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Deschiderea la București 
a expoziției tehnice finlandeze

avut loc 
oficială a 

a Fin-

uin cuvânt 
rostit de 
cu afaceri
al Finlandei la

intro- 
însăr- 

ad-

comerțu- 
din Fin-

cu vîntul 
vice- 

Camerei

Miercuri Ia amiază, la 
Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale din 
București, a 
deschiderea
Expoziției tehnice 
landei.

După 
ductiv 
cinat ul 
interim
București, Esko Waarte- 
la, a vorbit Olavi Salo
nen, ministrul 
lui și industriei 
landa.

A luat apoi
Hristache Zambeti, 
președinte al 
de Comerț, oare a rele
vat posibilitățile reale 
de dezvoltare și diver
sificare a comerțului ro- 
mâno-finlandez, consta
tate și cu prilejul parti-

cipării României la Tîr- 
gul internațional de la 
Helsinki.

După ce Gheorghe 
Cioară, ministrul comer
țului exterior a tăiat 
panglica inaugurală, a- 
sistența a vizitat expo
ziția. In primul sector 
sînt prezentate, printre 
altele, mașini pentru 
lucrarea lemnului, 
șini, echipamente și 
tode de producție 
tru prelucrarea chimică, 
semiidhimică și mecanică 
a celulozei și hârtiei. 
Sînt prezentate, de ase
menea, protedee indus
triale în domeniul 
restelei și 
de-al 
pune 
triei 
deze.

hârtiei, 
doiilea sector 

produse ale indus- 
metalurgice finl-an-

che- 
Cel 
ex-
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în ziua de 9 noiembrie 
a.c. a aivut loc ședința de 
pregătire pentru consti
tuirea Consiliului națio
nal al organizației pioni
erilor 'din Republica So
cialistă România.

Comisia a discutat și 
aprobat documentele ca- 

'~e urmează să fie prezen- 
tate, în zilele de 11 și 
12 noiembrie a.c., la Con
sfătuirea pe țară pentru 
constituirea Consiliului

organizației 
Darea de

național - dl 
pionierilor : 
seamă privind activitatea 
comisiei de pregătire, și 
raportul asupra proiec
tului de Statut- al unită
ților și detașamentelor 
de pionieri și proiectu
lui de Regulament al 
Consiliului organizației 
nionierilor din Republi
ca Socialistă România.

(Ag expres)

I n VIZI t a
-Vizitarea obiectivelor 

industriale din localita
te sau împrejurimi a 
constituit în acest tri
mestru preocuparea cen
trală a Consiliului Or
ganizației Pionierilor u- 
nrtătii nr. 1 din Petro
șani. In cursul 
tombrie, spre 
s-au organizat 
te activități de
Așa de pildă, un număr 
de peste 200 de pionieri

lunii oc- 
exemplu, 
mai mul- 
acest fel.

și elevi au vizitat moder
na Fabrică de 1-apțe din 
Livezeni. Vizitând fabri
ca copiii au avut prile
jul să urmărească pro
cesul de producție, au 
luat cunoștință de trans
formările ce le suferă 
laptele pînă când ajunge 
în . magazine sub formă 
de smântână, iaurt etc.

Vizita a fost deosebit 
le instructivă. Ea le-a 
permis să dobândească 
cunoștințe noi.

t 
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Pentru dezvoltarea continuă 
a bazinului carbonifer Valea 
Jiului se alocă an de an fon
duri de investiții tot mai mari, 
din care peste 17 la sută sînt 
destinate construcțiilor indus
triale de suprafață.

Majoritatea aceste»? lucrări 
sînt în execuția șantierului 
T.C.M.M; Valea Jiului, care, 
spre deosebire de anii tre- 
cuțî, în acest an a reușit să 
termine la timp lucrările de 
la tînăra mină Paroșeni dîn- 
du-î posibilitatea..ca ipcepînd 
din acest trimestru să dea 
cărbune. Au fost predate, de 
asemenea, și alte obiective in
dustriale importante ca: in
stalația de extracție cu schip 
de la Lonea și cea de la Ani- 
noasa, etapa I a complexu 
Iui administrativ de Ia Dîlja 
și altele.

Cu toate acestea, la sîîrși- 
tul trimestrului III 1966 au ră
mas neterminate și nepredate 
un număr mare de lucrări in
dustriale din care majoritatea 
trebuiau terminate încă din a- 
nul trecut. Ca mai importante 
se pot menționa: centrala 
termică și rețelele termice de 
Ia mina Dîlja, stația de tran
sformare de 15/6/0,4 kV 
Aninoasa, moara și stația de

• 52 de lucrări replanificate 

£ 4 000 lei dobînzi zilnice la credr
lele restante

rambleu hidraulic de la Pe- 
trila, stația de ventilatoare de 
la puțul V Vulcan și altele. 
La această situație a contri
buit și Combinatul carbonifer 
Vtșlea Jiului care în loc să-l 
tragă la răspundere pe con
structor, și să-j; aplice penali
zări pentru nerealizarea Ia
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și

de ve-

Sezon
de aprovizionare

termen a lucrărilor, a încura
jat tărăgănarea unor obiective 
prin replanificarea lor de la 
un an Ia altul, de la un tri
mestru la altul. Astfel se pre
zintă, de exemplu, situația la 
moara și stația de rambleu hi
draulic de la puțul centru Pe- 
trila la care termenul inițial 
de punere în funcție de 31 de
cembrie 1963 a fost replanifi- 
cat succesiv de patru ori, ul
tima dată pentru 30 septem
brie 1966; stația de ventilatoa
re de la putui V Vulcan cu 
termen inițial la 30 iunie 1963 
— replanificată de patru ori 

cu ultimul teTmen la 
30 septembrie 1966, 
canalizarea' Crividia- 
Vulcan etapa , a 11-a 
de la 31 decembrie 
1964 la 31 decembrie 
1965, apoi la 30 sep-

La sectorul de investiții al 
minei Uricani, brigada condusă 
de minerul Gheorghiu Constan
tin trece drept unul din colec
tivele de bază ale sectorului.

Fotoreporterul a surprins u- 
nul din schimburile acestei bri
găzi, cel condus de minerul Ma
rin Ion, înainte de a pleca în 
mină.

Toamna cea bogată în roade și-a 
trimis produsele și în piețele noas
tre : cartofi, varză, ceapă, rădăci- 
noase și fructe sînt etalate pe tej
ghelele de desfacere, îmbiind cum
părătorii.

In depozitele O.O.V.L.F. din loca
litățile noastre, sosesc zi și noapte 
transporturi masive de produse le
gumicole pentru aprovizionarea de 
toamnă și însilozările care se fac 
perttru iarnă. Iată cîteva cifre eloc
vente care ilustrează grăitor efor
turile 
aduc
2 700 tone intră în silozuri, iar 5 300 
tone se desfac populației și diferite
lor cantine penlru aprovizionarea de 
Iarnă. Vor mai sosi 3 200 tone di
verse lequme — din care 1 800 tone 
varză, 250 tone ceapă, 400 tone ră- 
dăcinoase și alte asemenea 
duse.

O toamnă bogată în roade, duDă 
cum arată si instantaneul alătu
rat.

făcute de O.O.V.L.F. : se
8 000 tone cartofi, din care

tembrie și 31 decembrie 1966.
In cele nouă luni din acest 

an au fost replanificate șase 
lucrări din trimestrul I în tri
mestrele II și III, zece lucrări 
diti trimestrul II în trimestrul 
III, 19 lucrări- din trimestrul
III în trimestrul IV și 
crări din trimestrele
IV în anul 1967.

Dacă totuși din punct
dere al realizării fizice șan
tierul T.C.M.M. Valea Jiului a 
obținut unele rezultate mai 
bune decît în anii trecuți, nu 
se poate spune același lucru 
despre situația economico-fi- 
nanciară a acestui șantier ca
re a devenit cu totul nesatis
făcătoare, Conducerea șantie
rului n-a urmărit modul în 
care se realizează sarcina de 
reducere a prețului de cost și 
astfel S-a înregistrat pînă la 
30 septembrie 1966 o depă
șire a costurilor planificate în 
valoare de 5 573 000 lei, ceea 
ce echivalează cu costul a 
139 apartamente. Zilnic șan
tierul înregistrează o pierdere 
de peste 20 000 lei din care 
numai dobînzile bancare la 
creditele restante sînt de peste 
4 000 lei.

NTCOLAE CERBL
directorul filialei Băncii 

investiții Petroșani
de

(Continuare în pag. a 3-a)

FRONTURI DE LUCRU
PENTRU ANUL VIITORt

Zilele acestea cons-
tructcjrii din Vulcan au . 
început glisarea unui ■
nou bloc impunător — 
blocul D 8 cu 8 etaje și 
72 apartamente. Datori
tă' bunei organizări a 
mtincii, în schimburi, ‘ 
construcția merge cu 
spor, ajungând deja la 
etajul I. - Colectivul șan
tierului este hotărît ca 
pînă la sfârșitul lunii 
noiembrie să termine gli
sarea acestui bloc pen
tru a crea noi fronturi 
de lucru pe primul tri
mestru al anului viitor. 
La Vulcan mai sînt pre
văzute și. alte glisări —

blocutile F 4 și F 7, fie
care din ele cu cîte 9 
etaje și 40 apartamente 
moderne.

Pregătiri de glisare se 
mai fac și pe șantierul 
Lupeni, la blocul A 2, cu 
8 etaje si 88 apartamen
te, la Petriia la blocul 
F 4 cu 9 etaje și 40 a- 
partamente și pe 
rul Petroșani, 
construcții vor fi 
te încă în cursul
noiembrie și decembrie, 
ca front de lucru pentru 
anul viitor, urmînd 
toate să fie date în 
losință în semestrul 
din anul 1967.

șantie- 
Aceste 
ridica- 
lunilor

ca 
fo-
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POȘTA 
REDACȚIEI
Răspundem scrisorilor 
sosite la redacție cu 
întrebări referitoare 
ia Proiectul de lege 
a pensiilor
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La redacție sosesc zilnic 
scrisori prin care oamenii mun
cii din diferite localități ale 
Văii Jiului cer unele lămuriri 
cu privire la Proiectul noii 
legii a pensiilor. In rubrica de 
față vom răspunde numai la o 
parte din întrebările formu
late :

Bonț Adalbert — Petriia.
Sînt pensionar. Am o acti

vitate de 28 de ani în produc
ție. Aș vrea să cunosc ce pen
sie voi primi după noua lege ?

Răspuns: Dat fiind că în 
prezent primiți o pensie de 
1200 lei, după !■ ianuarie 1967, 
pensia cfv. va spori cu 15 la 
sută, revenindu-vă 1 380 lei.

Codrea Todoșia — Petroșani.
Am 72 de ani. Soțul meu- a 

decedat in urmă cu 22 ani, în 
timp ce muncea la o întreprin
dere forestieră. Diin căsătoria 
noastră au rezultat patru copii, 
în prezent toți căsătoriți. La 
data decesului, soțul- avea 
vechime în 
15 ani. Aș 
am dreptul 
maș ?

Răspuns :
Proiectului noii legi a pensiilor 
precizează că au dreptul l-a 
pensie de urmaș membrii de 
familie care se aflau în între
ținerea decedatului. Tot acolo 
se subliniază că, membrii de 
familie au dreptul la pensie de 
urmaș numai dacă cel decedat 
era pensionar sau' dacă, la da
ta decesului, îndeplinea condi
țiile corespunzătoare obținerii 
unei pensii. Intrucît soțul dv., 
la data decesului, nu era pen
sionat și nici . nu îndeplinea 
condițiile de vechime încă (25 
de ani lucrați) nu aveți drep
tul la pensie de urmaș. Dat 
fi-iind însă că aveți patru copii, 
ei sînt obligați să vă întrețină. 
In cazul în oare refuză acest 
lucru, vă puteți adresa tribu
nalului.

o 
cîrnpul muncii de 
vrea să știu dacă 
la pensie de ur-

^apitolul IV al



2 STEAGWCi ROȘU

CONCURS LITERAR
Redacția ziarului „Steagul roșu", în colaborare cu Con

siliul local al U.G.S., Comitetul pentru cultură și artă și Casa 
de cultură a sindicatelor din Petroșani, organizează un con
curs literar, la care pot participa autori de schițe, nuvele 
reportaje literare, poezii, culegători de folclor.

Concursul se va desfășura în două etape după cum 
urmează :

• ETAPA 1: 1 noiembrie — 30 decembrie 1966.
• ETAPA a Il-a: 1 ianuarie — 30 aprilie 1967.
La sfîrșitul concursului, pentru cele mai bune lucrări se vor 

acorda următoarele premii care vor consta In bani și obiecte:
1. Premiul redacției ziarului „Steagul roșu" pentru cea mai 

bună schiță, nuvelă, reportaj literar.
2. Premiul Consiliului looal al Umumli Generale a Sindicaite- 

lor pentru cea mai bună poezie, schecl-rconolog, piesă intr-un 
•et.

3. Premiul Comitetului pentru cultură șl artă pentru cea 
mai bună culegere de folclor din Valea Jiului.

4. Premiul Casei de cultură a sindiicaiteâor pentru cel mal 
bun text de brigadă artistică de agitație.

Se vor acorda și mențiuni iar lucrările reușite vor fi publi
cate în coloanele ziarului local.

Lucrările pot fi trimise redacției cu mențiunea: „Pentru 
concurs".

CÂLIN^SCU 
DESPRE CREANGA

Numărul 353, recent 
apărut în Biblioteca pen
tru toți, îl poartă volu
mul dedicat de George 
Călinescu lui Ion Crean
gă. Textul actualei edi
ții este reprodus după 
ediția revăzută din 1964. 
Aceasta, la rândul ei, are 
la bază capodopera cri
tică „Viața lui Creangă", 
Bcrisă de George Căli
nescu în 1938. Intre cele 
două ediții, cea din 1938 
și cea din 1964, nu exis
tă de altfel schimbări in 
esență: datele, optica, 
interpretarea sînt ace
leași, numai., portretul 
lui Creangă în totalita
tea lui, realizat prin fu
ziunea nairațiuuii biogra
fice cu judecățile asupra 
operei, e completat cu 
un capitol nou, sintetic: 
„Creangă în timp și spa
țiu. Realismul".

Alături de studiile a- 
supra vieții și operei lui 
Mihail Emiinescu, scris 
anterior de George Că- 
lineecu, lucrarea despre 
Creangă rătnîne cea mai 
valoroasă ' monografie 
despre marele povesti
tor humuleșteain. Conce
put ihițîal de autor spre 
a urmări- Liriiîlo de inter
ferență ale vieților lui 
Creangă și prietenului 
său Eminescu, acest stu
diu demonstrează inte
grarea totală a povesti
torului în pleiada stră
lucită a scriitorilor ro
mâni din secolul trecut.

Autorul studiului vede 
în Creangă, cu deplin 
temei, un artist excep
țional, un erudit rafinat 
al lumii sătești, îneît 
formula, de scriitor „po
poral" e minimalizatoa
re și în fond falsă, în 
cazul autorului „Amin
tirilor" șl „Poveștilor", 
creații de o puternică 
individualitate.

Creangă, în viziunea 
lui Călin eseu, e un spi
rit nastratinesc. Dar pî- 
nă a ajunge la acest 
portret, criticul porneș
te de la strămoși, pă
rinți, frați și surori, fă- 
cînd genealogie, socio
logie, descripție, istorie, 
caracterologie. Monogra
fia debutează printr-o 
descriere a Moldovei din 
stînga Șiretului. Criticul 
aruncă repezi ochiri a- 
supra solului, vegetației 
și a fizionomiei tipului 
uman 
sajul 
liștea 
basm, 
ieșite 
cunse 
tul dîtnd o senzație 
fabulos, mirific, 
în amănunt, în studiul 
psihologiei etice, G. Că- 
lănescu observă purtările 
locuitorului dintre Șiret 
și Prut. De aici mono
grafia'- se-dedică excteiv 
analizei creației lui! 
Creangă. Autorul ia rînd 
pe rînd operele și le de
finește particularitățile; 
substanța epică origina
lă. Din toate se întregeș
te portretul lui Creangă, 
așa cum îl înțeleg ge
nerațiile mai noi, înțele
gere datorată în bună 
parte lui George Căli- 
nescu.

Monografia. apărută în 
Biblioteca pentru toți 
este prefațată de Eugen 
Sitmion și completată cu 
un tabel cronologic pri
vind viața și activitatea 
lui George Călinescu, o 
postfață semnată de au
torul studiului, o biblio
grafie cuprînzînd lucrări 
despre viața și apere lui 
Creangă, precum și edi
țiile apărute.

caracteristic. Pei- 
iluzionează, prive- 
e de o măreție de 
așezările omenești 
dintre, coline as- 
par colosale, to- 

de 
Intrând

S. IONESCU
redactor la „Agerpres"

Prin grația mai ma
rilor săi un „sfînt" a a- 
juns la „Păltiniș" — bu
fet în inima celui mai 
tînăr oraș al Văii Jiu
lui — Uricani.

— Ce de mielușei, 
tă inocență, și-a 
„sfîntul" cu evlavie, 
tîlnind. clienții bufetului 
la care a fost transferat. 
Citea și 
ficial al 
soni cu 
ștampilă 
La, pr in

cî- 
zis 
în-

recitea actul 0- 
T.A.P.L Peitro- 

semnături și 
în toată regu- 

. . care el, „sfân
tul", cunoscut pe nu
mele de Stănilă Matei, 
devenea barman la „Păl
tiniș". Cîteva zile, după 
îmbrăcarea halatului de 
barman, au constituit 
cum se spune în tenmeni 
sportivi ^antrenamentul 
de încălzire" — mici ciu
peli la gramaj, încurca
rea sticlelor de vin și 
țuică cu prețuri diferite 
(nici o dată în defavoa
rea lui).

După perioada de în
călzire „sfîntul" s-a ho
tărât să facă prima mi-

i

Nu de mult, industria carboniferă și-a sporit potenția
lul cu un nou sector de producție în cel mai tînăr bazin al 
țării, la Matru, în Looailitatea Leurda. Zecile de mii de tone 
de lignit extrase de aid și-au transformat și își transformă 
caloriile în termocentralele țării, în energie electrică. In 
adtncurrle pămînturilor ce se întind de-a lungul râurilor Me
tru și Jiu se află mai bine de patru cincimi din rezervele ‘ 
cunoscute de lignit ale țării. Oltenia este deci în ansamblul 
avuțiilor naturii românești, patria lignitului.

a
per- 
mai 
lig-

S-au 
Mo- 
blo-

DECOR ALPIN DIN FAGa

RAȘ. IN ZARE, VÎRFUL MOL

OIȚENIA
PATRIA

LIGNITULUI
File de istorie •••

Primele tone de lignit din 
Gorj, din depresiunea Rovina- 
rilor, o localitate pe care în 
trecut n-o găseai consemnată 
pe nici o hartă, au fost trans
portate, cu mai puțin de două 
decenii în , urmă, la depourile 
de locomotive ale C.F.R. Erau 
primele semne că în subsolul 
Olteniei se păstrează de mile
nii o mare bogăție. Și erau 
totodată primele vagoane de 
cărbune din țara noaștră scoa
se dintr-o carieră cu exploa
tare la suprafață. De
Rovinarii au fost înscriși 
harta economică a 
Oltenia a devenit 
de cărbune.

Geologii care
aici, au cercetat fiecare regiu
ne și au consemnat cu preci
zie micrometrică existența lig
nitului pe un vast teritoriu. 
S-a trecut la efectuarea de lu
crări de dare în exploatare și, 
în ultimii ani aii șesenalului

ac-este 
cu tot 

tehnica

mine faci 
ce e mai 

mineritului 
tăierea căr- 

com-
iar transportul se face

atunci, 
pe 

țării, iar 
furnizoare

au descins

nune: transformarea a- 
pei în vin. A luai o 
sticlă cu vin de masă, 
i-a scos dopul, a golit 
din conținutul sticlei, iar 
din paharul pregătit 
dinainte cu apă de la 
robinet a „botezat" vi
nul de masă în vin de... 
regiune. Crezîindu-se a- 
devărat făcător de mi
nuni, nici nu ș-a sinchi-

la o sută de lei pentru 
10 sticle de bere consu
mate, barmanul i-a în
tins candid... 50 lei. De
geaba a încercat N. 
Constantin să-i demons
treze că 10 sticle de be
re costă doar 35 lei și 
deci îi revin ca rest 65 
lei, „sfîntul" dădea doar 
din cap.

Și așa, barmanul Stă-

„S F IN T L“

urmă, e dotată cu excavatoa
re cu rotor de mare produc
tivitate și cU instalații ce 
mit extragerea zilnică
bind de 200 vagoane de 
nit.

S-au schimbat locurile, 
transformat și oamenii. La 
tru, s-au ridicat zeci de
curi, localuri de școli și grădi
nițe. In acest cel mai tînăr o- 
raș al țării, minerii și-au ales 
reprezentanții în organul pu
terii de stat locale — sfatul 
popular — abia în vara a- 
cestui an. Și Rovinarii arată 
ca un adevărat orășel.

In cartea de onoare a în
treprinderii au fost consemna
te zeoi de succese și sute de 
nume. Două recorduri republi
cane obținute la avansarea în 
galerii și în abataje vorbesc 
despre hărnicia celor- ce îșt. 
dăruiesc energiile pe . aceste 
meleaguri.

••• Dimensiuni

se 
ne 
de 
rii 
cu 
dar

vagoane 
garnitu- 
li egală 
noastre.

DOVEANA (2 544 mj.

Foto: I. Vînătoru

Excursie educativă 
și distractivăîncheiat, primele vagoane în

cărcate cu lignit extrase de la 
Horăști și Leurda au ajuns în 
termocentrale.

Vizitând 
cunoștință 
nou în
In toate abatajele, 
bunelui se execută cu 
bine, 
pe benzi, omul fiind ca — în-
tr-o modernă uzină — coordo
nator al agregatelor. La Leur
da, care azi e cea mai pro
ductivă mină de lignit din ța
ră, gradul ridicat de mecani
zare și experiența horășteni- 
lor au dus la adoptarea unei 
noi soluții conceptuale de ex
ploatare — renunțîndu-se la 
panourilor clasice cu producție 
mică și adoptîndu-se sistemul 
de exploatare cu o concen
trare sporită pe panou. Pro
ductivitatea e mai mare, costul . căilor ferate existente în Ro
și cheltuielile de investiții sînt 
reduse simțitor. Cicanii, mină 
cu exploatare la suprafață, da
tă în producție cu un an în

Anul acesta, din cele două 
bazine de lignit se prevede să 

extragă aproape 2 mllioa- 
tone. Încărcat î<n 
10 tone, lungimea 
ce s-ar forma ar 
perimetrul țării
la sfîrșitul cincinalului pro

ducția de lignit \ 
mează să fie de 
mai 
ceea 
năm
Iară _ _ _ _. _____ ____ ____
gul Dunării, de la izvor pînă 
la Deltă și alta egală cu suma

în Oltenia ur- 
1 peste 3,5 ori 

cea actuală, 
: să ne imagi- 

de tren simi-

mare decît 
ce ne face 
o garnitură 
ce s-ar întinde de-a Iun-

DE LA.,PĂLTINIȘ"
siit că manevra sa poate 
fi observată de La o ma
să a bufetului. Nu s-a 
sinchisit nici cînd clien- 
ții de la o altă masă au 
protestat că i-a servit cu 
o originală băutură, re
zultată dintr-un amestec 
de rachiu alb și coniac, 
servită la prețul conia
cului comandat. Ba moi 
mult, cînd N. Constan
tin i-a cerut restul de

milă Matei, alias „știu
tul", La mai puțin de-» 
șăptămînă de prodigioa
să activitate pe acest tă
râm a săvârșit o sume
denie de minuni. Rezul
tatul: o ploaie de 'recla- 
mații și sesizări. Recla
mau clienții că nu sînt 
serviți cu băutura solici
tată, că la preț sînt su- 
praâncărcăiți, că nu pri. 
mese restul, sesizau că

țigările vîndute de bar
man sînt mâi scumpe 
decît la debit.

„Minunile" lui Stătu- 
lă, se vede treaba, că 
începeau să nu mai fie 
crezute. A ieșit la ivea
lă în cele din urmă sus
tragerea sumei de 740 
iei din vânzarea realiza
tă în data de 23 octom
brie a.c. și alte potlogă
rii. Dîndu-și seama că 
„minunile" sade îi ara
tă adevărata fată , — de 
om necinstit —, și deci 
cariera sa de „sfint" îl 
duce în fața legii, Stăni- 
lă Matei a hotărît să-și 
ia tălpășița de la bufe
tul „Păltiniș" și a reușit 
A obținut un nou trans
fer, cu semnături, ștam
pile și toate formele în 
regulă .

Rămîne să aflăm ce 
„minuni" va săvîrși 
„sfîntul" la noul său loc 
de muncă pe care l-a pri
mit în mod inexplicabil 
prin bunăvoința condu
rii T.A.P.L. Petroșani.

mânia. 2 700 locomotive Diesel 
electrice ar trebui să le trans
porte.

Și acest nivel se va atin
ge — afirmație întărită de fap
tul că lucrările de deschide
re a noilor mine se desfășoa
ră conform graficelor. Ea Ploș- 
tina se vor extrage încă în a- 
nul viitor primele cantități de 
lignit. In trei noi localități — 
Roșiuța, Lupoaia și Beterega 
se execută abia în acest an 
primele iucrări de deschidere. 
La Horăști și Leurda se pregă
tesc pentru producție alte sec
toare, în timp ce la Cicani se 
continuă montarea a noi uti
laje.

Din inițiativa comitetului U.T.G. 
din școala noastră, într-una din zi
lele trecute un grup de 27 de elevi, 
însoțiți de cadre didactice au parti
cipat la o ieșire la placa comemor&r 
tivă a eroilor mineri din Lupeni, 
spre a-și exprima recunoștința pen
tru cei ce au căzut aici în lupta 
pentru o viață mai bună.

O scurtă întoarcere în trecutul 
eroic ne-a fost prilejuită de cuvin
tele calde ale unui tovarăș miner, 
după' care s-a păstrat un moment 'de 
reculegere. Apoi, doi elevi s-au des
prins din grup și cu pași timizii, au 
înaintat spre placa comemorativă 
unde, în semn de omagiu adus ce
lor căzuți, au depus o jerbă I de 
flori.

Păstrând în minte amintirile tre
cutului, elevii s-au îndre;.'., 
către orașul nou Sricani, 
aici mai departe spre cabana 
lui Neag.

Veselia, voia 
însuflețit pe tot 
și la cabană și 
doar de venirea 
tatea părăsirii 
de pitorești. Doresc și pe această 
cale să mulțumesc tovarășei profe
soare Stoica Cornelia, secretara co
mitetului U.T.C. din liceul nostru 
care ne-a sprijinit yi organizarea a- 
cestei excursii.

apoi 
iar de 
Cîmpu

bună care 
drumul s-a 
au fost spulberate 

, serii și de rtec—- 
acestor locuri atît 

Doresc și pe

ne-au
păstrat

MARGARETA MICA

MARIN COANDĂ 
redactor la „Agerpres"

OANCEA RODICA 1
elevă cls. a X-a U. Liceul Petrilu

S I p Z I N
„Importanța vederii în întuneric pentru 

prevenirea accidentelor de muncă în subte
ran și pentru conducătorii auto"

La Casa de cultură din Petroșani are loc azi, la 
ora 18, un simpozion pe tema; „Importanța vederii în 
întuneric pentru prevenirea accidentelor de muncă în. 
subteran și pentru condu/rătorii auto". Prezintă doctoi 
în medicină Eșanu losii.

Simpozionul este urmat de filmul artistic „Godin"
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RADIOGRAFIA UNUI
(Urmate din pag. 1)

Depășiri s-au înregistrat și la 
cheltuieli indirectă, cheltuieli de 
aprovizionare și manipulare a ma
terialelor însă cele mai mari s-au 
înregistrat Iă materiale și manoperă.

Cu pondere substanțială la aceas
tă situație a venit volumul mare de 
imobilizări de fonduri care a făcut 
ca în tot cursul anului șantierul 
să utilizeze credite restante ce se 
cifrează în prezent la peste 12*7 mi 
lioane lei și pentru care, în cele 
trei trimestre, s-au plătit doGînzi 
bancare în valoare de 702 mii lei. 
Cele mai mari imobilizări d'e fon
duri se constituie în stocuri supra 
normative de materiale de bază și 
în lucrări executate și neîncasate, 
care împreună cu celelalte imobili 
zări totalizează aproape 14 milioane 
lei.

Există deficiențe mari în aprovi 
zionarea cu materiale a șantierului 
Din cauză că la elaborarea plano 
lui de aprovizionare cu materiale 
pe anul în curs nu s-a ținut seama 
de stocurile existente la sfîrșitul 
anului 1965 și de necesarul real de 
materiale aferent producției fiecă
rui trimestru în tot timpul anului 
s-a menținut un stoc supranormativ 
de peste 5 milioane lei. In plus se 
fac aprovizionări nerationale. E ca
zul funicularului de steril Paroșeni 
pentru care s-ati achiziționat ca 
bluri în valoare de peste 300 mii lei 
în trimestrul II 1966 deși, conform 
termenului do punere în functiun° 
stabilit prin planul de investiții, a- 
ceste cabluri vor putea fi utilizate
numai în 1967.

mare de producție neîn
casată provine tet din cauză că din 
partea conducerii șantierului nu se 
urmărește a se executa numai lu
crările care au asigurate fonduri si

FOTBAL. CATEGORIA A

ETAPA A XI-A
Ce a adus nou în principal, etapa 

a Xl-a a campionatului categoriei A 
la fotbal, desfășurată ieri, este fără 
îndoială schimbarea liderului (acum 
Știința Craiova), angajarea în lupta 
pentru șefia clasamentelor a echipe 
lor Rapid București și Dinamo Bu
curești, precum și „căderea" forma
ției Progresul București de pe primul 
loc pe cel de-al patrulea.

Fotbaliștii craioveni au învins cu 
1—0 (0—0), prin punctul marcat de 
Oblemenco, pe Petrolul Ploiești si 
au acum un avantaj de două 
puncte în fața unui pluton de trei 
echipe bucureștene — Rapid, Dina
mo și Progresul — toate cu cîte 13 
puncte.

In „deschiderea" cuplajului de pe 
stadionul „23 August" din Capitală 
Rapid București, cu un atac în care 
s-au remarcat Dumitriu II și Ion Io- 
nescu, a reușit să cîștige clar cu 
scorul de 3—0 (1—0) în fata echipei 
Steaua, autorul golurilor fiind Ion 
Ionescu în minutele 7, 47, 83. Partida 
„vedetă*’ care a opus formațiile Di
namo București și Progresul a dat

documentația legală. S-au executat 
lucrări peste fondurile alocate în 
valoare de 837 mii lei, iar peste 
prevederile de deviz, în valoare de 
1 415 000 lei. Lucrări îh valoare de 
1 676 000 lei, nu sînt acceptate de 
beneficiar pentru calitatea necores
punzătoare sau depășire nejustifi- 
cată a prevederilor din devize.

Situația economico-financiară este 
îngreunată și de faptul că situațiile 
de plată și alte lucrări se întocmesc 
cu mari întîrzieri fapt ce a condus 
și conduce la plata de penalizări 
mari, la greutăți financiare.

Neremedierea lipsurilor constatate 
cu ocazia recepțiilor a atras după 
sine retragerea din contul șantieru
lui a peste 900 mii lei, sumă pentru 
care se plătesc dobînzi mari. Și cu 
toate că această sumă s-a retras 
din cont încă de la 1 martie 1965, 
pînă în prezent s-au remediat lu
crări în valoare de numai 60 000 iei.

Trebuie să reamintim conducerilor 
șantierului T.C.M.M. Valea Jiului și 
a Trustului de construcții și mon
taje miniere București că la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie 1966 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al G.C. al P.C.R. a spus 
că „Orice pierdere înregistrată în- 
tr-o întreprindere, la un produs sau 
altul, este suportată de întreaga 
noastră economie, de întregul po
por — stăpînul avuției materiale a 
societății" Trustul de construcții și 
montaje miniere București ca for 
tutelar al acestui șantier n-a tras 
la răspundere conducerea șantierului 
pentru situația aceasta.

Considerăm că a sosit timpul ca 
atît conducerea șantierului T.C.M.M. 
Valea Jiului și a forului său tutelar 
— T.C.M.M. București cît și benefi
ciarul să îa măsuri urgente pentru 
închiderea „robinetelor" care, 
„curgînd" mereu, aduc pagube și 
măi mari economiei naționale.

cîștig de cauză primei echipe care a 
reușit să-și păstreze în repriza se
cundă avantajul de 2—0 luat în pri
ma parte a jocului cînd au înscris 
O. Popescu și Haidu.

O victorie clară (3—1) a înre
gistrat pe teren propriu și C.S.M.S. 
Iași în întîlnirea sa cu Farul Con
stanța. Ieșenii au înscris de trei 
ori prin Stoicescu, Cuperman și 
Lupulescu. Pentru oaspeți a marcat 
Manolache.

ha Cluj, Universitatea n-a putut 
să învingă pe Jiul Petroșani, jocul 
încheindu-se cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (0-*—1). Au marcat pen 
tru studenți Ivansuc și Adam (din 
11 m), respectiv Peronescu și Io
nescu. Dinamo Pitești, a dispus cu 
4-—3 (2—1), de Steagul Roșu Bra
șov. Au marcat Dobrin de două ori, 
Eftimie și Nagy pentru dinamo- 
viști, Gyorfi, Alecu și Ivăncescu 
pentru oaspeți. In sfîrșit, la Arad, 
U.T.A. a cîștigat cu 5—7. (4—0) în 
fata Politehnicii din Timișoara.

(Agerpres)

In afară ac mărfuri mai lipsește 
și altceva. .
(In luna octombrie, O.C.L. Alimentara și-a realizat planul numai în proporție de 92 la sută I)

— Buna ziua.
— .............................in
— Aș dori sare, mai grunjoasă, 

pentru varză...
— N-avem... I
— ...Atunci sare de gătit, chiar și 

„extirafină"...
— ...N-avem de nici un fel 1

★
— Cafea vă rog...
— Nu avem deloc...

★ -
— Vă rog niște drojdie de bere...
— Nu există...

★
— Un kilogram de pesmet...
— Anul acesta nu am avut...
...Iată cîteva dialoguri spicuite 

din magazinele alimentare ale di
feritelor localități din Valea Jiu
lui.

Să nu găsești sare în magazine — 
iată un lucru aproape de necrezut, 
acum, în plină toamnă, cînd se pune 
varza la murat I Aceeași situație 
pentru celelalte produse enumerate 
mai sus. Dar și altele: ape mine 
rale, mezeluri de sortimente dife 
rite, pateuri de ficat, vinuri alese, 
băuturi alcoolice în sticle de un 
sfert da litru și alte asemenea pro
duse alimentare LIPSESC!

Una din cauzele >acestei situații 
este nerespecțârea de către ges
tionari a obligației de a avea sor 
timentul minimal de mărfuri pre
văzut pentru unitatea lor, lipsa a- 
cestor produse din depozitele de

CURIOZITĂȚI CU...
STRUGURI

Marți, 8 noiembrie, di
mineața. La magazinul 
nr. 1 de legume și fruc
te din Petroșani (aflat in 
Piața Victoriei) sosește 
un camion. Printre al
tele se descarcă și lăzi 
cu struguri de calitate 
superioară. Bucurie ma
re în rîndul cumpărăto
rilor care au fost de fa
ță la descărcare. Dar... 
a fost de scurtă durată 
bucuria. In magazin stru
gurii sînt mascațl cu pă
turi, iar responsabila u- 
niității, Balog Ana, de
cretează : ,.Sînt vînduți!" 
Toate insistențele sînt 
zadarnice. Strugurii fu
seseră „repartizați", pro
babil, cînd nici nu sosi
seră la magazin.

★
Tot marți dimineață, 

scenă asemănătoare, nu
mai magazinul este al
tul: unitatea or. 16 
(chioșc), de lingă bancă. 
Vînzătoare: o femeie în
treprinzătoare — Lauren- 
țiu Elena. Sosesc rnult- 
așteptații struguri. Oa
menii se așează la rînd. 

mînă. O altă cauză este slabul con
trol efectuat de conducerea O.C.L. 
Alimentara la magazine asupra fe
lului cum gestionarii fac comenzile

ORGANIZAȚIILE 
COMERCIALE 

IN FATA 
CUMPĂRĂTORULUI

și se aprovizionează cu produsele 
aflate în depozite.

— Pește oceanic ? Nu iau că la 
mine nu trece..., se scuză cîte un 
gestionar, refuzînd marfa adusă, iar 
șefii lui îl lasă în pace ! Același lu
cru și cu alte produse — ape mi
nerale, conserve diverse.

In nici un magazin alimentar nu 
întîlnești reclame 
tru peștele ocea
nic. Unde este 
reclama comer
cială pentru un 
produs nou, mai 
puțin cunoscut 1 

că la acest pro
dus unii ges
tionari fac mof
turi. Dar oare

Am amintit
peștele oceanic
congelat arătînd

Dar, primii cumpără cu- 
noscuții, prietenii,- lor li 
se oferă cîte o ladă — 
două. Ghiar trei, dacă 
solicită. Apoi își face a- 
pariția o căruță volumi
noasă trasă de un cal 
costeliv. In căruță au 
încăput „doar" 15 lăzi cu 
struguri de prima cali
tate. Probabil nu a pu
tut trage bietul cal mai 
mult... Strugurii din că
ruță erau destinați unei 
foarte bune cunoștințe a 
responsabilei.

In cele din urmă au a- 
juns la rînd și cumpără
torii. Cît li s-a oferit? 
Cîte un kilogram—două. 
Mult doritele fructe erau 
pe terminate și nu ar ti 
ajuns la toată lumea... 
In concepția Elenei Lau- 
rențiu asta ar fi fost cu
rată nedreptate I

Conducerea O.O.V.L.F. 
ce părere are despre 
traiectoria curioasă pe 
care o înscriu unele 
mărfuri ?

Fr. VETRO
(după corespondențele 

primite de la tov. Ciur 
loan și M. Gurițan)

aprovizionarea populației se face 
numai după gustul unora < Putem să 
exemplificăm asemenea situații și 
cu alte produse : apele minerale și 
produsele lactate. Nicăieri în mai 
gazinele noastre nu vei găsi re
clame, care să arate ce proprietăți 
are apa de Bodoc, de Zizin sau Bo- 
holt. Cît privește produsele lac
tate, nici în magazinele specializate 
nu găsești reclame atrăgătoare ca
re să arate calitățile nutritive ale 
laptelui, smîntînei, brînzei proas
pete de vaci, iaurtului și influența 
lor în alimentația normală și die
tetică.

Comerțul alimentar încă nu și-a 
pus problema ca să aibă MAGA
ZINE MODEL, bine aprovizionate cu 
toate cele cerute de consumatori. 
Nu ar fi oare timpul să se îmbunătă
țească radical preocuparea condu
cerii O.C.L. Alimentara față de felul 
cum își fac gestionarii datoria ? 
ATUNCI SE VA FACE ȘI PLANUL...

MIHAI ȘTEFAN— de pildă, pen-

Din mîinile sudorului Tractai Constantin, de la 
atelierul electromecanic al minei Uricani, ies numai 
lucrări de bună calitate.

PROGRAM DE RADIO
11 noiembrie

PROGRAMUL 1: 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,35 Anunțuri 
ți muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Juletin meteo-rutier,- 7,15 In ritm de 
/als; 7.30 Strune vesele; 8,00 SL'- 
4 ARUL PRESEI; 8,10 Cîntece și 
ocuri populare; 8,25 MOMENT 
’OETIC; 8,30 La microfon, melodia 
referată; 9,30 Sfatul medicului-. 
'rimele luni de sarcină — sfaturi 
en-tru gravide; 9,35 Gintă taraful 
i grupul vocal al Casei' de cultură 
in Curtea de Argeș; 10,00 BULETIN 
E ȘTIRI; 10,03 Cîntece pentru co- 
ii; 10,15 Mic concert folcloric; 
1,30 Vreau să știu.- 11,20 COORDO- 
ATE CULTURALE; 11,35 Muzică 
>oară,- 11,45 Cîntă Maria Păunescu

Nelu Orfan; 12,00 BULETIN DE 
FIRI,. 12,10 Din operetele lui Kal- 
an,- 12 30 Tineret, mîndria țării — 
egram de cîntece; 12,45 Trei ta 
auri simfonice de Victor Iuscea- 
; 13,05 Refrene mail puțin cu- 
scute; 13,30 Muzică populară ce- 
:ă de ascultători; 14,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 14,08 Concert de estradă; 
14,40 Arii din operele lui Puccini; 
15,00 Programul orchestrei „Barbu 
Lăutaru"; 15,20 Anunțuri și re
clame,- 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Muzică 
ușoară; 16,30 LECTURĂ ÎN FOILE
TON PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI; ’ 16,4Qj Lucrări corale de Ni- 
codin Ganea,- 16,55 Studioul tînăru- 
lui interpret; 17.10 IN SLUJBA PA 
TRIEI.- 17,40 Muzica si teatru; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI ,- 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți mu
zicale ; 18,40 RADIOSIMPOZION; 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; Î9.30 Concert de melodii 
românești; 2C.00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești (partea a Ii-a); 21,05 
ATENȚIUNE PĂRINȚII, 21,20 Mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22;20 
Din viața de concert a Capitalei; 
22,45 Muzică corală de concert .- 
23,fii O melodie în Ioc de noapte 
bună; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
10 noiembrie

18,00 Pentru cei mici: filmul 
„A dispărut marea" — 
Studioul pionierilor;

18,50 Publicitate;
18,58 Ora exactă; S

19,00 Telejurnalul de seară;
19,15 Buletinul meteorologic;
19,18 Ancheta TV;
19,35 Filmul „Evadatul" — pro

ducție a studiourilor din 
R. P. Bulgaria;

21,00 Cîntă soprana Arta Flo- 
rescu;

21.30 Studioul mic — „Joc du
blu" de Dorel Dorian;

22.30 Telejurnalul de noapte,-
22,40 închiderea emisiunii;

CINEMATOGRAFE
11 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie; Țara fericirii; Republica: Yoyo; EO 
NEA — Minerul: Fiii marei ursoaice,- 7 Noiembrie: Cartierul veseliei; 
ISCRONI: Parcarea interzisă; ANINOASA: Pînă la oraș nu e departe; 
VULGAN: Vanina Vanini; LUPENI— Cultural: Steaua fără nume.

I.R.E.H. - Secția rețele Petroșani
Angajează o încasatoare de ener« 

. gie electrică în orașul Uricani.

In următoarele condiții :
»— Domiciliu stabil în orașul Uricani
— Vîrsta 18 ani împliniți
— Studii — cel puțin 7 clase

Doritorii se vor adresa la I.R.E.H., str. Republicii 
nr. 60 Petroșani.
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VÎRTD iNTEDNRTiOWRLR
DUPĂ ALEGERILE DIN S. U. A.

NEW YORK 9 (Agerpres). — Ul
timele rezultate, dar incomplete, 
-transmise miercuri seara de agen
țiile de presă, asupra alegerilor par
lamentare și de guvernatori - din 
Statele Unite confirmă aprecierile 
preelectorale făcute de observatori. 
Ele arată că în Senat — pentru 
care se cunosc rezultatele definiti
ve republicanii au cîștigat 18 
din cele 35 de locuri puse în joc, 
Iar democrații 17, ceea ce face ca 
totalul locurilor deținute acum de 
republicani să fie de 36 adică cu 
3 mai mult decît înainte de ale
geri. Democrații controlează în con-' 
ttaiuare Senaitul cu 67 de locuri.

Pentru Camera Reprezentanților, 
democrații au cîștigat 244 de lo
curi, iar republicanii 179, necunos- 
ci.ndu-se . rezultatele din circums
cripțiile pentru desemnarea a încă 
12 congresman). Republicanii au 
cîștigat față de vechea componen
tă a Camerei Reprezentanților 39 
de locuri. Din cele 35 de posturi 
de guvernatori,, democrații au cîști
gat în 11 state, iar republicanii în 
22. rămînînd să se stabilească vic
toria finală în două state.

In Comitetul de tutelă al O.N.U
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Comitetul de tutelă al Adunării 
Generale a O.N.U. a încheiat marți 
audierile petiționarilor din Aden. 
Unul dintre petiționari, președinte
le Frontului de Eliberare al sudu
lui ocupat al Yemenului (Flosy), 
Abdul Mackawee, s-a pronunțat 
împotriva propunerii Marii Brita
nii de a trimite în Aden o misiune 
a O.N.U., în condițiile cînd acest 
teritoriu se află sub control englez.

Numeroși delegați au condamnat 
poziția secretarului general al par

tidului „Frontul național unit din 
Aden", A. Bayoumy, care a spri
jinit propunerea engleză, precum 
și politica procolonialistă dusă de a- 
cest partid. Vorbitorii și-au exprimat 
îndoiala în legătură cu oportuni
tatea trimiterii 
O.N.U. in Aden, 
acest teritoriu va 
rba de urgență.

unei misiuni a 
atîta timp cit în 
fi menținută sta-

Demisia ministrului de interne al Indiei

Protest împotriva 
minelor

închiderii
din Ruhr

DELHI 9 (Agerpres). — Agenția 
Press Trust of India anunță că pri
mul ministru al Indiei, Indira Gan
dhi, a acceptat cererea de demi
sie a ministrului de interne, Gulza- 
rilal Nanda.

Demisia lui Nanda a intervenit în 
urma incidentelor violente ce s-au 
produs luni la Delhi, s în fața parla
mentului, soldate cu 7 morți și 200 
de răniți. Ele au ponstituit semna
lul unor critici severe în parlament 
la adresa ministrului de interne 
Nanda, acuzat de numeroși deputati 
ai partidului de guvernămînt — 
Congresul Național Indian — de a 
nu fi luat măsuri de prevenire 
manifestațiilor.

Corespondentul agenției France 
Presse la Delhi scrie miercuri că re
manierea era considerată, încă acum 
cîteva luni, ca o ieșire din compli-

a

cațiile survenite 
ticii economice 
conducerea partidului de guvernă
mînt a preferat să o amîne pînă du
pă aleqerile qenerale din 
rie 1967.

de pe urma poli-, 
a guvernului, dar

Mari inundații 
în Panama

februa-

(Ager- 
situată

BONN 9 (Agerpres). — O delegație 
reprezentînd 3 000 de muncitori 
de Ia întreprinderea minieră „Mel- 
lei Rheinbaben" din Dusseldorf a 
prezentai Landtagului din Renania 
de nord-Wesfailia o scrisoare în 
care protestează împotriva politicii 
de închidere a minelor, din bazinul 
carbonifer Ruhr.

Asemenea altor 10 mine din Ruhr, 
anunța ziarul „Neue Rhein Zei- 
tung", întreprinderea minieră „Mel- 
ler Rheinbaben" 
programului de

dustiriei carbonifere" să înceteze ac
tivitatea în luna martie 1967.

Rezoluția cere guvernului din lan
dul Renania de nord — Westfalia 
„să interzică neîntîrziat închiderea 
minelor în bazinul Ruhr și să proce
deze la naționalizarea industriei mi- 

miere", întrucît acțiunile patronilor 
concernelor 
intereselor 
importantă 
R.F.G.

CIUDAD DE PANAMA 9 
preș). — O nouă regiune 
la aproximativ 60 kilometri vest de 
Ciudad de Panama se află sub a- 
menințarea inundațiilor. Pînă acum, 
potrivit unui bilanț provizoriu al 
inundațiilor care s-au produs în 
Panama la sfîrșitul săptămînii tre
cute, apreciate c>a cele mai mari 
din istoria acestei țări, 40 de per
soane și-au pierdut Viața.

urmează potrivit 
„însănătoșire a in-

Problema succesiunii lui Erhard 
a fost ridicata în mod oficiol

carbonifere contravin 
populației din această 
regiune industrială a

Succese ale patrioților angolezi
BRAZZAVILLE 9 (Agerpres). —

Reprezentanța din Brazzaville a 
Mișcării populare pentru eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) a dat publici-

Nave militare americane au pătruns 
în apele teritoriale ale R.D. Vietnam

BONN 9 (Agerpres). — După 
lungi și îndelungate discuții, pro
blema succesiunii lui Erliard în 
postul de cancelar al R. F. Germane 
a fost ridicată în mod oficial marți 
seara de propriul său partid în -ca
drul reuniunii de la Bonn 
cerii U.C.D. Observatorii 
din capitala R.F. Germane

a condu- 
politici 

sublinia-

Observații științifice 
asupra eclipsei totale 
de Soare în Brazilia

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
In statul Rio Grande do Sul din su
dul Braziliei au sosit pînă în pre
zent 500 de oameni de știință și 
tehnicieni pentru a face observa
ții științifice asupra eclipsei de 
Soare care se va produce sîmbătă. 
Oamenii de știință sosiți din S.U.A., 
Marea Britanie, Bolivia, Argentina, 
Franța, Olandă, Italia, Japonia, și 
bineînțeles din Brazilia, și-au insta
lat posturile de observare în trei 
orașe din acest stat. Aceste pos
turi sînt echipate cu antene puter
nice, baloane speciale, rachete și 
avioane dotate cu laboratoare știin
țifice din care se vor observa e- 
fectele eclipsei totale

Aceasta va fi cea 
elipsă de Soare din 
tru și ultima care va
văzută pînă în anul 2 000, din Ame
rica Latină.

de Soare, 
de-a 39-a e- 
secolul nos- 
mai putea fi

ză că aprobarea de către Bundes
tag (cu 255 voturi, contra 246) a 
moțiunii social-democrate, care cere 
lui Erhard, să pună în parlament 
problema votului de încredere, a 
precipitat conducerea U.C.D. să u - 
genteze rezolvarea crizei politice. 
După discuții aprinse, care au durat 
mai mult de trei ore, comitetul de 
conducere ' al U.C.D. a hotărîl să 
supună aprobării grupului parla
mentar al partidului patru candidați 
la succesiunea cancelarului Erhard. 
Alegerea s-a oprit asupra următoa
relor personalități: Raîner Barzel, 
președintele grupului parlamentar 
U.C.D., Eugen Gerstenmaier, pre
ședintele Bundestagului, Gerhard 
Schroder, ministrul afacerilor ex
terne în actualul cabinet Erhard, și 
Kurt Kiesinger, prim-ministru al 
landului Baden-Wurtemberg. Ger
hard Schroder pare a fi favorizat 
chiar de cancelarul Erhard.

Nu este însă lipsit de șanse nici 
președintele Bundestagului, Gersten
maier, care este prezentat de ofi
cialitățile politice vest-germane 
drept purtătorul de cuvînt al „mode
raților" din U.C.D.-U.C.S. Se crede 
că el are cea mai bună poziție pen
tru a putea găsi o soluție crizei 
politice.

£ît privește Erhard, el va rămîne 
în fruntea actualului guvern pînă 
ce vor fi aprobate 
lista noului Cabinet

HANOI 9 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de 'protest adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere si 
control în Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze de
nunță bombardamentele întreprinse 

.. de.aviația americană, la 7 noiembrie, 
pe teritoriul R. D. Vietnam. In me
saj se arată că în această zi au fost 
bombardate numeroase zone popu
late și obiective economice din re
giunea Vinh Linh și din provinci
ile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe 
Thanh Hoa, Nam Ha, Phu Tho, Son 
Ia și Quang Ninh, precum și de pe 
insula Cat Ba. In aceeași zi, au fost 
bombardate orașul Bac Can din pro
vincia Bac Thai și localitatea Vînh 
Son, situată în nordul zonei demili
tarizate. Paralel cu bombardamen
tele aviației, nave militare ameri
cane au pătruns în apele teritoriale 
ale R. D. Vietnam, atacînd o serie 
de localități din regiunea de coastă 
a provinciei Quang Binh.

Presse relatează că un mic grup 
patriot! a reușit marți noaptea 
pătrundă în perimetrul centrului 
instrucție al forțelor speciale sai- 

de

. ce
de 
să 
de
goneze, situat la numai 8 km 
baza americano-saigoneză de Ia Bien 
Hoa. Ei au pus cîteva mine, după 
care ș-au retras. Exploziile gu pro
vocat moartea a 3 soldați și rănirea 
a 15.

lății o broșură intitulată „Angola 
luptătoare", în care prezintă suc
cesele obținute de patrioții ango
lezi în cursul anului 1966. Din ia
nuarie pînă în prezent, se arată 
in carte, partizanii angolezi au o- 
morît peste 750 de soldați și ofi
țeri portughezi și au rănit alți 200, 
sepțîndu-i din luptă. De asemenea, 
patrioții au distrus peste 30j$& po
duri și 20 de mașini militare 
colonialiștilor.

Forțele patriotice angoleze 
intensifică acțiunile de luptă și 
cel de-al doilea front, deschis, 
luna mai a.c., în răsăritul tării. In- 
tărindu-și continuu pozițiile, luptă
torii Mișcării populare pentru eli
berarea Angolei obțin noi victo
rii în lupta pentru eliberarea țării, 
se arată în încheiere în broșură.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIa

ale

îȘi 
pe 
în

k

u- 
la 
a 

de

programul și 
vest-german.

Dupâ vizita delegației 
siriene în R.A.U.

SAIGON 9 (Agerpres). — In pro
vincia Tay Binh continuă lilptele 
violente între patriot! și forțele a- 
mericane. Patru divizii americane au 
fost concentrate în această zonă, 
situată la 90 km nord-vest de Sai
gon, pentru a face față atacurilor 
repetate ale trupelor 
țional de Eliberare.

In zona centrală a 
vietnameze, respectiv
mile bazei militare americane de la 
Boijg Son, și la nord de.Qui Nhon, 
unitățile 
ricane, 
patrioți, 
pierderi
post întărit al diviziei 
rie americană, aflat la 
nord-vest de Saigon, a fost ținta c- 
buzelor patrioțilar. Agenția Fran-

Frontului Na

coastei sud- 
în împrejuri-

GAIRO. — 9 Agerpres. — Comu
nicatul comun și acordul semnat 
recent la Cairo cu prilejul vizitei 
delegației siriene, condusă de pri
mul ministru Youssef Zeayen, este 
apreciat ca avînd o mare 
tanță pentru dezvoltarea 
dintre cele două țări.

Intr-un interviu acordat 
naiului „Akher Saa‘, ce ;

imp or- ■ 
relațiilor

săptămî- 
apare la 

Cairo, premierul sirian Zeayen sub
linia că, în afara aspectelor mili
tare, acordul realizat, cu R.A.U. se 

1 referă aitît ,1a probleme politice și 
economice, cît și la probleme mi-

■ 1-iitare ce interesează părțile. El a
■ reafirmat acordul intervenit între 

cele două delegații dș a se proce
da la studierea posibilităților de

■ lărgire a cooperării în domeniul l

și al informa -

declarat 
că acor-

economic, cultural 
till or.

Primul ministru sirian a 
la televiziunea din Damasc
dul încheiat cu R.A.U. reprezintă 
uin pas important pe oalea unirii 
efortCrSur celor două țări în lupta 
generală a lumii arabe împotriva 
imperialismului și reacțiunii. I

diviziei I aeropurtate ame- 
atacate de o companie 
au înregistrat,
mari. Marți

de
de asemenea, 
noaptea, un 
I de infante- 
numaj 40 km

A doua rundă a tratativelor tripartite 
americano-anglo-vest-germane

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
La Washington s-a deschis miercuri 
cea de-a doua rundă a tratativelor 
tripartite americano-anglo-vest-ger- 
mane, consacrată examinării poli
ticii militare a N.A.T.O. și, . maii a-

les, mult controversatei probleme 
a compensațiilor financiare pe care 
Bonnul trebuie să le acorde S.U.A. 
și Angliei pentru întreținerea tru
pelor lor aflate pe teritoriul vest- 
gcrman.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

• MOSCOVA. — Postul 
central de televiziune din Mos
cova a realizat, în aceste zile, 
câteva emisiuni la mare dis
tantă cu ajutorul satelitului 
artificial al Pămintului „Mol- 
nia-î“, lansat la 20 octombrie. 
Aceste emisiuni au oferit su
telor de mii de telespectatori 
din Extremul Orient posibilita
tea să vizioneze manifestările 
de la Moscova consacrate zilei 
de 7 noiembrie.

Q ANKARA. — Potrivit 
nor date statistice publicate 
Ankara, populația Turciei 
fost la 31 octombrie 1966 
31 391 207 locțiitori
• CAIRO. — Reprezentanții 

muncitorilor din transporturi 
din țările arabe au început 
marți la Port Said o conferin
ță, care are, ca scop crearea 
unei federații arabe a munci
torilor din transporturi. Prin
tre țările care sînt reprezenta
te la conferință se află R.A.U., 
Maroc, Siria, Yemen, biban. 
Sudan, Iordania.
• PEARL HARBOR. — In 

apele insulelor Hawai au înce
put manevre navale america- 
no-japoneze, primele la care 
participă unități maritime japo
neze. Manevrele au drept te
mă lupta împotriva submarine
lor.
• BUENOS AIRES. — Cifre

le oficiale date publicității ia 
Buenos Aires arată că costul 
vieții a marcat o nouă crește
re de 3,2 la sută în luna oc
tombrie, în raport cu luna pre
cedentă. Pentru primele zece 
luni ale anului această ctește- 
re a fost de 14,3 la sută.
• SKOPLIE. — La Skoplie 

a fost înregistrat un cutremur 
de pămint de gradul 5. Acesta 
este cel de-al 623-lea cutremur 
produs în capitala Macedoniei 
de la catastrofa seismică din 
iulie 1963.

i
• LONDRA. — Navigatorul 

englez Francis Chichester, în 
vîrstă de 62 de ani, care în 
urmă cu 72 zile a părăsit por
tul Plymouth la bordul micii 
ambarcațiuni „Gypsy Mothiv". 
pentru a face înconjurul lu
mii, se găsește în momentul de 
față la 4 000 mile maritime de 
coastele Australiei. In ultimele 
zile, el a trecut prin grele în
cercări datorită puternicelor 
furtuni care bîntuie în Ocea
nul Indian.

NEW YORK. — Șeful dele
gației Republicii Yemen la cea 
de-a XXI-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. a adre
sat o scrisoare Consiliului de 
Securitate în care protestează 

'împotriva noilor acte agresive 
ale trupelor engleze. Scrisoa
rea informează că la 30 
brie trupele engleze au 
list o școală din satul 
ba, omorînd 8 copii și 
alți 9.
• ADDIS ABEBA. — Intre 

Congo (Kinshasa) și R.A.U. 
urmează să se reia relațiile 
diplomatice, a declarat mier
curi la Addis Abeba 
Bomboko, ministrul de 
ne congolez. Bomboko, 
avut o întrevedere la 8 
brie cu președintele Nasser, 
aflat în capitala Etiopiana, a 
afirmat că ^a întreprinde în 
cursul lunii viitoare o vizită 
în R.A.U. pentru a studia cu 
oficialitățile egiptene proble
ma restabilirii relațiilor diplo
matice între cele două țări.
• PARIS. — La 9 noiembrie 

la Paris a fost semnat un acord 
cu privire la stabilirea unei li
nii directe de comunicații în
tre Kremlin și. Palatul Elysee. 
Asupra înființării acestei linii 
s-a convenit în cursul: vizitei 
președintelui de Gaulle în U; 
niunea Sovietică în luna iunit
a.c.

octam- 
mitra- 
Kaata- , 
rănind

Justin 
exter- 

care a 
noiem-
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