi artistice de 
agitație.

In cuvîntul lor, parțicipanții s-au 
angajat să sprijine activitatea moder- ■ educative urmate de filme adecvate.

In această privință dispunem doar 
și pe plan local de cadre competen
te pentru a pregăti 
ferințe.

Televizorul este, 
foarte puțin folosit;
jență cît și pentru faptul 
în care e instalat se fac 
repetiții. De acord cu 
dar se mai găsesc și alte săli ! Nu ar

nului lăcaș de cultură, pentru â 
reuși să prezinte programe variaite, 
instructive care să atragă zilnic în 
frumoasele săli’un numeros public. 
In încheierea ședinței s-a ales un 
consiliu1 de conducere chemat să 
coordoneze activitatea Casei de cul
tură.

De atunci au trecut două luni, dar 
activitatea consiliului, a cercurilor 
artistice, șe pare a fi tot în fază 
incipientă. Ce are de spus la aceas
ta conducerea Casei de cultură, con
siliul ales și acei care s-au angajat 
să sprijine munca culturală ? 

dru Bîrlădoanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghîci, Pau1 Nicgles- 
eu-Mizil, Ilie Verdeț, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.G.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., membri ai Consi
liului de Ștat, miniștri, conducă
tori ai organizațiilor obștești și in
stituțiilor centrale, generali și ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice, și alți 
șefi ' de misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
veniți în întâmpinare pe aeroport, 
au salutat cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat. Un grup 
de pionieri )e-au oferit flori.

Casa de cultură a fost dotată între 
timp cu aparatură cinematografică. 
Aceasta încă nu a fost folosită, deși 
era foarte utilă cel puțin pentru a- 
tragerea artiștilor amatori sau or
ganizarea unor conferințe instructiv- 

asemenea con-

de 
atît

asemenea, 
din negli- 
că în sala 
mai mult 

repetițiile,

R. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 3-a)

Cu ocazia consfătuirii care se va ține cu cititorii revistei „Ocro
tirea naturii",' organizată de către Editura Academiei Republicii Socialis
te România și Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii de pe 
tîngă Academie, librăria „Ion Creangă" din Petroșani a expus într-o vi
trină, aranjată cu gust, diferite lucrări și tratate privind ocrotirea

UNDE
A Z I

• Teatrul de stat Valea Jiu
lui prezintă Ia ora 1.9,30, în 
sala sa din Petroșani, un Spec
tacol cu piesa „Visul unei 
nopți de iarnă".
• Orchestra populară „Doi

na Argeșului" din Pitești pre
zintă la ora 20, în sala clubu
lui din Petrila spectacolul „Ci- 
ne-a zis dorului dor".

O In cadrul campionatului 
orășenesc de fotbal seria a 
II-a vor avea loc următoarele 
meciuri: I.M.P. — Utilajul Pe
troșani, la ora 14,30, pe tere
nul C.F.R.; S.T.R.A. Petroșani
— Preparația Coroești, la ora 
16 pe terenul C.F.R.; Construc
torul Lupeni — Preparatorul 
Lupeni, la ora 16,30, pe stadio
nul din Lupeni; Fabrica de 
pîine Petroșani — Energia Pa- 
roșeni, Ia ora 16, pe terenul 
din Petrila; Tineretul Ișcroni
— Sănătatea Petroșani, la; ora 
16, pe terenul din Aninoasa.
• Pe terenul de volpi din 

Aninoasa, la ora 16,30, va în
cepe meciul Minerul Aninoa-

MERGEM ?
sa — Știința II Petroșani, iar 
pe terenul de lîngă clădirea 
Sfatului popular din Petroșani, 
la ora 16,30, se întîlnesc echi
pele Știința Petroșani — I.P.I.P." 
Livezeni (ambele sînt meciuri 
în cadrul campionatului oră
șenesc de volei).

M I I N E

9 In sala Teatrului de stat 
din Petroșani va fi ptezentat 
la ora 16 și la ora 19,30, spec
tacolul „Visul unei nopți de 
iarnă".
• Pe stadionul din Petro

șani vor avea loc următoarele 
manifestații sportive : la ora 9, 
meci de rugbi categoria A în
tre echipele Știința Petroșani 
.— Progresul București; Ia ora 
11, meci de handbal categoria 
A seria a II-a studențească, în
tre echipele Știința Petroșani 
— Politehnica Timișoara; la 
ora 11, meci de fotbal din 
campionatul regional, între e- 
chipele Știința Petroșani — Mi
nerul Ghelar.
• Sala de sport a Institutu

lui de mine găzduiește la ora 
9 meciul de baschet dintre e- 
chipele Știința Petroșani — Po
litehnica Iași (campionat re
publican categoria A), iar la 
ora 11 meciul de volei Știința 
Petroșani — Universitatea Bu
curești (campionat republican 
categoria A).
• La Lupeni, cu începere 

de la ora 9, se jjjtîlnesc pe 
stadion echipele de rugbi Mi
nerul Lupeni — C.I.L. Blaj, în- 
tr-un meci din campionatul 
republican de rugbi catego
ria B.
• In cadrul campionatului 

orășenesc de fotbal seria I, pe 
terenul din Petrila se întîlnesc, 
la ora 10, echipele Preparația 
Petrila — Constructorul minier 
Petroșani, la ora 12,30 echipele 
Minerul Petroșani — Minerul 
Uricani, iar la ora 10, pe te
renul C.F.R. din Petroșani șe 
întîlnesc echipele C.F.R. Petro- 
șani — Minerul Bănîța.
• La cluburile sindicatelor 

din Petrila, Aninoasa și Lu
peni, începînd cu ora 20, se 
organizează seară de dans.



STEAGUL R@ȘU

PRIN DE A
azi prin 
a Mol-

Trecătorul de 
vechea capitală 
deniei rămîne plăcut im-, 
presionat de noul Iași, 
care, pe zi ce trece, de
vine unul din cele mai ’ 
moderne și mai frumoase 
orașe ale țării. Iți tre
buie mult timp pentru a 
cunoaște doar câteva din 
perlele bătrinului „tîrg 
al îeșilor", care se înși- , 
ră la tot pasul pe fru
moasa colină pe care e 
răsfirat orașul.

Date precise despre e- 
xistenta orașului nu se 
cunosc. Cert este că la
șul e unul din cele mai 
veahi orașe ale țării, că 
a cunoscut multe în în
delungata-! existență. Ia
tă doar cîteva evenimen
te mai importante înscri
se în istoria lașului: în 
1241 lașul este invadat 
de tătari,- în 1565, în tim
pul celei de-a doua dom
nii a lui Alexandru Lă- 
pușneanu, devine capi
tala Moldovei pentru trei 
veacuri, pentru că în 
1862, capitala Țărilor Ro
mâne unite se stabilește 
sub domnia lui Alexan
dru Ioan Cuza la Bucu
rești. In anul 1600 lașul 
cunoaște pentru scurt

I AȘ U L
timp domnia lui Mihai 
Viteazul și tot în Ieși 
este înăbușită mișcarea 
revoluționară de la 1848 
din Moldova de către 
domnitorul de atunci Mi
hail Sturdza. In 1859, la 5 ....ianuarie, lașul îl alege

rizontală și verticală. 
Măreția lașului,, desfășu
rat în forma unui imens 
amfiteatru, i-o dau atît 
numeroasele monumente 
ala trecutului, restaurate 
cu atenție în ultimii ani, 
cit și cartierele moder-

NOTE DE

Alexandru Ion Cuzape 
domn al Moldovei și în 
aceiași Iași apare în 1881 
primul număr al revis
tei „Contemporanul".

îndelungata dominație 
turcească, pîrjolurile ți 
jafurile tătărești, luptele 
împotriva exploatării mo
șierilor și a asupritorilor 
străini, cumplitele moli
me, toate au lăsat urme 
adînci în viața oameni
lor, - în structura orașu
lui. Dar oameni lumi
nați, cu dragoste de ța
ră, au adus o contribu
ție de seamă la restau
rarea orașului, la înfru
musețarea sa. Astăzi cel 
mai mare oraș moldo
vean, martor ai atâtoi 
evenimente istorice, po
litice și economice, s 
dezvoltă impetuos pe c

EPIGRAME
La magazinul ce deservește cartierul Carpați cu lapte 
și produse lactate s-a desființat un raion de pîine, în- 
ființindu-se unul de băuturi spirtoase.

Dreapta — bloc alimentar, 
Bufet „Trei Brazi" — stingă. Dar...
Țuică dacă vrei să bei, 
De la „lăptărie" iei.

In magazinele specializate din Petroșani, punea 
vinde mereu proaspătă „de ieri".

Sînt cetățeni ce-ntr-una cer:
O pîine proaspătă să fie ! 
Dar, pentru fabrică — se știe 
Dorința lor e un... mister.

Lacto-bar mămăliguța uneori e „fluidă".
Vreau ochiuri la capac, cu mămăligă, 
Dar ce mi-au pus pe masă, mă intrigă, 
Că ouăle-s ca piatra, de le-ncerci, 
Iar mămăliga curge, ca un terci.

grădina Tineretului, transformată în „Mustărie 
găsește în permanență nici must și nici pastramă.

Sus pe firmă, „Mustărie", 
Dar, Ia masă „butelie". 
Iar pastramă, dragii mei, 

Este... doar, în mititei.
Echipei de fotbal Jiul, care din fruntea clasamentu
lui a ajuns la coadă.

Visam un meci în trei reprize. 
Dar, azi, cu voi, mi-am găsit leacul, 
Că din surprize in surprize 
„înaintați" în clasament ca... racul.

Ea

La 
se

Toanele centralistei
Din Petrila am primit 

o sesizare. Pe marginea 
ei, despre veridicitatea 
datelor ce le conține am 
discutat cu cîteva per
soane din localitatea res
pectivă. Sesizarea grăieș
te despre atitudinea ne
cuviincioasă a centralis
tei Crasiuc Maria de la 
oficiul poștal, despre mo
dul cum își face datoria. 
Iată conținutul:

„M-am prezentat ,în- 
tr-una din zile la poște 
și am dat un aviz tele
fonic pentru ora 20 ciiiva 
din Constanța. Am plătit 
înainte taxa convorbirii 
de 3 minute, urmind ca 
după convorbire să li
chidez eventuala diferen
ță. Cînd m-am prezen
tat să vorbesc, tovarășa 
centralistă Crasiuc Maria 
mi-a solicitat Înainte ta
xa pentru toată convor
birea. I-am răspuns fru
mos că nu știu cil timp 
va dura convorbirea și 
că voi plăti pe urmă 
dacă va dura mai muit 
declt cele 3 minute pen
tru care plătisem. Înver
șunată, centralista m-a 
somai că dacă nu plă
tesc nu mă servește. $i 
s-a ținut de... încăpățî
nate. La ora 21,10 cîna

a sosit pe fir Constanța, 
nu m-a servit. M-a ser
vit însă cu 
centralista i 
de noapte, 
s-o Întreb ;
Crasiuc de 
semenea comportare față 
de cetățeni. Mi-a tăiat 
scurt piuitul: „Centrala 
e moștenirea mea, e bi
ne ?!". Același lucru s-a 
întlmplat cu un' cetățean 
care avea convorbire cu 
Sighetul. De altfel nu-i 
prima dată cind aceastf 
centralistă nu servești 
cu promptitudine cetățe
nii, le răsfimde necuvi
incios, le tot amină co
manda".

După cum se vede, la 
poșta din Petrila telefo
nul are ton, iar centra
lista Crasiuc Maria are 
toane. Sperăm să nime
rim o fisă bună prin ca
re să dăm un semnal 
S.O.S. la 03. Așteptăm 
răspunsul la semnal. In 
nici un caz n-am vrea 
să auzim.- OCUPAT sau 
REVENIȚI. Pentru că da
că va trebui să revenim 
noi o vom face, dar nu 
cu... plăcere pentru dum
neavoastră. Aloo I...

CĂLĂTORIE

.ie cu blocuri mari și 
frumoase, impunătoarele 
edificii de cultură și în- 
vâțămînt. Aid, monumen
tele trecutului nu con
trastează izbitor cu rea
litățile prezentului, ci se 
îmbină armonios, dând 
monumentalitate, farmec 
și prospețime unui mare 
și frumos oraș.

In lașul în oare au 
trăit scurtă vreme Mihai 
Eminescu și Ion Crean
gă, arta, cultura și în- 

ățământul se bucură de

largă popularitate. In 
Iași își desfășoară acti
vitatea numeroase insti
tuții de artă ca : Teatrul 
național, Opera de stat, 
Filarmonica de stat „Mol
dova", cinematografe, 
cluburi, oase de cultură 
și cămine culturale, mai 
multe biblioteci și mu
zee, instituții și asociații 
culturale. In universita
tea ieșeană, în institu
tele și instituțiile de în
vățământ superior învață 
peste 15 000 de studenți, 
lașul fiind în această pri
vință al doilea oraș din 
țară după București.

Modernele cartiere Ni- 
coiina, Socoia și Tătă- 
rași, întinsa zonă indus
trială și agro-alimentară, 
frumoasele parcuri și 
spații verzi, toate între
gesc harta unui oraș în 
plină dezvoltare.

D. GHEONEA

Biblioteca centrală universitară.

D. M.

V

OAMENI
! amabilitate 
din schitnbul

Am cutezat 
pe tovarășa 
ce are o a-

Dem. SĂRARU

Păstrător al tradițiilor 
obiceiurilor strămo

șești, cu arhitectonica 
sa bogată, satul româ
nesc a atras întotdeauna 
luarea aminte. Către el 
s-au îndreptat cu grijă 
cei care au vrut să cu
noască comorile neste
mate ale folclorului. 
Aici se află izvorul ve
chilor meșteșuguri lega
te de îndeletnicirile a- 
gricole, iar dragostea 
pentru frumos poartă de 
veacuri amprenta măies
triei sculpturale pe scân
dură, pe stâlpii porților 
țărănești, la pridvoarele 
oaselor. „Vrem să valo
rificăm această măiestrie'' 
— ne destăinuie Petre 
Purcărescu, directorul 
Muzeului raional din 
Rîmnicu Vîlcea. Iubito
rii de frumos din țară 
și de peste hotare, care 
se perindă pe șoseaua 
internațională, își vor da 
întâlnire, nu peste multă 
vreme într-un adevărat 
muzeu al satului, Un sat 
fără oameni. Aici vor fi 
adunate edificiile cu ele
mentele cele mai pito
rești ale arhitecturii 
populare vâlcene. In ju
rul vestitei cule „Bujo- 
reanu", oare va fi și ea 
pe deplin restaurată, ca 
piesă arhitectonică spe
cifică secolului al 18-lea, 
se vor orândui case 
joase, simple, așezate pe 
temelii de piatră, apoi 
cele tipic vîlcene cu 
foișor, stîlpi ciopliți ar
tistic, cu prispe-n față, 
una mai altfel ca cea
laltă, întrunind însă a- 
ceeași trăsătură de daltă 
purtată din generație în 
generație de meșterii lo
cului. Cele peste 30 de 
oase, cele mai reprezen
tative care au și fost de
pistate în văile Olă- 
oeștinhit, Luuoov&țului și

Niciodată nu o prea ftrziu 
să-ii continui studiile

Gheorghi Papalașvili, un țăran 
georgian în vîrstă de nu mai puțin 
de 92 de ani, a terminat cu succes anul 
doi de studii la Universitatea popu
lară, fără să fi lipsit niciodată de 
la cursuri. Papalașvili s-a hotărît 
să-și continue studiile după o lungă 
întrerupere: certificatul său de ab
solvire a școlii elementare datează 
de la sfîrșitul secolului trecut. EI 
are o memorie prodigioasă : de pildă, 
știe și acum pe dinafară poemul lui 
Sota Rustaveli „Cavalerul cu pie
lea de tigru", care numără 1 700 de 
strofe.

Papalașvili are un rival serios în 
persoana învățătorului italian, Giu- 
sepppe Molari, Acesta, în vîrstă de 
63 de ani, s-a înscris în primul an 
al facultății de litere a Universită
ții din Urbino. El este astfel deca
nul de vîrstă al studenților nu nu
mai din Italia, dar și din întreaga 
lume. i

Înmormîntare veselă
Ultima dorință a unui milionar ex

centric american, James McMillan 
Gibson, a fost ca înmormîntarea sa

nimeni prilej 
scop, a lăsat cu 
oa imediat după

să nu fie pentru 
tristețe. In acest 
limbă de moarte 
înhumare, lingă mormînt să aibă loc
o mare petrecere, în Aer liber, cu 
șampanie, iar pe mormînt să fie ri
dicate, în chip de monument fune
rar, două uriașe sticle de șampanie 
din granit fiecare de cîte un me
tru înălțime.

Autoritățile au ordonat însă înlă
turarea acestor originale „monu
mente", Ia cererea rudelor persoa
nelor înmormîntate în același cimi
tir. Intr-adevăr, datorită prezenței 
„sticlelor" de șampanie, cimitirul de
venise un adevărat loc de 
pentru turiști, care tulburau 
acesta liniștea ce se cuvine 
ni într-un asemenea loc.

atracție 
în felul 
a dom-

Siamezele italiene 
la școală

Cele două surori siameze din Gar- 
tone Riviera (Italia), Santina și 
Giuseppina Foglia, separate anul 
trecut printr-o excepțională opera
ție chirurgicală efectuată de pref. 
dr. Solerio, din Torino, au începui 
cursurile școlare. Ex-șiamezele pot 
studia în mod normal; ca oricare alt 
copil.

PE URMELE NATURALIȘTILOR
rezistă cămila 
apă ?

Cum 
fără

t

Prin deșert trece o caravană. Că
milele înaintează încet, încărcate cu 
baloturi și burdufuri cu apă, care 
aici, în pustiu, reprezintă încărcă
tura cea mai prețioasă. Apa este 
numai pentru oameni. Cămilele nu 
au nevoie de ea. Dar de ce ? Cum 
pot rezista animalele atîta timp fără 
apă ? Legendele pe această temă sînt 
mai vechi chiar decît sfineșii egip
teni.

Pînă nu de mult se credea că co
răbiile deșertului păstrează mari re
zerve de apă în cocoașele lor sau 
în compartimentele stomacurilor. 
Oamenii de știință au respins de la 
început legenda 
terne. Cocoașa 
adevăr, rolul de 
apă, ci de țesut
malele îl consumă 
s-au terminat celelalte surse de 
nergie.

Legenda despre beduinul care 
sacrifică dromaderul favorit ca

cocoașelor — cis- 
îndeplinește, intr- 
magazie, dar nu de 
adipos pe care ani- 

în cazul că ii 
e*

. Oltului, în țara Loviștei 
și în alte zone ale Vîl- 
cii vor prinde conturu
rile unuia dintre verita
bilele sate românești, cu 
modul său tradițional de 
dispunere, cu farmecul 
inedit al ulițelor sale.

Creatorii de artă popu
lară se întrec încă de pe 
acum pentru împod-obi-

SATE 
FĂRĂ

rea lor. Marame, covoa
re, ceramică de Horezu 
și alte obiecte în număr 
de aproape 1 800 au și 
fost achiziționate, .ele 
dî-nd caselor, satului, o 
notă de vioiciune cu te
lul aparte.

Cu nimic mai prejos 
va fi și Goleștiul, pen
tru că noul sat aflat a- 
cum în construcție adu
ce, în afara diversității 
în stil arhitectonic, măr
turii a două dintre cele 
mai străvechi și perma
nente ocupații ale po
porului român. Gospodă
rii, cu tot ce le înso
țesc — hambare, grajdul 
animalelor, crame, po- 
verne, cuptoare de us
cat fructe, magazii și 
alte dependințe din ves
titele podgorii și plan
tații pomicole ale Pan
elului, Cotnarilor, Alba- 
lulia, Murfatlar, Plenița. 
Segarcea, Valea Călugă
rească, Odobești, Muscel,

Pitești, Drăgășaini, din tot 
atâtea locuri câți vestiți 
podgoreni și pomicultori 
cuprinde țara noastră de 
la un capăt la altul. Sînt 
26 de gospodării țără
nești care vor fi așezate 
pe de o parte și de alta 
a ulițelor în perimetrul 
a 15 hectare. Nici una 
dintre ele nu va semăna 
oa stil arhitectonic, întru
cât locurile unde au fost 
ridicate sînt deosebite 
ca așezare, relief, iar oa
menii stăpâneau, chiar 
de la comună la comu
nă, alte procedee de a 
scoate din struguri aro
ma și limpezimea vinu
rilor, din prune savoarea 
și tăria țuicii. In centrul 
satului, în vatră, cum se 
obișnuiește a i se spu
ne, se aduc construcții 
specifice și instrumen
tarul cu oare sînt do
tate pentru a demonstra 
evoluția prelucrării fruc
telor și vinurilor.

întâietatea în a sila
bisi istoricul acestor tra
diționale îndeletniciri, ■ 
pomicultura și viticultu
ra îi revine, însă, pavi
lionului din centrul sa
tului, Aici va fi adusă 
vița sălbatică pietrifica
tă datând din secolul 1 
i.em., uneltele folosite 
din cele mai vechi tim
puri pentru domesticirea 
viței de vie și a pomilor 
Planșe, grafice și mostre 
de struguri, fructe, vi
nuri și țuică obținut-.' 
in toate părțile țării.

Două sate noi, fără oa 
meni, oare vorbesc, însă, 
prin așezarea lor, de oa
menii care le-au înălțat, 
de îndeletnicirile lor 
iecursul veacurilor.

îr
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bea apă din stomacul lui a durat 
multă vreme și a fost dezmințită cu 
peste zece ani în urmă. Cămila poate 
să păstreze în stomacul ei aproxi
mativ 3 litri de apă, cantitate lipsită 
de importanță pentru animalul care 
este în stare să bea dintr-o dată 
100 litri de apă. Enigma capacității 
neobișnuite a cămilei de a îndura 
setea a rămas nelămurită.

Recent, 
Perk, om 
propus o 
rerea lui, 
lei conține 
de mare de albumine de un anumit 
fel, care contribuie la reținerea apei 
în sînge și menținerea neschimbată 
a volumului și fluidității sîngelui, 
chiar atunci cînd alte țesuturi sînt 
deshidratate.

In timpul căldurii, majoritatea a 
nimalelor se apără de învingerea 
corpului prin transpirația abundentă 
sau accelerarea respirației. Blana 
pufoasă a cămilei îi izolează bine 
trupul de temperatura mediului în
conjurător, iar glandele ei sudo«i-„ 
pare încep să funcționeze numai cînd 
temperatura corpului urcă la 40,5° C. 
Animalul poate pierde fără nici un 
pericol pentru organism chiar 30 la 
sută din greutatea sa, dar conținu
tul de apă din plasmă nu se schim
bă și. datorită acestui fapt, nu au loc 
nici un fel de tulburări în circula
ția sîngelui.

Perk a hotărît să încerce să dez
volte proprietățile cămilei și la alte 
animale. El a făcut, de pildă, expe
riențe cu iepuri: le-a introdus în 
sînge albumină de cămilă, apoi i-a 
ținut o săptămână fără apă la o tem
peratură de 40° C. Iepurii au pier
dut circa 3 la sută din apă. 
leași condiții, animalele de 
au pierdut 5-10 la sută din 
erau în pragul morții.

Anul acesta, Perk intenționează 
să facă experiențe pe oameni, oe 
bază de voluntariat.

lînărul veterinar Kalmah.. 
de știință din Izrael, a 
nouă explicație, După pă- 
plasma din sîngele cămi- 

un procent neobișnuit

In acer 
control 
apă și

Pinguin călător
Un grup de americani au făcut o 

vizită de prietenie exploratorilor po
lari sovietici la observatorul din 
Mirnîi. Cînd s-a înapoiat la baza 
sa științifică de la Mc Murdo, echi
pajul avionului american a luat și 
40 de pinguini de pe malul Prav- 
dei. Biologii 
constate dacă 
rienta și dacă 
colonia lor.

Avionul a debarcat pinguinii 
2 600 km distanță de Mirnîi. După 
două zile, unul din pinguini a por
nit spre patrie (li s-au pus tuturor 
Ia picior inelușe marcate).

După mai bine de un an, într-o 
insulă din Marea Davls. în apropiere 
de Mirnîi, membrii expediției an
tarctice sovietice au descoperit pin
guinul și l-au identificat după lne- 
lușul de la picior. El străbătuse o 
mare porțiune de-a lungul coastei 
Antarctidei 
ajunge din 
s-a născut 
proximativ 
te întinderi necunoscute.

am&icani vroiau 
pinguinii se pot 
tin să se întoarcă

să
0-
la

la

răsăritene. Pentru a 
nou pe meleaqurile unde 

ninouinul a parcurs a- 
4 500 km, străbătinrt v»s-
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COMUNISTUL
un model de conduită

de dare de seamă

care s-a referit da- 
muncit cu spor în

Abia sosiți din subteran, cei 45 de 
comuniști făcînd parte din organi
zația de bază nr. 1 C de la mina 
Gimpa, s-au îndreptat spre micuța 
lor sală de ședințe pentru a parti
cipa la adunarea 
și alegeri.

In intervalul la 
rea de seamă s-a
abatajele de la Cimpa; în perioada 
analizată a fost depășită sarcina de 
plan, la producția 
tone de cărbune, 
s-a realizat o pro
ductivitate cu 
0,120 tone pe post 
mai mare decît 
cea planificată, iar 
economiile la pre
țul de cost s-au 
ridicat la peste 
ceste realizări, i 
l-au adus membrii de partid Policiuc 
Dionisie, Bălănescu Manoilă, Porca 
loan, Curtean Vasile, Drulea loan 
Florescu Petru și mulți alții. Schim
bul organizației 1 C s-a aflat în per
manență în fruntea întrecerii cu ce
lelalte schimburi din sector. Un 
merit deosebit al tuturor membrilor 
organizației îl constituie faptul că 
timp de un an, îh acest schimb n-a 
avut loc nici un accident, nici cel 
puțin ușor.

Frumoase rezultaite a obținut or 
ganizația de partid I C și în dome
niul întăririi vieții de partid; expli
cația se găsește și în faptul că în 
fruntea biroului se află unul din 
minerii destoinici ai sectorului, co- 

v munistul Burdea Nicolae. Adunările 
generale s-au ținut la datele plani- 
f îte și s-au ridicat la un nivel sa
tisfăcător. Comparativ cu anii tre- 
cuți, învățămîniul politic s-a des
fășurat mai bine, în cadrul biroului 
s-a lucrat în spiritul muncii colec
tive, iar rîndurile organizației s-au 
întărit prin primirea a încă patru 
membri.

Cum se explică aceste succese ? 
Așa cum arăta
Olteanu Dumitru, secretarul comi
tetului de partid 
zația de bază nr. 1 C a ajuns să fie 

. acum un colectiv închegat unit și, 
mai ales, disciplinat

extrasă, cu 2 300

ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

- 115 000 lei. La a- 
un aport de seamă

în adunare tov.

al minei, organi-

Menținerea unei discipline 
partid ferme a construit unul 
obiectivele spre care s-eu canali
zat preocupările biroului, ale între
gii organizații. Elocvent este în a- 
cest sens faptul că timp de un an, 
nici unul din membrii organizației 
n-a fost sancționat. Biroul organi
zației de bază a combătut prompt 
abaterile ce se manifestau.

Măsurile întreprinse de biroul or
ganizației de bază 
în direcția întări
rii disciplinei nu 
au avut însă întot 
deauna efectul 
scontat. Așa cum 
au reliefat în cu- 
vîntul lor unii par- 

ticipanți la adunare, și cum a re
ieșit și din darea de seamă prezen
tată, au fost unii membri ai orga
nizației de bază care s-au dovedit 
a nu fi la nivelul conștiinței marii 
majorități. Unii au lipsit de la lu
cru solicitând motivare, alții abu
zează de concedii medicale. In a- 
dunare s-a luat poziție hotărîtă îm
potriva acelora care nu prea se îm
pacă uneori cu disciplina de pro
ducție cum este cazul cu Zofiea E- 
mil, Oproiu Nicolae, Herțeg loan, 
Morani Vasile; a altora care fug 
de răspundere și critică ca Răduca 
Dumitru, Berinriei Oliviu, Ciort O- 
liviu.

In adunare s-a luat de aseme
nea atitudine împotriva unor mem
bri ai organizației ca Drulea Ioan, 
Ghemănaru loan, Vereș Iosif, Mi
hai Die, Morani Vasile cere au lip
sit nejustificat de la unele adunări 
generale.

Printre învățămintele cu care au 
plecat din adunare membrii orga
nizației de bază 1 G, a fdst și aceea 
că disciplina de partid este obli
gatorie pentru fiecare comunist, că 
în orice împrejurare s-ar afla — la 
locul de muncă, în drum spre casă, 
în îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin pe linie de partid — comunis
tul trebuie să constituie un exem
plu, un model de conduită.

de 
din

Frandsc VETRO

INTERVIUL VOSTRU

VINE IARNA. CU CE PREGĂTIRI 0 INTÎMPINAȚI?
V

Cu această întrebare ne-am adresat conducerii Fabricii de 
fire artificiale „Viscoza" Lupeni. Pentru că în procesul tehno
logic de aici se resimt imediat capriciile anotimpului îriguros. 

Despre preocuparea conducerii fabricii în direcția preîn
tâmpinării eventualelor gîtulri în procesul 
zate de intemperiile iernii, despre planul 
încă din prima jumătate a lunii iunie în 
unei largi consultări a secțiilor productive 
du-se seama de propunerile muncitorilor,

VAȘJLE ILIE, inginerul șef al

avem de adăugat și noi cîteva com
pletări în urma constatărilor făcute.

ginerilor, ne-a vorbit Iov.

de producție cau- 
de măsuri întocmit 
acest scop pe baza 
și auxiliare, ținîn- 
tehnicienilor și in- 

fabrlcii.

A mai rămas eîfe ceva 
de pus la punct

— Principala problemă pe care ajn 
căutat s-o rezolvăm pentru a asigura 
desfășurarea normală a producției în 
perioada de iarnă, este aceea a 
creării condițiilor de muncă și res
pectiv a adaptării la anotimpul fri
guros. Se cunoaște că fluxul tehno
logic al fabricării firelor este deter
minat de condiții de temperatură. 
Avînd în vedere acest lucru, am cău
tat să luăm unele m&suri prin 
a căror aplicare să obținem maxi
mum de eficacitate. Voi aminti cî
teva din acestea : izolarea conduc
telor de apă industrială și potabilă, 
a celor de aburi, păcură, sulfură de 
carbon și hidrogen sulfurat; revizui
rea și punerea în ordine a instala
țiilor de încălzire, precum și a cana
lelor de vehiculare a gazelor, apei, 
sodei, acidului și saramurai.

O lucrare de volum mare, care 
de fapt se înscrie la capitolul asi
gurarea condițiilor de muncă In ori
ce anotimp, este îmbunătățirea ven
tilației în secțiile productive.

Ne-am ocupat în aceeași 
și de asigurarea unui stoc 
de materii prime, combustibil și lu
brifiant! cît și de condiții bune de 
înmagazinare. Accent deosebit s-a 
pus pe asigurarea apei industriale, 
fără de care nu e posibilă fabrica
rea firului de mătase artificială : s-a 
efectuat curățirea bazinului și cana
lului de alimentare a stației nr. 2 iar 
canalul Braia a fost supus unei re
parații capitale, lucrare ce se apro
pie de sfîrșit. Amintesc aici că noua 
stație de epurare a apelor reziduale 
și de alimentare cu apă industrială 
a fabricii, executată din fonduri de 
investiții, e prevăzută să fie termi
nată spre sfîrșilul anului. Prin da
rea în funcțiune a acestui obiectiv 
important, se rezolvă una din pro
blemele cele mai grele ale fabricii.

Acestea sînt pe scurt relatările fă
cute de tov. ing. Vasile Ilie asupra 
subiectului în discuție. Dar mai

Minusul a crescut...
{Urmare din pag. 1)

perativă a realizării măsurilor sta
bilite, în vederea asigurării înde
plinirii planului de producție pe 
luna octombrie, la exploatări au 
fost repartizate cadre din conduce
rea tehnică a combinatului.

Prea mult șist!
De loc îmbucurătoare sînt rezul

tatele obținute și. în această deca
dă la calitatea cărbunelui. Vagone- 
tele cu cărbuni conțin încă prea 
mult șist, tovarăși mineri! ha ISri- 
cani, la sortul +- 80 mm, cenușa

Pînă cînd în fază, incipientă ?
(Urmare din pag. 1)

co-

nu- 
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fi mai bine ca bibliotecarele Casei 
de cultură să prezinte în această 
sală recenziile unor lucrări literare 
care să fie urmate de vizionări 
lective la televizor ?

Casa de cultură cuprinde un 
măr destul de mare de săli, dar
păcate mai mult de jumătate sînt 
transformate în birouri (?!). Ori aici 
atât pentru școlari, preșcolari și ahiar 
tineretul muncitor ar trebui deschise 
cercuri de arte plastice (dispunem 
doar de instructori în orașul Petro
șani) balet, foto, cineclub etc.

Și o propunere: în anii trecuți, din 
lipsă de scenă și sală corespunză
toare, nu eram vizitați de ansam
bluri teatrale mai renumite. Dar 
acum dispunem de asemenea condiții 
și ar fi bine ca cel puțin o dată pe 
lună să putem asista și în orașul 
Petroșani la spectacole de operă.

Am făcut o mică incursiune prir. 
activitatea Casei de cultură care 
încă lasă de dorit. Tovarășii care 
răspund de această muncă desigur 
văd aceste deficiențe. Socotesc însă 
că este nevoie de mai multă ini
țiativă și de ajutorul Consiliului 
local al U.GjS., al Comitetului oră-

șenesc U.T.C. și al tuturor celoi 
competenți pentru a se desfășura în 
cadrul Casei de cultură o activi
tate bogată și multilaterală.

Programul susținut la televiziune 
de artiștii noștri amatori pe care 
l-am urmărit cu viu interes și noi a 
dovedit că avem cadrele necesare 
pentru o activitate culturală susți
nută, la nivelul pretențiilor justifi
cate ale publicului din Petroșani.

Să facem ca această activitate să 
fie în ton cu arhitectura minunată 
pe care o are noul și modernul nos
tru lăcaș de cultură, * cu așteptările 
publicului.

măsură 
tampon

se menține cu încăpățîniare în ju
rul a 60—62 la sută (față de 43,5 
la sută admis).

Pentru cărbunele 
de șist scăzut scos 
două decade, doar
nea și 'Dîlja merită laude. De 
de se vede că numai la aceste 
ploatări a existat preocupare 
ceea ce privește alegerea sterilului 
în abataje.

cu un conținut 
la ziuă în cele 
minerii din Lo- 

un- 
ex- 
în

TELEVIZIUNE
22 octombrie

18,00 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși „Amnarul" de 
H. Ch. Andersen — Pre
zintă Teatrul de păpuși 
din Oradea; Pentru tine
retul școlar : Peceți și file 
îngălbenite; 
Publicitate; 
Ora exactă; 
Telejurnalul 
Creionul se 
Actualitatea

18,50
18,58
19,00
19,20
19,40

de seară; 
amuză; 
cinematogra-

PROGRAM DE RADIO
23 octombrie

6,10 Concert de dimi-

Buletin meteo-rutier,-

20,00
21,00
21,30
22,00
22,50
23,00
23,10
23,15

fică;
Tele-enciclopedia; 
Melodii din filme;
Miniaturi folclorice; 
Film : „Sfîntul";
Telesport;
Telejurnalul de noapte; 
Buletinul meteorologic; 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI;
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei.
7.30 Muzică ușoară; 7,45 Drag mi-e
cîntecul și jocul; 8,00 Clubul voio
șiei; 8,45 Mujică ușoară; 9,15 Mu
zică populară; 9,30 Transmitem 
pentru sate; 10,10 Muzică ușoară;
10.30 Ascultătorii ne cer... (muzică 
din opere și operete); 10,45 Cta- 
teca vechi și noi; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Radio atlas; 11,15 
Muzică populară la cererea ascul
tătorilor,- 11,45 „Ne așteaptă caba 
na" — muzică ușoară; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 13,13 Muzică ușoară; 13,30 
Concert de prînz; 14,00 Muzică u- 
șoară interpretată de Roxana Matei;
14,15 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii. So-' 
liști: Sofia Popa și Dumitru Zam
fira; 14,40 Muzică ușoară; 15,00 Mu
zică ușoară; 15,15 SPORT ȘI MU
ZICĂ,- 17,45 Teme cunoscute, inter
pretări moderne; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 Pagini alese din o- 
perete; 18,20 TEATRU SCURT:

„Trăiască tinerii căsătoriți". Come
die de Aldo Nicolai; 18,44 Din cele 
mai îndrăgite melodii populare; 
19,00 Caleidoscop muzical; 19,30 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dtotelevioiunii; 20,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 20,15 Scurt program 
folcloric; 20,30 Cîntă Nilla Pizzi și 
Luigi Ionescu; 20,45 Vă invităm la 
dans,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,25 Prima 
întâlnire, primul dans,- 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

IAEMATOGRAFE
23 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Copiii mării; Republica: Urme 
ocean; PETRILA: Duminică la 
6; LONEA — Minerul: Finala 
clucașă; LIVEZENI: Depășirea,- 
NINOASA: La porțile pămîntului; 
VULCAN: Tranzit; CRIVIDIA: Un 
cartof, doi cartofi; PAROȘENI: 
Trageți în Stanislas!; LUPENI — 
Cultural: Cele două orfeline,- Mun
citoresc : Duminică la New York; 
BÂRBĂTENI: Camera în formă de 
E; URICANI: Haiducii.

La F.F.A. „Viscoza" l upeni planul 
de măsuri privind pregătirile de 
iarnă este îndeplinit în bună parte 
încă de pe acum. Pe ici, pe colo, 
însă, a mai rămas cite ceva de făcut. 
Așa de exemplu se cere urgentată a- 
provizionarea fabricii cu materiale 
termoizolante, în vederea terminării 
la timp a izolării tuturor conducte
lor în care se pot produce deran
jamente din cauza intemperiilor at
mosferice. Apoi, dotarea stației de 
pompe nr. 1 cu o pompă de rezervă, 
intensificarea acțiunii de verificare 
a instalațiilor electrice de iluminat 
și forță precum și înzestrarea sec
ției filatură cu necesarul de căru
cioare mari pentru transportul bobi
nelor la umezitor.

Prin înfăptuirea Ia timp a tuturor 
obiectivelor prevăzute în planul de 
măsuri, pentru colectivul fabricii de 
fire artificiale ,,Viscoza" Lupeni, Iar
na nu va constitui un impediment 
în calea desfășurării normale a 
producției.

M. LUPENEANU

De la cabinetul 
de partid Petroșani

Cabinetul de partid din Pe
troșani, anunță că în ziua de 
24 octombrie a. c. orele 17 se 
vor ține cursurile Universității 
serale de marxism-leninism, 
secția economie, anii I și IU. 
Studenții din anul I vor fi pre- 
zenți la Școala generală nr. 1 
din Petroșani, iar cei din anul 
III în sala Clubului C.C.V.J.

Studenții anului II se vor 
prezenta în ziua de 24 octom
brie la aceeași oră în sala Clu
bului C.C.V.J.

ANUNȚ
I. R. E. H. — Secția rețele

PETROȘANI
Aduce la cunoștința consumatorilor de energie 
electrică că, în ziua de 23 octombrie a.c., se va 
întrerupe curentul electric în tot orașul Petro
șani, între orele 7—15, pentru lucrări în Insta

lațiile de distribuție.

I.R.E.H. DEVA
/ LOTUL

A N G
— UN
— UN
— UN 

CARĂ DE

s. .
IV PETROȘANI
A J E A Z A

UN SALARIU LUNAR DE 1 030 LEI.CU
VECHIME DE CEL PUȚIN UN AN.

MAGAZINER 
CONTABIL CU 
AUTOMACARAGIU AUTORIZAT PENTRU AUTOMA- 
3 TONE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE DAU LA SEDIUL DIN PE
TROȘANI, STR. REPUBLICII NR. 60.

Vedere din Peirila zilelor noastre.
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COMUNICAT Intîlnire intre delegațiile română 
și franceză la O.N.U.

ha invitația Comitetului Central 
al PjG.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., între 17 și 22 
octombrie 1966 s-au aflat în Uniu
nea Sovietică :

Todor Jivkov, prim-secretar al 
G.G. al P.C. Bulgar, președintele 
Goreiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, general de armată Dobri 
Djurov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul apărării populare 
al R. P. Bulgaria;

Antonin. Novotny, prim-secretar 
al CjC. al P.C. din Cehoslovacia, 
președinlele R. S; Cehoslovace, Jo
zef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului R. S. Cehos
lovace, .general de armată Bohumir 
Lanasky, membru al C.C. al P.C 
din Cehoslovacia, ministrul apărări 
naționale al R. S. Cehoslovace;

Osvaldo Dorticos Torrado, mem 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Cuban, președintele Republi
cii Cuba, Raul Castro Ruz, mem
bru , al Biroului Politic, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. Cuban, loc
țiitor al primului ministru și mi
nistrul forțelor armate revoluțio 
nare, ale Cubei;

Walter Ulbricht, prim-șecretar a! 
C.C.; al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic și secretar !ai 
C.C. al P.S.U.G., general de armată 
Heinz Hoffman, membru al . C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării na
ționale al R.D.G.

Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M.,; președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, Jamianghiin Lhagvasuren, 
membru al C.C. ai P.PiR.M., minis
tru pentru problemele armatei 
populare a R. P. Mongole;

Wladyslaw Gomulka, prim-secre-

tar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, mareșalul Poloniei, 
Maryan Spychalski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al PjM.U.P., 
ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone;

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C-C. al P.C.R., Ion Gheor- 
ghe Maurer, memibru al Comitetu
lui Executiv, al 
manent al C.C. al 
tele Consiliului de 
publicii Socialiste 
ral-colonel Ion Ioniță, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România;

Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U, Gyula Kallai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele, Consiliu
lui de Miniștri al R P. Ungare, ge
neral-colonel Lajos Czinege, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., ministrul apără
rii. naționale al R. P. Ungare.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii L. I. Brejnev, A. P. Kirilen
ko, A. N. Kosîghin, K. T. Mazurov, 
A. I. Peișe, N. V. Podgornîi, D. S. 
Poleanski, M. A. Suslov, A. N. $e- 
lepin, P. E. Șelest, G. I. Voronov, 
P. N. Detmicev, V. V. Grișin, D. A. 
Kunaev, P. M. Mașerov, V. P. Mja- 
vanadze, Ș. R. Rașidov, V. V. Scer- 
bițki, D. F. Ustinov, I. V. Andro
pov, I. V. Kapitonov, F. D. Kula
kov, B. N. Ponomariov, conducători 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și ai guvernului sovietic, 
precum șkde mareșali ai Uniunii So
vietice : A. A. Greciko, M. V. Za
harov, N. I. Krîlov, I. H. Bagra
mian, mareșalul principali de aviație 
— K. A. Verșinin, mareșalul de 
artilerie — K. P. Kazakov, ma-, 
1 eșalul de trupe

V. KeMîș, 
de Științe 

oameni de

de arma- 
uscat și 
Conducă- 
șefii gu-

întâlnire între delegația română 
delegația franceză, participante 

lucrările celei de-a XXI-a sesiuni 
Adunării Generale. La întâlnire 

Corneliu Mănescu,

Prezidiului Per-
P.C.R., președin- 
Miniștri al Re- 

România, gene-

blindate

Betlarafia tie aroiesî a Mielului Central al F.H.E. 
din Vietnamul de sud 
Imoolriva Conferinței de
HANOI 21 (Agerpres). — Comi

sia, pentru relațiile externe a Co
mitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității o decla
rație de protest împotriva ai.șa-zisei 
Conferințe la nivel înalt de la 
Manila pentru Vietnam. Această în
tâlnire, se arată în declarație, con
stituie o parte din planurile Sta
telor Unite ’de intensificare și ex
tindere a războiului pe de o parte, 
și o încercare de a-i prezenta pe 
inițiatorii conferinței drept dornici 
de pace în Vietnam. Este binecu
noscut că de la întîlnirea de la Ho
nolulu dintre președintele Johnson 
și generalii sSîgonezi din luna fe
bruarie 1966, războiul din Vietnam 
a luat o amploare deosebită. îm
potriva poporului vietnamez au fost 
aduși aproape 350 000 de soldați 
americani și circa 50 000 din țările 
asiatice
Vietnam 
ticie.

satelite. Teritoriul R. D. 
este bombardat cu sălbă-

Act de agresiune săvîrșit 
de Arabia Saudită împotriva 
unei insule yemenite

SANAA 21 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Arabe Yemen (R.A.Y.) a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că Arabia Saudită a săvîrșit un 
act de agresiune împotriva insulei 
yemenite Al-Ashik, situată în apro
pierea orașului Midi, de pe litoralul 
Mării Roșii. Potrivit declarației, u- 
nități ale armatei saudite au atacat 
această insulă, reținînd 11 pescari 
yemeniți.

agresiune săvîrșit

la Ha
„Poporul sud-vietnamez, se arată 

în continuare în declarație, este 
indignat de această nouă manevră 
politică a S.U.A. și a sateliților lor 
și o consideră drept o sfidare into
lerabila la adresa sa". Ea este o 
probă în plus că Statele Unite se 
străduiesc să creeze noi alianțe 
militare în Asia de sud-est, punând 
în continuare, în aplicare, o poli
tică mai veche, aceea de a-i ridica 
pe asiatici împotriva asiaticilor, în 
scopul intensificării și lărgirii, răz
boiului. I

P. P. Pohrboiarov, M. 
președintele Academiei 
a U.R.S.S., și de alți 
știință.

Reprezentanții partidelor frățești 
au luat cunoștință de realizările 
științei și tehnicii sovietice, inclu
siv de cele mai noi tipuri 
uțent pentru trupele de 
forțele aeriene militare, 
torii partidelor frățești,
vernelor și miniștTii apărării au ’vi
zitat un cosmodrom, unde le-au fost 
prezentate diferite tipuri de teh
nică cosmică și militară. Ei au a- 
sistat la lansarea de rachete și a- 
parate cosmice.

In timpul șederii în Uniunea So
vietică au avut loc întâlniri și con
vorbiri ale conducătorilor de partid 
și șefilor guvernelor țărilor so
cialiste. In cursul acestor întâlniri 
și convorbiri a avut loc un schimb 
de păreri privind un cerc larg de 
probleme, care interesează păr
țile, ale politicii internaționale.

C.C.' al P.CJJ.S, și guvernul so
vietic au oferit un prînz în cinstea 
conducătorilor partidelor frățești, a 
șefilor de guverne și a miniștrilor 
apărării.

întâlnirile și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de since
ritate și prietenie frățească.

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, . N. Ionescu, trans
mite : La 20 octombrie a avut loc 
o 
Și 
la 
a
au participat 
ministrul afacerilor externe al Ro- 

• mâniei, șeful delegației române, 
Mircea Maliția, adjunct al ministru-

Discursul roșiii
în parlamentul

CANBERRA 21 (Agerpres). — Vi
neri dimineața, președintele Johnson 
a rostit un discurs în parlamentul 
australian în care, referindu-se la 
convorbirile sale cu primul minis
tru australian Harold Hoit, și-a ex
primat „optimismul" în ceea ce pri
vește perspectivele apropiatei con
ferințe de Ia Manila. El a reafirmat 
mențiunea cuprinsă și în comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea convorbirii cu Hoit, potrivit că
reia, părțile ,,vor continua efortu
rile militare pînă la o rezolvare sa-

SE VA REJUDECA PROCESUL 
LUI JACK RUBY ?

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Procurorul general din Dallas, Hen
ry Wade, a cerut Curții de Apel din 
Texas să-și reconsidere hotărârea 
cu privire la casarea condamnării la 
moarte a lui Jak Ruby. Curtea de 
Apel a luat această hotărîre la 6 
octombrie, calificând procesul lui 
Jack Ruby, care l-a ucis pe Lee Har
vey Oswald, asasinul presupus al 
președintelui Kennedy, ca desfășu- 
rîndu-se în condiții neechitabile. 
Procurorul Wade a precizat că, în 
cazul rejudecării procesului, el va 
cere din nou pedeapsa cu moartea 
pentru Ruby.

de Johnson 
australian

grupuri de demonstranți care 
încetarea agresiunii în Viei-

vineri, înainte de a 
cîteva ore în orașul

pleca
Mtel-

tisfăcătoare a problemei vietnameze". 
La intrarea în clădirea parlamentu 
lui, președintele Johnson a fost pri
mit de 
cereau 
nam.

Tot 
pentru
bourne, președintele Johnson a fost 
întîmpinat pe străzile Canberrei de 
grupuri de demonstranți care mani
festau împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

Declarațiile senatorului 
Fulbright
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Președintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, senatorul 
William Fulbright, a declarat că es
te absurd să se creadă că Statele 
Unite ar putea înfăptui reformele 
interne necesare, în condițiile uria
șelor cheltuieli necesitate de războ
iul din Vietnam. Intr-un articol,pu
blicat de revista „Readbook", sena
torul Fulbright scrie că „este neîn
temeiată presupunerea potrivit că-

i

reia am putea aduna miliardele de 
dolari necesari pentru înzestrarea 
școlilor și orașelor noastre și să în
lăturăm cruntele nedreptăți care au 
dus la incidentele rasiale din Chi
cago, Cleveland și alte orașe, chel
tuind zeci de miliarde de dolari 
pentru finanțarea războiului din Asia 
de sud-est". Luînd apărarea ame
ricanilor care critică politica gu
vernului cu privire la Vietnam, el 
a calificat această atitudine drept 
,,un act de patriotism".

Dezbaterile din parlamentul austriac
VIENA 21. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Cu cinci zile înainte de termenul 
constituțional, ministrul de finanțe 
ai Austriei, W. Schmitz, a prezen
tat in fața 
anul 1967.

a 
a

desfășoară 
diferite de cele de pînă 

este că noul gu- 
format numai din reprezen- 

Partiduiui populist (85

deputaților bugetul pe 
Cu expunerea legii îi- 

inceput de fapt și noua 
parlamentului austriac, 

lucrările în

nanciare 
sesiune • 
care își 
condiții 
acum. Motivul 
vern, 
lanții Partidului populist (85 de 
mandate de depulați) are o opozi
ție substanțial întărită, prin cele 
74 de mandate ale Partidului socia
list. Partidul liberal, singurul re
prezentant al opoziției parlamen
tare pînă în prezent, nu are decît 
un număr mic de mandate — șase 
după alegerile din primăvară.

Proiectul de buget prezentat par
lamentului prevede cheltuieli în 
valoare de 78,5 miliarde șilingi, cu

11 la sută mai mult decit anul 
trecut, venituri de aproape 75 mi
liarde, un deficit de 3,6 miliarde, 
care va fi acoperit prin credite.

După cum a arătat ministrul de 
finanțe, se proiectează o sporire 
a investițiilor pentru a da un im
puls mai puternic dezvoltării eco
nomice. Sînt suplimentate alocațiile 
pentru educație, cercetări 
fice, construcții de șosele 
cultură. Se anunță totodată 
tere a prețurilor Ia piine 
și a tarifelor la poștă și

In ceea 
creditelor, 
precizat că 
decît pînă 
zaur și se
ma oară după mulți ani, să se îm
prumute capital din 
pentru restructurarea 
plăți.

Ziarul independent

consideră că anumite prevederi bu
getare vor da prilejul opoziției să 
reafirme, ca și în timpul campa
niei electorale, că obținerea majo
rității de către Partidul populist se va 
solda cu creșterea costului vieții. Zia
rul menționează majorarea tarife
lor la căile ferate (în primăvara 
acestui an), și acum Ia pîine, lap-

științi- te, poștă și telefoane.
și agri- 
o creș- 

și lapte
telefoane 
obținerea 
finanțe a 
mai mult

ce privește 
ministrul de 
se va recurge 
acum, la bonuri de le
va încerca, pentru pri-

străinătate, 
balanței de

„Die Presse"
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general, acea 
de buget pe 
împovărătoare 
Reprezentanții

In parlament au început dezba
terile propriu-zise pe marginea pro
iectului de buget. Deputății opozi
ției au criticat, în 
parte din proiectul 
care o consideră 
pentru consumatori.
Partidului socialist au exprimat pă
rerea că bugetul prezentat de gu
vern este „antisocial" și au propus 
un program de investiții pe mal 
mulțl ani. S-a sugerat chiar, orga
nizarea de noi alegeri, pentru con
sultarea corpului electoral.

lui afacerilor externe, Gheordhe 
Diaconescu, reprezentant permanent 
al țării noastre la O.N.U., Costin 
Murgescu, Constantin Flitan și Ni- 
colae Ecobescu.

Din partea franceză, au participat 
Roger Seydoux, reprezentant per
manent al Franței la O.N.U., șeful 
delegației franceze, Olivier Deleău, 
Maurice Viaud, Claude Chayet, 
Michel Dumont și Jean-Louis Plihdn.

Convorbirile
tr-o atmosferă cordială, în spiritul 
prieteniei care caracterizează rela
țiile dintre România și Franța.

Cu acest prilej, șeful delegației, 
franceze, Roger Seydoux, a oferit 
um dejun în onoarea membrilor de
legației române.

s-au desfășurat în-

In Consiliul de Securitate
S-a reluat examinarea 
plîngerii Izraelului 
împotriva Siriei

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a reluat joi 
examinarea plângerii Izraelului pri
vind ultimele incidente de la fron
tiera Izraeliano—Siriană. In curspl 
ședinței au luat cuvântul reprez^i- 
tanții Izraelului, Siriei, R.A.U., Ni
geriei și ai altor țări. S-a hotărât 
ca dezbaterile să continue săptă
mâna viitoare după ce Consiliul de 
Securitate va primi un raport con
ținând rezultatele unei inspecții e- 
fectuate de Comisia O.N.U. pentru 
supravegherea armistițiului din Pa
lestina în zona demilitarizată de la 
frontiera siriano-izraeliană.
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PE SCURT

fotografii inedite de 
istorică înfățișîndu-i 
și pe numeroși con- 
militari sovietici.

unor
publicate de 

Muncii al

♦ MOSCOVA. La Moscova 
a fost prezentat joi pentru Zia
riști noul film documentar so
vietic consacrat activității lui 
Lenin intitulat „In anii încer- 
căirilor”. Filmul, care prezintă 
rolul lui Lenin în apărarea Re
publicii Sovietice în timpul 
războiului civili și aii interven
ției militare străine (1918— 
1920), este realizat aproape în 
întregime pe baza cronicelor 
cinematografice din acei ani. 
Au fost folosite, de asemenea, 
numeroase documente de ar
hivă și 
valoare 
pe Lenin 
ducători

♦ LONDRA. Potrivit 
date statistice 
Ministerul Muncii al Marii 
Britanii, numărul șomerilor bri
tanici la 15 octombrie a fost 
de 450 000. Aceasta este cea 
măi mare ciiră înregistrată în 
Anglia din anul 1963.

+ ATENA. La Atena au în
ceput convorbirile oficiale din
tre delegația greacă, condusă 
de premierul Stephanos Ste
phanopoulos, și delegația iu
goslavă, condusă de Petar Stam- 
bolici, președintele Vecei Exe
cutive Feddf&le, care se află 
în vizită în această țară.

< BUENOS AIRES. Coman
damentul suprem al forțelor 
terestre argentiniene a anun
țat că la 29 octombrie la Bu
enos Aires vor începe lucrările 
consfătuirii comandanților for
țelor 
cane, 
pînă I

♦ ’
P.A.P. 
devenit membră a Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare din 
cadrul G.A.T.T. (Acordul gene
ra! pentru tarile și comerț). A- 
cest comitet se ocupă de pro
blemele țărilor în curs de dez
voltare.

terestre din țările ameri- 
Consfătuirea va dura 

la 7 noiembrie.
VARȘOVIA. Age nț ia 
. transmite că Polonia a
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