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Mîna Vulcan și-a pierdui cadența 
în îndeplinirea sarcinilor de plan

PE CÎND REVIRIMENTUL?Printre unitățile mi- 
niere ale bazinului cu 
cele mai mari rămîneri 
im* urmă se află și mina 
VUlcan. „Minusul" Vul
canului se cifrează după 
primele 8 luni Ia 5 980 
tone cărbune. Cum a 
debutat exploatarea în 
luna septembrie ? Iată 
un tablou edificator pri
vind conjunctura care 
determină situația minei 
în această lună.

7. septembrie, ora 10,30. 
După o discuție cu dis
pecerul minei inginerul 
șef al exploatării excla
mă cu năduf:

— Va trebui să oprim 
mipa ! Iară și vagoanele. 
N-avem vagoane. Am 
încărcat abia zece, din 

t care două ne-au fost ră- 
«.t mase din schimbul III. 

Cinci .silozuri sînt arhi
pline. La stocul de ava
rii avem 350 de tone 
cărbune, iar 460 vago- 
nete stau încărcate

rampă. In trei silozuri 
mai putem încărca ceva. 
Dar dacă pînă la 12 hu 
primim alte vagoane va 
trebui să oprim extrac
ția pe puț...

...Aceeași zi, ora 13,30. 
Extracția pe puț a fost 
oprită. Silozurile minei 
stau arhipline. Prelimi
narul pe schimbul t s-a 
dus-. Din 1 330 tone pre
liminate au fost recep
ționate abia 840 tone.

NU SÎNT VAGOANE! 
Aceeași exclamație alar
mantă la silozuri, la dis
pecer, la conducerea 
minei...

Adevărul e că mina 
trece prin momente gre
le. In primele zile ale 
lunii septembrie exploa
tarea a primit de la 
preparație abia cite 47, 

vagoane față

de 70, 75 necesare pen- 
. tru producția ce o extra
ge într-o zi. Criza va
goanelor durează din 18 
august. Iată „problema 
problemelor" la mina 
Vulcan — cauza princi
pală care determină ră- 
mînerea ei în urmă m 
continuare, menținînd în 
cadrul colectivului o at- 

. mosferă cu totul nefa
vorabilă învingerii defi- 
ciențelor interne, satis
facerii exigențelor ce le 
impune înfăptuirea sar
cinilor de plan.

Am fost informați des
pre măsurile ce au fost 
aplicate încă din luna 
august pentru redresarea 
situației. Pe luna sep
tembrie au existat toate 
condițiile ca minerii vul- 
căneni să înceapă recu
perarea; au fost corelate 
abatajele, a fost asigu
rată linia necesară de 
front pentru acoperirea 
preliminarelor zilnice 
Insă, chiar din prinsă ii 
a lunii, s-a pornit cu... 
stîngUl, Din lipsa de Va
goane peptru expedierea 
producției la preperatia

Coroești mina a rămas 
sub ' plan cu cîte 400—, 
900 tone cărbune. A fost 
oprită nu o dată insta
lația de extracție. Or, cu 
toate măsurile luate ca 
de, pildă crearea stocu
rilor la silozurile de a- 

. varii, lipsa certitudinii 
privind livrarea ritmică 

fa producției către pre- 
parație se răsfringe ne
gativ . asupra „psihozei" 
de la locurile de muncă. 
Oamenii au o justifica
re: DE CE SA LUCRAM? 
N-AVEM VAGOANE. Și 
„psihoza" are temei în 
bună măsură: Transpor
tul în cadrul minei e de
ficitar, aprovizionarea lo
curilor de muncă lasă de 
dorit Aceasta e cauza 
care frinează, în primul 
rînd, desfășurarea activi
tății minei. Soluționarea 

- ei • e un imperativ care 
nu suferă amînare, dar 
depășește • „sfera de in
fluență" 
treaba 
roești.

a exploatării. E 
pteparației Co-
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(Continuare în pag. a 3-a)

Una din. noile 
părle urbanistice 
din microraionul 
B-țC Petroșani.

Foto:
ing. 1. KISS

repara-în valoare de lei și a fost pre- .I.L.L. Petroșani, predat din vre- ...

Tovarășul Ificolae Ceausescu 
a primit pe generalul de armată 

Ivan MihailovTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comiiniat' Român, a primit vineri dimineața pe generalul de armată Ivan Mihailov, membru aL Biroului Politic al C.C.; al Partidului Comunist Bulgar, vi- pleant al C.C. al P.C.R.. șef de cepreședinte al Consiliului de Mi- secție Ia C.C. al P.C.R.niștri al R. P. Bulgaria, care la in- Oaspetde bqlgar a fost însoțit . - - - ■ de ambasadorul R. P. Bulgaria laVitația C.C al P.C.R. își petrece București. Gheorghi Bogdanov, concediul de odihnă . în țara noas- Primirea s-a desfășurat într-o at- tră. • mosferă caldă, prietenească.

‘ La primire au participat tovarășii Emil'Bodnăraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului. Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Vasile Vlad, membru su-

LA MINA ANINOASA

Pregătiri pentru noul an 
al învățămîntului de parde învățămînt, propagandiștii fiind selecționați din rîndul celor mai' pregătiți membri de partid, care au experiență și aptitudini pentru munca de propagandă.• Alături de propagandiștii mai vechi, cărora li s-a încredințat și sarcina de răspundere de a conduce cercuri și cursuri ale învățămîntului de partid, au fost recrutați cinci noi propagandiști, între care tov. Andreescu Florin, Petrișor Alexandru, Jercău Iosif, Cosma loan.Ținînd seama de creșterea continuă a numărului membrilor de partid, ca rezultat al muncii de primire desfășurată de organizațiile de bază, în noul an vor fi încadrați în învățămînt un număr, sporit de _________ __ _ _ - - , - • Numărul cer- programului de înflorire muitila- curilor de învățămînt va crește de tgrală a României socialiste elaborat de cel- de-al IX-lea. Congres-ăl

P.C.R. ■'
în' lumină acestor cerințe s-%,sta

bilit numărul ți profilul cercurilor

In aceste zile de septembrie organizațiile de bază de la mina Ani*' rioasâ și-au înscris printre princi
palele obiective ale activității lor, organizarea' studiului âftnuniștilor în vederea ridicării continue a nivelului ior de pregătire politico- ideologice, înai-mării lor cu cunoașterea tiotărîrii or și a sarcinilor elaborate de partid.Este și firesc deoarece ne aflăm în preajma începerii noului an al învățămîntului de partid. Comitetul de partid al minei a luat măsuri ca, în continuarea rezultatelor bune obținute în anul școlar trecut să organizeze temeinic activitatea cercurilor și cursurilor, să orienteze studiul membrilor de partid, spre problemele esențiale ale înfăptuiri -membri de partid.

GATA 
PENTRU 
PRIMIREA 
ELEVILOR

Ia 12, cîte au funcționat în anul ... școlar trecut, la 14.' S-au făcut, noi progrese în privința organizării cercurilor în funcție de specificul s unității, de programul de lucru al membrilor de qpapfid'; Cei mai mulți cursanți vor fi încadrați și, în acest an în cir . ciur! de conferințe, formă de în‘- yățămînt care s-a dovedit potrivită specificului muncitorilor subterani. Aceste șase cicluri de conferințe își vor desfășura activitatea pe schimburi spre a se putea asigura 6 frecvență bună.,Anul trecut la Aninoasa a func-
I. BCa și-n anii trecuți, conducerea școlii noastre s-a preocupat de a- provizionarea cu cărți și rechizite școlare pentru elevi Am întocmit încă din lista

(Continuare în pag. a 3-a)

Laborantele Grivei Ana și Oprița Rodiea de la 
Fabrica de piine din Petroșani analizează cali
tatea plinii. Analizele sînt pozitive. Plinea va 

fi bună. Bine-ar fi să fie mereu așa
iunie 

șco- 
noul

• Stadionul din Petrila, ora 16: 
meci de fotbal între Știința II Pe
troșani și Preparatorul Lupeni, con 
tind pentțu etapa I a campionatului 

: .orășenesc,t-.jjj l
• #La cluburile sindicatelor din 
orășele Văii Jiului, începînd cu 
ora 20, comitetele organizațiilor 
.U;T.C. orășenești, în colaborare cu 
conducerile cluburilor organizează 
seri pentru tineret urmate de reu
niuni tovărășești.

M I I \ E
„Jiul" Petroșani, 
de handbal între

Stadionul 
ora, 11: meci 
Școala sportivă Petroșani și Voința 
Sighișoara eontînd pentru campio
natul republican categoria B.
' ® Vor continua meciurile din 
cadrul campionatului orășenesc de 
fotbal cu următoarele întîlniri :

— Pe stadionul din Bara Mare, 
ora 10 : meciul dintre Minerul Bă
nită și Energia Paroșeni;

— Petroșani. Pe stadionul „Jiul", 
ora 10 : meciul dintre Utilajul Pe
troșani și Constructorul minier Pe
troșani

< , <> în cadrul celei de-a IV-a e- 
tape a campionatului de fotbal ca
tegoria C, Minerul Lupeni va primi 
pe stadionul din localitate, la oră

• Terenul din Petrila, ora 16 : 
meciul de rugbi între I.M.P, și 
Chimia Tîrnâveni, eontînd pentru 
categoria B a campionatului repu
blican.
• Stadionul „Jiul" Petroșani, ora 

16,30: întîlnirea de fotbal din ca
drul diviziei naționale A dintre 
formația Jiul Petroșani și Farul 
Constanta. In deschidere, la ora 15. 
vor juca echipele de copii Jiul I și 
Jiul II.

(© Stadioanele din orașele Văii 
Jiului vor mai găzdui și meciurile 
de fotbal eontînd pentru campio
natul regional. Se vor întîlni:

— Arena sportivă Lonea, ora
11.30 : Parîngul I.onea — I.C.O. Hu
nedoara. In deschidere, ora 9,30 : 
meciul dintre juniorii celor două 
echipe.

— Pe terenul de fotbal din Pe
trila, ora 11,30 : Știința Petroșani, — 
Minerul Uricani. In deschidere, ora
9.30 (meciurile dintre echipele de 
juniori Jiul Petroșani și Minerul 
Uricani.

— La Vulcan pe terenul de fot
bal, ora 11,30 : meciul dintre Mine
rul Viîlcan și Constructorul Lupeni, 
In deschidere, ora 9,30 : se vor în
tîlni echipele de juniori Minerul 
Vulcan și Minerul Lupeni.

luna - lista manualelor lare necesare în an și am înaintat manda forurilor punzătoare de distribuirea lor. Acum manualele se află în școală își așteaptă viitorii sesori. Pentru aprovizionarea cu rechizite am ținut legătura cu librăria dih localitatea noastră, așa că elevii găsesc tot ce le trebuie.: Innoastre și tuturor vîrsta In acest sens didactice din școala noastră au fost repartizate pe circumscripții electorale și cu sprijinul deputaților și al comitetului de femei au putut recenza pe toți copiii

Foto: E. DOBOȘ corespondentCI

I a Liceul din Uri- câni s-au terminat' de mult lucrările. di reparații, pregătirile în vederea deschiderii houiui an. școlar... j Cei peste 1 100 de elevi ca* re vor fi școlarizați in noul' an la liceul ‘ nos-. tru sînt așteptați "teu nerăbdare, cu totul, bi-‘ ne pus la punct. Pentru ca. lucrările să fie terminate la timp, conducerea liceului a luat măsuri concrete înainte de încheierea anului școlar 1966—1967. încă în luna martie s-a, întocmit devizul țiilor 36 500 dat ia Avîndme devizul, lucrătorii de la I.L.L., sector Uricani, l-au . respectat întocmai execu- cînd lucrări de calitate și în termen, fapt pentru care aș vrea să le aduc mulțumiri tuturor și conducătorului lor, maistrul LUcâci Tosif. Printre lucrările executate amintesc : repararea jgheaburilor, revizuirea acoperișului, a instalațiilor sanitare și a celor electrice, vopsirea . în întregime a tîm- plăriei și a soclului.De asemenea, s-a reușit ca prin muncă patriotică să mutăm gardul de beton din fața vîrstă școlară, îneîtnici un copil să nu ră- mînă în afara școlii.Așadar, școala noastră, învățătorii și profesorii noștri, așteaptă data de 15 septembrie cu sentimentul datoriei împlinite, cu dorința de a obține rezultate și mai bune în noul an școlar.
COCHECI VASILE 

Uricani

liceului și 'să amenajăm - ' frumoase spații verzi alături de parcul existent. In prezent se lucrează la un trotuar lung de 150 metri în fața școlii pentru a e- vita eventualele accidente prin traficul intens de mașini de pe stradă. Lucrări importante de reparații . s-au efectuat și la școala din Firitoni.

n atenția cadrelor astre didactice a stat problema școlarizării uror copiilor care au

tn pagina a 2-a
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CURIOZITĂȚI ALE NATURII

Kiminich EVALD

&

Cîte ceva despre culoarea

De cîte ori nu v-ați 
odihnit ochii pe covoa
rele de flori sădite în 
parcurile de odihnă, sau 
pe cele ce punctează cu 
corolele viu colorate 
mătăsa verde a ierbii 
fragede din poieni, sau 
din ghivecele ce înfru
musețează locuințele 
noastre ? Varietatea de 
culori ce îmbracă veș- 
mînt de Ia rubiniul a- 
priiis, sau ametistul gin
gaș, pină Ia topazul au
riu ori albul imaculat, 
ne incintă ochiul, iar 
pentru poeți, compozi
tori și pictori, gingășia 
lor și atrăgătorul joc de 
culori, este un izvor ne
secat de inspirație.

De cîte ori nu ați tras 
adine în piept aerul ce 
poartă pe aripi parfumul 
puternic al garoafelor, 
trandafirilor, crinilor și 
al florilor de salcîm sau

regina
nopții nu v-a făcut să 
uitați de 
pului, trezindu-vă într-Ufi 
tîrziu din vraja parfu
mului divini ?

Cum, cu ajutorul CUi și pentru ce au nevoie 
florile de colorit atrăgă
tor șl parfum plăcut ? , 
Iată întrebări Ia cate

trecerea. tim-

din grupa pigmehțHM. 
De hxenqriu, pHgmehții 
ce colorează petalele în 
culoti galbene — aurii 
și galbene — roșcate, se 
datoresc unui alcool su
perior, cunoscut sub nu
mele de xantofilă și hi
drocarburii numită caro- 
tină sau provitamina A. 
Galbenul pal și cel in-

voi căuta să răspund în 
rindurile ce urmează.

In ceea ce privește etî- 
loarea, oamenii de ști
ință au făcut o serie de 
experiențe interesante, 
care in ultimă instanță 
au dus la concluzia eă 
flotile îșl datorează ed- 
loritul unor substanțe 
ce se găsesc în petale, 
substanțe ce tac parte

Vn punct turis
tic în Valea Jiu- 
iăi de mare a- 
tracție: ARBO
RELE DE TU LI
PAN de la Is- 
eroni; deelărăt 

monument al 
naturii

tens (Ia ciuboțlca cticu- 
îui și pansele) se dăto- 
rCsC pigrtteHțllof galbeni, 
CUnoScUți sub aefiuMtfea 
de flavorte. Pigmenți! 
Untoctatâ, colorează flo
rile în roșu, albastru sau 
Vibtal, ctt taM» găata de 
Ia cete Mai deschise pi
nă !a cele închise. Dar 
dată arh crește îtorl în- 
tr-UU Ute îhlUndcbă, pe
talele ar avea Culoarea 
hibă. Deducem, deci, că 
H H®$ă pigtaehți e îfe- 
VW șl dă razele soare
lui. A'.-

Trecînd la parfum, 
constată» eă este pro
dus în neclarii (glande 
ale florii), paralel cu 
alte substanțe, în cursul 
îotosintezel, sub acțiu
nea razelor solare. Za- 
harurHe, alcoolii și al- 
«tehidele, se transformă 
în produși bine mirosi
tori, secretați de nec- 
îarii, avlnd caracteristi
ca că se volatilizează 
Ușor, răspîndind în jur 
t>n bariwnir plăcdt.

Unele flori pun în li
bertate parfumul și sea
ra sau chiar noaptea. 
Astfel sînt lăcrămioare
le,’ liliacul, regina nopții 
și altele.

In final, să ne punem 
o ultimă întrebare: de 
ce an nevoie florile de 
culofi vii, atrăgătoare Și 
parfum plăcut ? Dacă am 
fi egoiști, am răspunde 
că pentru plăcerea noas
tră; ca viața să fie cît 
taai plăcută și îmbietoa
re. Dată am afirlha că 
este simplu capriciu al 
naturii, am greși din 
nou. Realitatea e că par- 
îaiwul și ctitorite înde
plinesc funcții de impor
tanță vitală pentru plan
ta, Culorile Vii și parfu
mai atrag insectele po- 
lenizataare, tar fructele 
pirgttite pictural, păsă
rile care după ct» Știm 
contribuie la «Spîndirea 
Semințelor.

In Pătară, lupta pentru 
existență Și reproducere 
îmbracă forme variate, 
cate în căzni norilor 
prodiHe plăcere iubitori
lor de ftntaoS. Deci, flo
tile sirii colorate și fru
mos mirositoare nu pen
tru a satisface pentru 
om an fin rafinament 
Vizual satt olfactil, ci 
pentru a-și asigura per
petuarea speciei; să a- 
tragă Micuțele insecte, 
Care le lat, fără să știe, 
COI mai mare servieta: 
polenizarea.

ASTEROIDUL ICAR 
ÎNFRUNTĂ 
PĂMÎNTUL ?După anumite calcule s-ar putea ca la 15 iunie 1968, asteroidul Icar, cu diametrul de cca. o milă, să treacă pe lîngă Păfhînt la o distanță de 4 Milioane mile. 'S-ar putea oare face ceva pentru a opri asteroidul Icar, său pentru a-i modifica traiectoria ?lin răspuns afirmativ la această întrebare l-a dat un grup de studenți de la Institutul tehnologic din Massachusetts. Ei au ajuns la concluzia că acest ăsteroid poate1 fi oprit. Ei propun să se afliîne punerea în aplicare a proiectului „Apollo" care prevede debarcarea unor oameni pe Lună, urmînd ca rachetele „Saturn-5", destinate să aibă în acest proiect rolul de rachete balistice interplanetare, să fie folosite pentru a provoca distrugerea asteroiduluî Icar cu ajutorul unor bombe nucleare.Problema interceptării Icarului a fost studiată de specialiști de la Centrul de științe cosmice de pe lingă Institutul tehnologic din statul Illinois.1 Ei au studiat problema debarcării pe Icar a unei rachete-sonde și au efectuat calculele necesare pentru lansarea sondei pe traiectoria de interceptare în ianuarie 1968.Tot ei au calculat că sonda se va întîlni cu aste- roipul după cca. 125 de zile, la o viteză de apropiere de 18 km/sec.Studenții de la Institutul tehnologic din Massachusetts sînt de părere că rachetele de interceptare pot fi lansate mai tîrziu, avantajul unei astfel de amî- nări conștînd în aceea că va deveni posibil să se precizeze orbita asteroiduluî; cind el va deveiii vizibil în timpul apropierii de Pâmînt.Ipoteza unei ciocniri între Icar și Pămînt situează punctul de impact în Oceanul Atlantic, Ta 2 000 de mile est de Florida. Cu acest prilej ar fi ejectate mii de mile cubice de apă și pe fundul oceanului s-ar forma un crater cu diametrul.de 15 mile.Energia degajată în cursul impactului ar fi de 500 miliarde tone trinitrotoluol. Văluri Uriașe ar pustii litoralul pe atabele mâluri ale Atlanticului.Pentru distrugerea în aer a asteroiduluî îcâr âr fi nevoie de nouă rachete lunare „SatUrn-5“. Racheta echipată cu o bombă nucleară ar urma să intercepteze asteroidul aproximativ la 6 iunie, pe orbită sa circuihsolără.

luminile în locuința se, și pe platourile de fii-

ȘT I AT
• Cele mai cunoscute timbre 

ROștale din lume sînt considerate 
timbral albastru deschis în va- 
loAră de 2 jitance șî timbrul galben- 
roșu în valoare de 1 pence emise 
în tt47 pe irtaula Mauritius. IMn a- 
ceste timbre s-au păstrat 20 de e- 
xetdptare a ebrbr valoare este 
preeiată la 4900» de dolari.

I O A ...

a-0 Primele timbre poștale din 
Europa au apărut în Anglia în 
ano» 1840 .. '

• Ce) mai mate colecționar de 
timbre din lume este considerată 
familia regală a Marii Britanii, Ea 
pmtedă 400 de coleețfi care sînt pă
zite de eițiva deteetivi speciali.

• Negustorit ambulanți din Cos
ta Klca cate îȘi transportă mărfu
rile pe măgari sint obligați să pre
zinte pentru a primi o autorizație 
pentru comerțul cu amănuntul două 
fotografii ale... măgarului.

. 0 Capitala Boli viei, La Paz, lo
calitate așezată la cea mai tnare 
altitudine, este singurul oraș din 
tame unde nu există un corp de 
pmnpîerî, și asta pentru eă dim 
cauza rarefierii apreciabile a ae
rului aici nu izbucnesc incendii 
„serioase". <

Extravaganta 

sau zgîrcerțieOrice s-ar spune despre ei : că 
sint bizari, extravaganți sau animați de o pedanterie cu totul inexplicabilă, cei cîțiva milionari americani, sau soțiile lor, despre care se vorbește mai jos, nu șînt în stare să renunțe Ia ceea ce consideră ei că este spirit de economie și care, lă 0 examinare mai atentă, se dovedește a fi pur și simplu cea mai Mrtentică zgîrcenie.Așa, de pildă, d-na Wanderbilt strânge plicurile deja foldsite. Deșt , soțul ei, multimilionar cunoscut, 1 iac putea cuMpăra cîtevâ fabrici de hîrtie, ea preferă să noteze înseninările personale cît șî cele destinate secretarei, ca și dispozițiile pentru 1 femeia de serviciu... pe plicuri vechi,D-na Farrîsj soția unui alt mtilti- milionar american, ca o gospodină grijulie ce O, nu îngăduie niciodată să se arunce la gunoi mîncarea pentru care S-a plătit. „Cînd mergem la restaurant — precizează ea; — mănînc chiar și resturile din farfuriile copiilor".Jasck Wâriier, vicepreședintele companiei cmernâtogta'fîce „Watriet ■ Bros Pictures", stinge întotdeauna

personal ba chiar măre.Dl. Tesk, președintele companiei care posedă hotelurile „Regency", „Drake** și „Ataericană", face eco- ndffiW drastice lă consumul de curent electric. In consecință, el recomandă insistent cliențildr săi să sting® lumina în earner® ori de cîte ori pleacă undeva seară. A- ceastă manie a sa se află însă în- tr-o contradicție ireductibilă ca dorința nu mai puțin puternir ă de a arăta eă hotelurile sale sînt întotdeauna pline; or, pentru asta e nevoie ca în totdeauna, seara, în camerele lor să ardă lumina.

IWilliam N. Engels, președintele Iui „Chicago City Bank and Trust Company are o altă meteahnă. Celibatar fiind iși spală. în fiecare seară el singur ciorapii, „autoservire" care, potrivit calculelor sale, îi permite să economisească anual... cel puțin 70 de dolari.Paul Getty, magnat al petrolului, refuză să primească de la factorul poștal scrisorile dacă acestea nu sînt francate Rivalul său la titlul de cel mai bogat om din lume, O. L. Hunt din Dallas, Și el mag
nat ăl petrolului, im pleacă niciodată Ia birou fără să fi luat cu el un pachețel învelit în hîrtie îp care se află micul său dejun.

!FOILETON

I

* Cea mai veche „Carte de me- 
diCină" a fost descoperită în orașul 
Ispahan. Este vorba de un îndrep
tar medical editat cu 779 de ani în 
urftjă. In carte se dau, printre al
tele, sfaturi cum să se lupte împo
triva somnambulismntai.

•> Sergentul major Daniel Arm
strong din armată engleză a obținut 
titlul de „omul care gîndeste cel 
mat repede» Atît lui cit și unui 
calculator electronic li s-au dat 
concomitent spre rezolvare o pro
blemă privind transportarea trnor 
mărfuri cu mașina în cinci locali
tăți. Armstrong a rezolvat pro
blema în ftel minute și cincizeci de 
secunde în timp ce calculatorul a 
avut nevoie de trei minute și cinci
zeci și nouă secunde.

Vestigii arheologiceSăpăturile efectuate Alte vestigii âfheolo- de curînd pe șantierul gice, descoperite aici, arheologie Cucuteni- datează din. cea de-a Băiceni s-au soldat cu două epocă a fierului, noi contribuții la cu- noașterea vieții mate- . riale și spirituale a populației care a trăit în diferite perioade pe aceste meleaguriAu fost date la iveală locuințe cu platfor- se pe aceste locuri dame de piatră sau de

Dintre acestea se remarcă cîteva bordeie (din care unele de dimensiuni foarte mări), ceramică lucrată cu mina, fragmente de amfore' grecești, ajun-tontă schimburilor colut, ceramică pictată, mefclaie din acea vre- obiecte de aramă, mărgele, Vefîgi (foarte ra- și din fier.*Pe șantierul logic de ia (Ocnele Mari), raionul Rm. Vîlcea, a fost
re pentru epoca respectivă), greutăți de lut ars, folosite la războaie de țesut și diferite piese din perioada neolitică.

me, unelte din

descoperit tin important depozit de unelte, dacice, datînd din secolul al H-lea î.e.n. Depozitul cuprinde 41 piese -e tesle, cuțite, coȘoare, seceri, b frigare cu stilizări de coroane,. în felul celor celtice, bare de fier pentru prelucrare, inele de prins secerile, o cană și două clopote de bronz. Specialiștii pun acest- depozit în Imatură cu centrul piatră metalurgic dacic care f exista la Ocnița, unde » 
s-a ridicat și un sistem de cetăți care a- 
veau drept scop ' apărarea salinelor de la Ocnele Mari de azi.

arheo- Ocnița

Săptămîna trecută am fost invi
tat la o consfătuire a ciubucari- 
lo'r. Nu vă niirați. Ciubucul e de 
cele mai multe ori o treabă la ca
re se cere cap. Așadar, ăm fost 
invitat. Că itîvitățig tiu eră nomi
nalizată, și că în privința alegerii 
persoanei care să participe la con
sfătuire nu s-a deliberat prea mult, 
trec cu vederea. N-aș vrea însă 
să fiu acuzat de premeditare. Nu 
m-am dus ăColo în calitate de 
foiletonist. M-am dus așa, în cali
tate de invitat. Dar n-am putut, 
păcatele mele, să-mi dezmint pro
fesiunea; pe cea de gazetar. De 
aceea ăm ținut neapărat să mă 
pun în gardă pentru a nu fi acu
zat de premeditare. Nu insist a- 
supra modului în care s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii. Eu 
n-am participat lă discuții, am 
luat interviuri în pauză. Și asta 
pentru că mi-a dat ghes nu știu 
Ce ghiduș din mine. L-am văzut 
eu pe unul căre stătea de-o parte 
cu o figură ce exprima rezervă. 
„Cum îi, cum îi?" — zic. „Mer
ge, merge zice omul meu și se 
scărpina după ureche. „Ce vinzi ?“ 
„Castraveți"! „Și ai clienți?": 
„Am, niște grădinari". „Ei ași, 
dumneata vinzi castraveți la gră
dinari" ? „Stgur că da, altfel ce 
ați căuta la consfătuire? (rog să

ce consfătuire e-nu se uite la
râm). Bieții de ei sint ășâ de proști 
grădinari că îs convinși că le vînd 
banane". Hm, al naibii șmecher! 
M-am apropiat de altul. „Te pre
vin — mă apostrofează — să a- 
runci din mină instrumentele a- 
Celea odioase. Altfel Hă stau de 
vorbă cu dumneata". (Aveam în 
mină carnețelul și creionul). Be-am 
aruncat. „Dumneata pentru ce me
rite ești aici ?“ „Tai și eu frun
ză". „Pentru cine ?“, „Pentru 
cîini". „Și asta se plătește ?" „Păi 
dacă-s delegat lă consfătuirea ciu- 
bucarilor 
ciubucul 
tern doi 
cel mai 
cu ce vă 
pentru amîndoi) 
„Șînteți sacagii?' 
nagii ?“ „Nu".
mani, v-am ghicit". ,^Ju, nu ne-ai 
ghicit; sîntem instalatori la termo
centrala Paroșeni". „Aa, înțeleg, 
vindeți apă tratată". „Nu dom’ule, 
vindem apă caldă menajeră și apă 
potabilă; incoloră, inodoră și... a- 
ducătoare de ciubuc". „Voi sinteți 
oamenii de care aveam nevoie. 
Cum vă numiți, băieți ?“ (M-au 
luat drept unul de-al lori. „Pe 
mine — Ibiceanu Ion". „Și pe mi
ne Aron Vladimir". „Și cum fa-

înseamnă că am și eu 
meu". Intr-un colț atâ
rnai sfioși. II întreb pe 
mare: „Dumneavoastră
ocupați" ? „Noi (vorbește 

vindem apă". 
„Nu!“ „Limo- 

,Atunci sinteți bar-

diametrul.de


3.......... ...

Pregătiri partra noul an 
a iwațBMMMM re paraa

(Urmare din pag. 1)ționat un singur cerc de studiere a statutului P.C.R. In noul an de în- vățămînt vor fi organizate trei a- semenea cercuri. Această măsură a fost impusă atît de creșterea numărului membrilor de partid noi primiți de organizațiile de bază, cit. și de necesitatea organizării pe schimburi a acestor cercuri în scopul creării de condiții pentru 6 frecvență bună Cdntinuîndu-se o- rientârea din ultimii ani, crește ponderea formelor de învățămînt de partid cu caracter economic. In noul an vor funcționa trei cercuri de organizare și conducere a economiei, față de două asemenea cercuri în anul școlar trecut. Cursănții care anul trecut au studiat capitalismul în cercul de economie politică, vor continuă — în cadrul a- celuiașâ cerc — studiul socialismului.Țihînd seama de faptul că esențialul în desfășurarea muticii de propagandă îl constituie conținutul, orientarea spre problemele majore legate de aplicarea în viață a politicii partidului, se dă o mare atenție stabilirii temelor ce urmează să fie dezbătute în cadrul ciclurilor de conferințe, precum și în cercurile de organizare și conducere a economiei. In acest scop au fost formate Obiective pentru stabilirea temelor. Un asemenea colectiv, format din membri ai comitetului de partid și propagandiști, se va întruni în cu- rînd pentru stabilirea unor teme legate de specificul minei, de sarcinile ce stau în fața muncitorilor care să fie incluse în programul ciclurilor de conferințe. Un alt colectiv va stabili teme pentru cercurile de organizare și conducere a economiei.
fa atenția 
/ vînaiwîlor!

Comitetul filialei Petroșani 
aduce la cunoștința membrilor 
vânători cate nu și-au achitat 
diferența a doua de cotizație 
să se prezinte de urgență la 
biroul filialei pentru achitare. 
In caz de neprezentare, se va 
proceda conform art. 10 din 
statutul filialei.

cețr cu ciubucul „Hm, au făcut I 
cei doi intr-un glas, la asta iți tre- ■ 
bute cap". „Văd că aveți". „Avem I 
mersi. Mai întil ne-am angajat cu I 
cite o jumătate de normă la E- a 
nergo-cOnsttuCții. Trebuia să le e- | 
xecutăm niște lucrări la care nu- I 
mai noi ne pricepeam. Angajarea « 
înseamnă sălartu. Salariul înseam- | 
nă însă muncă. Dar noi nu prea | 
acopeream întotdeauna jumătatea- 
de normă. Și ca Să iasă banii I 
ne-am apucat să vindem apă". I 
„Cui ?“ „Celor care ne-au angajat | 

TU o jumătate de normă. Cum nu . 
Ies banii cum închidem apa la I 
blocurile lor din cartierul Soho- * 
doi. Că doar numai noi avem <1 
cheia de la vane. Și atunci vrind, * 
nevrîhd, ne cheamă s-o deschidem. I 
înseamnă că am prestat o muncă ’ 
pentru ei, nu j Atunci s-o plăteas- I 
că 1“ „Și plătesc ?“ „N-au încotro. • 
Dumneatale ți-ar conveni să stai | 
intr-un bloc fără apă ?" N-am mai • 
putut răbda. M-am sculat în pi- I 
doare și am strigat cit m-a ținut I 
gura: săriți șperțarii f „Ce șperț | 
dom’le, ce șperț ? Ne plătești dum- I 
neata pentru asta 1 Ne plătește | 
statul, și nu mai striga otita că I 
nu ești în pădure". Am mai vrut I 
să le spun ceva, dar pauza se ter- | 
minase. i

ION CIOCLEI |

P S. Dacă interviurile mele ful- | 
ier sînt imaginare faptul e strict j 
mtentic. V-o declară cu mina pe s 
nimă locatarii din blocurile șan- | 
ierului Energo-construețU din car- « 
ierul Soho doi.

Pînă la începutul noului ah ai în- vățămîntului de partid mai sînt de rezolvat anumite probleme între care stabilirea de săli corespunzătoare, procurarea materialului bibliografie etc. <Dar cea mai importantă problemă care se pune este discutarea Cu toți membrii de partid în vederea încadrării lor în învățămînt. Acest lucru este impus de faptul că unele birouri de organizații de bază, cum este cazul în sectorul VH1 și altele, au întocmit tabelele cu repartizarea membrilor de partid pe forme de învățămînt fără să discute cu ei în prealabil. Aceste discuții nu pot fi înlocuite cu citirea în adunările generale ale organizațiilor de bază a tabelelor cu repartizarea membrilor de partid pe forme de învățămînt. Colective formate din membri ai birourilor organizațiilor de bază și propagandiști să stea de vorbă cu toți membrii de partid și în funcție de formele de învățămînt, urmate anterior, de nivelul de cunoștințe și preferințele membrilor de partid să-i încadreze în noul an de învățămînt Aceste discuții trebuie să constituie un mijloc de întărire a răspunderii față de sarcina de a învăța, de a munci r.eo- bOsit pentru cunoașterea aprofundata a politicii partidului, a sarcinilor ce le revin în opera de desăvârșire a construcției socialiste.
LOTOLa tragerea din 8 septembrie 1967 au fost extrase din urnă următoarele numere:87 37 55 14 19 58 33 72 31

69 28 18.Fond de premii: 785 326 lei.
PE CÎND REVIRIMENTUL?

(Urmare din pag: 1) ț

Dar ce se întîmplă „dincolo" de 
LIPSA DE VAGOANE ? Iată ce ne-a 
declarat ing. Todor Alexandru, șe
ful sectorului VI, unul din sectoa
rele ctt cea mai mare fămînere în 
urmă:

— Avem un minus pe septem
brie de 788 tone. Cauze ? Ne-am 
suprapus cu atacarea a două aba
taje în stratul 3. In stratul 5 e foc. 
Ne stînjenește mult întreținerea 
defectuoasă a utilajelor din partea 
mecanică. Un exemplu: ieri, la a- 
batajul nr. 8 din stratul 3 am pier
dut vreo 50 de vagonete din cau
za unui crațer de 4 metri a cărui 
montare a durat un schimb și ju
mătate. E greii în asemenea con

NOUA MINA ISIVEZENI. Vedere a incintei a doua auxiliare, unde
se execută lucrări de suprafață.

cele tatei etape disputate pfnă acum în prima divizie de fotbal a țării nu au adus lucruri deosebite Au adus însă multe surprize și i-au instalat pe olteni,- deocamdată, pe' lotul meritat în. clasament: 1. Pentru jiul cele trei etape au însemnat căutarea unor formule de înaintare și atac eficace, dar încă neprecizate și, cum era de așteptat, două puncte (în dauna Progresului la Hunedoara).Etapa a V-a, pentru că a IV-a a fost amînată, Vfi opune, după cum se știe, Jiului sobra echipă a lui Gil Mărdărescu, Farul Constanța. Meciul se Va disputa pe stadionul din Petroșani și va începe la ofa 16,30. Șine întremați de soarele litoralului din această vară, eonstăn- țenilor le-a cam priit briza pînă acum, Ih cele trei etape ei âu Obținut toate cele trei posibilități «Ie Pronosportului : adică I, X, 2. Dar de la mare la munte situația atmosferică se schimbă. Așa că la poalele Parîngului, Farul nu va trebui să strălucească Această misiune revine unsprezecelui petro- șănean care știe să se mobilizeze și să-și apere șansele victoriei, mai 
TELEVIZIUNE

9 septembrie
In jurul orei: '
10,00 Aspecte de la demonstrația oamenilor muncii din Șe

fia cu prilejul celei de a 29-a aniversări a eliberării 
Bulgariei. Transmisiune de la Sofia.

18flO Emisiunea pentru femei „Vă așteptăm la ora 6“.
18.30 Pentru cei mici: Filmul „Abracadabra".
18,45 Pentru tineretul școlar: „Baloane de săpun".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Recital Caterina Valente.
21.30 Spectacol festiv cu prilejul celei de a 23-a aniversări 

a eliberării Bulgariei. Transmisiune de la Sofia.
22.30 Filmul: „Evadatul".
23,20 Emoții în premieră. — Muzieă ușoară.
23,50 Telejurnalul de noapte. .
24,00 închiderea emisiunii.

diții. Insă, măsuri am luat și înfr-0 
săptămînă vom scăpa de minus...

— Intr-adevăr avem și noi defi
ciențele noastre, ne-a spus iagiiie- 
rul Șef Peleș Ludovic. Intîrzierea 
unor ' lucrări de pregătiri a deter
minat dedarea iri funcție la tim
pul prevăzut a abatajelor cameră 
nr. 1 și 3 din Stratul 3. In stratul 
15, Ia sectorul I, din lipsa de efec
tive a întîrziat cu exploatarea a- 
batajul frontal determining intrarea 
în presiune a lucrărilor miniere. O 
PROBLEMĂ GREA: LIPSA UE E- 
I ECTIVE. Lucrăm cu peste 64 pos
turi mai puține în fiecare zi. Ab
sențele sînt multe; coeficientul de 
prezență e cu 4 procente mai scă

■ CCI
ale» că va fi foi timpul a-lături de ebmpenehții Săi. Stimulați de iteleețtehatea în naționala S a lut Llbaf-di și GSorgevici, jiuliștii vor trebui să ofere spectatorilor în priffiul lor meci acasă din noul campionat, un spectacol fotbalistic de calitate, disputat în limitele de- - plinei sportivități, Sâ le' lase 6 a-

AVANCRONICĂ
FOTBALISTICĂ

mintire plăcută pentru etapele care vor urma. Au de partea lor publicul și terenul propriu, proaspăt rega- zonat. In cele două partide oficiale, disputate lă CrâioVa și Ploiești, ca și îh amicalul cu Progresul la hunedoara, elevii lui Ștefan Coidum au practicat un fotbal curat, spectaculos. Din păcate însă ineficace, Lîhia de atac nu " Ste omogenizat încă, nu și-a reglat tirul. Poate va face acest lucru începînd de mîîhe. Așteptăm.

zut decît cel planificat, iar fluc
tuația e în „floare". In primele 8 
luni au fost angajați la mină 567 
de oameni și, în același timp, au 
plecat 627. J

Dintre sectoarele minei, II, IV și 
V stau bine; în schimb I, III și VI 
sînt mult rămase în urmă. Prin 
măsurile luate, prin instrumenta
rea eu succes a focurilor de mină, 
prin darea în funcție de noi aba
taje încă din această lună, vom 
crea premisele redresării minei.

SOARTA EXPLOATĂRII VUL
CAN, RECUPERAREA RĂM1NER1- 
LOR ÎN URMA DEPINDE ÎN PRL. 
MUL RÎNb f)E PREPARAȚIA CO- 
ROEȘTI. Această precizare ne-a fă
cut-o și toy. ing. Popianăș Dumitru, 
șeful exploatării. In atenția con
ducerii minei se află redresarea
sectoarelor rămase în urmă, com
pletarea efectivelor, concentrarea 
producției etc. In stratul 3 s-a dat 
în funcțiune un abataj frontal de 
mate capacitate, corpul tehnico-in- 
gîneresc este preocupat de extin
derea continuă a abatajelor fron
tale — cale sigură spre concen
trarea producției și sporirea pro
ductivității muncii. Totuși, proble
mele răinîn probleme. CONDUCE
REA MINEI VULCAN RECLAMA 
soluționarea intr-un timp 
CÎT MAI SCURT A TRANSPOR
TULUI LA PREPARAȚ1E ȘI ÎMBU
NĂTĂȚIREA SALARIZĂRII NOILOR 
ANGAJAȚI, ÎNFIINȚAREA UNEI 
CANTINE MINIERE - CERINȚE 
IMPERIOASE PE LINIA STABILI
ZĂRII CADRELOR. Sînt cerințe jus
tificate pe care conducerea com
binatului trebuie să le rezolve în 
timp scurt Dar, rămîne justificată 
și pretenția ca INGINERII, TEHNI
CIENII MINEI SA SE MOBILIZE
ZE MAI MULT, SA STăPÎNEASCA 
MAI «INE PROCESUL TEHNOLO
GIC, FOLOSIREA EFECTiVELOR. 
SA DEPUNĂ MAI MULTE STRĂ
DANII PENTRU EVITAREA ȘTRAN
GULĂRILOR Șl ÎNTĂRIREA DISCI- 
PLINEJ. Iată cerințele care trebuie 
să stea în atenția conducerii minei 
și a comitetului de partid pentru 
redresarea situației exploatării mi
niere Vulcan.

Și Minerul teupShi a acumulat în orie ttel părtide disputate pînă acute tot niitete d®tt« pufiete, din două meciuri egale, instalîndu-se pe locul 10 în clasament. Comportarea lUpenehiidf- este srt posibilități. Echipa nu-și găsește de loc cadența cate d îfieHțihuț-d afii de zile în categoria B, cu o vizită și prin ,,A“. Mîine lupenetiii primesc acasă replica fdtbălițtiiof de la Tractorul Brasov, Deși nici Tractorul hu merge... ca pe roate, meciul se anunță disputat, iar suporterii doresc să-și vadă fritoriții învingători pentru că de mult n-au mai văzut asa ceva. Și îi vor vedea victorioși numai cu condiția ca cei 11 combatanți să intre în... șut din primele minute de joc.Pronosticăm pentru fnîîfie vferfe bună pe stadioanele fflft Petroșani Și Lupeni, la propriu și Ia fieurat. Pentru aceasta este nevoia șf de sprijinul publicului cu încurajările sale, cu obiectivitatea să câte nu odată l-au caracterizat. Dffei: Hai Jiul ! Hai Minerul !
g. dinu

.i.țfr nan,, .afe,

PROGRAM 
1>B RADIO

•

to septembrie -PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN DE ȘTIRI: 6,10 Concert de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Su- nîarhl preSei. Sport. Buletin me- teo-riitief-; 7.18 Continuarea concertului de dimineață; 8,00 TEATRU RADIOFONIC PENTRU COPII : 
.^Zborul porumbelului"; 9,15 TRANSMITEM PENTRU SATE; 9.55 Varietăți muzicale; 10.30 Concert de muzică populară; 11,00 BULETIN DE fîTiHI; 11,03 Ilustrate muzicale; 12.00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
1.3,06 RADfOJURNAL. Buletin meteorologic; 13.10 ESTRADA DUMI- NIOAT.A; 14,15 Programul orchestrei de muzică populară a RadîO- televiziunii. Soliști Aurelia Fătd- Răduțu și Constantin Busuioc; 14,49 Ginta Anda Căîugăreanu, Cristian Popescu, Neil Sec!aka și Wilfha Goich; 15,10 Recital de operă Ion Buzea;. 15,30 intîUlird ou melodia 
populată Șl interpretei preferat; 16.00 SPORT ȘI MUZICA; 19,00 RADIO VACANȚA. Program reali
zat de subredacția Radiodifuziunii 
Române de pe litoral; 13,30 Programul orchestrei de estradă a Radio- televiziunii. Soliști Roxaha Matei și Rudolf Cortez; 20,00 RADIOJURNAL. 20,10 Melodfi populare de dragoste; 20,30 TEATRU SCURT. Premieră. I. „IAURTUL St CUNOAȘTEREA LUMII", II. „GANGSTERUL", sebițe dramatizate de TEODOR MAZILU; 21,0© Vă invităm la dans; 22,00 RADlOJUR- NAt. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Formația Paul Ghențer; 22,30 MOMENT POETIC; 22,40 Muzică ușoară interpretată de Jean Pâtt- nescu si Nana Mouskouri; 23,00 Muzică de .dans; 24.00 BULETIN DE ȘTIRI: 0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin meteO-rutier; . 2,02 Melodiile nopții (continuare); 2.55-3.00 BULETIN DE ȘTIffl.

FILME
10 septembriePETROȘANI — 7 Noiembrie: Zodia fecioarei; Republica : Compartimentul ucigașilor; Stadion: Zodia fecioarei: PETRILA ; Rip Couchos; lCWEA — Minerul: Verificat. nu există mine: ANI- NOASA : Nu sînt demn de tine; VULCAN : Diminețile iiiiui băiât €rumint<; LUPENI Cultural J Pen- tru un pumn de dolari; BĂRBA- TENI: Cimaron; URICANI : Jandarmul din Saint Tropez; PARO- 

ȘEN1 : Reîntoarcerea pe pȘmînt.



STPAGUL ROȘB

VIETNAMUL DE SUDA 23-a aniversare aAdunarea solemnă
de la Phenian din Bulgaria
cu prilejul 
aniversării creării 
R. P. D. Coreene CuPHENIAN 8 (Agerpres). prilejul celei de-a 19-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, la Phenian a avut Ioc o adunare solemnă. A luat cuvîntul Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri.Vorbitorul a relevat că în acești 19 ani, în partea de nord a țării a fost instaurată orînduirea socialistă, a fost creată economia națională trainică ce se dezvoltă prin eforturile proprii ale poporului coreean. R. P. D. Coreeană s-a transformat într-un stat industrial- agrar dezvoltat.Vorbitorul s-a referit apoi la e- forturile făcute de conducerea de partid și de stat în vederea înfăptuirii reunificării țării, considerată ca cea mai însemnată sarcină națională, corespunzînd aspirațiilor populației din ambele părți ale Coreei.

SOFIA 8. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite: Ea 8 septembrie a avut loc adunarea festivă ‘ consacrată celei de-a 23-a aniversări a Revoluției Socialiste din Bulgaria. Au luat parte reprezentanți ai oamenilor muncii, activiști pe tărîm politic și social, oameni de artă și cultură, ofițeri și generali, reprezentanți diplomatici acreditați la Sofia,In prezidiul adunării au luat loc Todor Jivkov, Gheorghi Traikov, alți conducători de partid și de stat

bulgari, precum și Walter Ulbricht, prim-secretar al CC al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R, D. Germane, și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, aflați într-o vizită oficială în R. P. Bulgaria.Raportul cu privire la a 23-a a- niversare a Revoluției Socialiste a fost prezentat de Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.
încheierea lucrărilor Congresului 
anual al sindicatelor britanice

SAIGON 8 (Agerpres). — La nici o săptămînă după contestata „victorie" comună dobîndită în așa-zi- sele alegeri prezidențiale, rivalitatea dintre Thieu și Ky, șeful regimului sud-vietnamez și primul său ministru pare să se manifeste din nou cu acuitate, scrie de la Saigon corespondentul agenției A.P, Pentru a doua oară Nguyen Van Thieu a rezistat insistențelor unei companii americane de televiziune, re- fuzînd categoric să apară împreună cu Ky în cadrul aceluiași program.

E1 s-a eschivat să vorbească pre cauzele acestui refuz, dar, a- preciază observatorii de presă, este vorba, fără îndoială, de ultima manifestare a luptei pentru putere dintre cei doi, carcterizată , succesiv prin aspecte mai disimulate sau mai violente, după cum o permit sau o cer împrejurările. Or, odată „alegerile" încheiate, „unitatea" și așa greu realizată dintre cei .doi militari se destramă din nou, fâcînd loc vechii și cunoscutei lor riva- lități. z
• jLONDRA 8 (Agerpres). — Vineri și-a încheiat, lucrările la Brighton cel de-al 99-lea Congres anual al sindicatelor britanice, care reunesc aproape 9 milioane de oameni ai muncii. Pentru prima dată în anii guvernării laburiste, congresul a condamnat principalele aspecte ale politicii guvernamentale, care contravin intereselor oamenilor muncii. Cu o mare majoritate de voturi a fost adoptată o rezoluție care cere guvernului să se dezasocieze de politica americană în Asia de sud-est.Delegații au adoptat o rezoluție în care condamnă adoptarea unor măsuri de către guvern care duc la creșterea șomajului, la stagnarea economică și slăbirea capaci-

tații de concurentă a țării. Rezoluția cheamă guvernul să extindă sectorul de stat al economiei naționale, să reducă cheltuielile militare, să limiteze creșterea profiturilor marilor companii. Intr-o altă rezoluție este respinsă înghețarea salariilor oamenilor muncii.
Apel lansat de președintele 
irakului pentru organizarea 
unei noi reuniuni arabe 
la nivel înalt

Săptămînă internațională a pielăriei
PARIS. — Corespon

dentul Agerpres Al. 
Gheorghiu, transmite: 
Vineri s-a deschis la 
parcul de expoziții de

la Port de Versailles pozanți din 34 de țări, 
din Paris ă 25-a săp- România e prezentă cu 

un stand de articole 
de marochinărie, în
călțăminte variată, con
fecții din piele.

tămină internațională 
a pielăriei, la care 
participă 1 300 de ex-

BAGDAD 8 (Agerpres). — Postul de radio Bagdad a anunțat vineri dimineața că președintele irakian, Abdel Rahman Aref, a lansat un apel către șefii de state și guverne arabe invitîndu-i să organizeze o nouă reuniune la nivel înalt Precedată de o conferință a miniștrilor de externe din țările respective, aceasta ar urma să exa- mineze modul .cum sînt aplicate rezoluțiile adoptate în cadrul re
centei întruniri arabe de la Khartum. .'

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că alte două brigăzi ale diviziei aeropurtate vor fi trimise în Vietnamul de sud. In același timp, a spus el, s-a hotărît formarea în Statele Unite a unei noi divizii a forțelor terestre, destinată să completeze rezervele strategice. McNamara a anunțat apoi că la sfîrșitul anului în curs și la începutul anului viitor de-a lungul zonei demilitarizate din Vietnam va fi construită o barieră din sîrmâ ghimpată ale Vietnamului de sud;

înzestrată și cu alte mijloace teh- nice. Pentagonul, adaugă agenția Associated Press, a comunicat că în această zonă vor. fi răspîndite substanțe de otrăvire a solului pentru a împiedica creșterea junglei. Introducerea mijloacelor de sterilizare a solului, scrie agenția citată, va adăuga o nouă dimensiune, și probabil una controversată, programului existent de folosire a mijloacelor chimice destinate distrugerii vegetației, inclusiv a culturilor, în anumite zone
Noi acțiuni lansate de unitățile 
forțelor patrioticeSAIGON 8 (Agerpres). — In noaptea de joi spre, vineri s-au semnalat noi angajamente între trupele U- mericane și unitățile forțelor patriotice din Vietnamul.de sud. Du-

“țt.

Prima tonferiniă mondialii mânată 
influentei tnmntnlni asupra sNEW YORK 8 (Agerpres). — Savanți, educatori și medici din 25 de țări se vor reuni cu începere de luni la New York pentru a examina pericolele fumatului pentru viața oamenilor. Această primă conferință mondială consacrată influenței fumatului asupra sănătății este organizată de Societatea americană pentru cancer și va avea o durată de trei zile. Dr. Luther Terry, cunoscută somitate medicală din S.U.A., a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în timpul conferinței, peste 400 de delegați, „vor examina cu atenție toate mijloacele de salvare a vieților de la moartea provocată de tutun". Un raport dat publicității luna trecută de Serviciul sănătății publice al S.U.A. subii-

niază că fumatul constituie una din cauzele deceselor de pe urma bolilor coronariene. El menționează de asemenea că excesul de țigări provoacă ulcere peptice, și cancerul laringelui, esofagului, gurii și plămînilor.
Inundațiile continuă 
să facă ravagii 
în India

spre Lună
a aparatului cosmic „Survey or-5 if

pă cum relatează corespondentul a- genției Reuter, un convoi american care se. îndrepta spre Ca Lu a fe a surprins. într-o ambuscadă pe șoseaua națională numărul/9; Alte două acțiuni au fost lansate succesiv în apropierea bazei militare a- mericane de la Con Thien. In total, precizează agenția citată, 165 de militari americani au fost uciși sau răniți. ' ‘ . *

Puternic cutremur 
de pămînt în ChileSANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — Un puternic cutremur a fost înregistrat vineri în capitala chiliana și în împrejurimi. După cum anunță Institutul seismogra- fic al Universității din Chile, epicentrul cutremurului s-a aflat Ia aproximativ 96 kilometri sud de Santiago de Chile. Seismul s-a resimțit cel mai puternic în localitatea Rancagua.

DELHI 8 (Agerpres). — Ploile torențiale care au căzut în ultimele zile asupra Indiei continuă să provoace mari inundații. Șase state din nordul Indiei au avut de suferit pî- nă în prezent de pe urma revărsării apelor. Aproape 200 de persoane au murit, iar peste 2 milioane au rămas fără adăpost. In statul Uttar Pradesh recolta a fost distrusă în întregime pe o suprafață de peste 1 milion de hectare. Transportul feroviar și rutier între Delhi, Agra, Calcutta și Madras a fost în întregime paralizat. O serie de clădiri din Delhi care adăpostesc diverse instituții guvernamentale sînt în pericol de a fi inundate. Pentru a preveni noi inundații în capitală au fost inițiate o serie de măsuri la înfăptuirea cărora participă îndeosebi unități ale armatei.

CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). — Vineri, de 4a Cape Kennedy a fost lansată în direcția Lunii o rachetă „Atlas- Centaur" purtînd aparatul cosmic „Sur- veyor-5“. Aselenizarea lui este prevăzută pentru 10 septembrie.„Surveyor-5“ are la bord o instalație complexă cu ajutorul căreia Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic își propune să efectueze o analiză e-

ele- pe în aselenizării.
lectrochimică a mentelor întîlnite suprafața lunară punctulAceastă instalație înlocuiește „excavatorul" miniatural cu care a fost echipat „Sur- veyor-3“ și care a funcționat în mod satisfăcător timp de 18 ore în septembrie 1966 („Surveyor-2“ și 4“ au eșuat).„Laboratorul de chimie" aflat la bordul lui „Surveyor-5“ este format dintr-un container cu elemente ra-

caresolul lunar sufi-

dioactive și din aparate de înregistrare. Specialiștii americani consideră că măsurarea interacțiunii elementelor radioactive cu elementele formeazăoferă indicații ciente pentru identificarea acestora din urmă sau, cel puțin, pentru determinarea compoziției lor probabile..,Surveyor-5“ dispune, de asemenea, de a- parate de luat . imagini. j ■■
O cuvîntare a premierului 
italian, Aldo Moro

Clădirea reprezentanței partidului
Neo Lao Haksat la Vientiane atacată cu grenade

VIENTIANE 8 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Patet 
Lao" a anunțat că zilele trecute elemente de extremă dreaptă 
au atacat cu grenade clădirea în care se află reprezentanta 
partidului Neo Lao Haksat la Vientiane. „Acesta este un nou 
act provocator, relevă postul de radio, avînd ca scop de a 
submina relațiile dintre cele trei grupări politice laoțiene, de 
a intensifica încordarea și instabilitatea din țară.

ROMA 8 (Agerpres). — lntr-o cu- vîntare rostită la inaugurarea celui de-al 35-lea Tîrg de la Bari, primul ministru italian, Aldo Moro, a a- preciat că economia italiană a depășit conjunctura defavorabilă și și-a recăpătat în ansamblu vigoarea. El a spus că noi impulsuri și noi inițiative au fost înregistrate în sectorul investițiilor, care era considerat cu cîtva timp în urmă una din „zonele întunecate" ale economiei italiene. In încheierea cuvîn- tării sale, premierul Moro a declarat că, asemenea altor națiuni europene, Italia „poate constata că o politică curajoasă de destindere internațională în sectorul economic constituie un factor esențial al dezvoltării sale și al bunăstării, și în același timp: un aspect necesar ăl colaborării între state, chiar în-
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tre statele cu regimuri politice și sociale diferite, care apare tot mai fecund pentru stabilirea unei coexistențe mai nobile și mai pașnice între toate națiunile".

Fortele armatei 
naționale congoleze 
au ocupat orașul GomaBUKAVU 8 (Agerpres). — Trimisul special al agenției France Presse, Jean Andre Basset, anunță că orașul congolez Goma a fost o- cupat de forțele armatei naționale congoleze. Prezenta mercenarilor conduși de colonelul Schramme nu este semnalată în împrejurimile î- mediate ale orașului. Citind surse apropiate colonelului, ' trimisul a- genției France Presse relatează câ acesta continuă să se afle la Bukavu, în sediul fostului consulat,^ merican, și că deocamdată nil ar» în vedere vreo acțiune asupra orașului Goma. Din aceleași surse a* gentia France Presse transmite că mercenarii „se simt demoralizați". Lipsiți de medici și medicamente, răniții nu pot fi îngrijiți.

Schimbări operate în conducerea 
forțelor armate și poliției dominicaneSANTO DOMINGO 8 (Agerpres) Guvernul dominican a anunțat schimbări în conducerea forțelor armate, și poliție în timp ce se intensifică zvonurile privind eventualitatea unei lovituri de stat. Președintele țării, Balaguer a numit pe generalul Braulio Alvarez Sanchez ca nou comandant al forțelor ar-

lonelul Elio Osiris Perdomo a fost desemnat șef al corpurilor militare din guvernul dominican. 'După cum relatează agenția Associated Press, președintele Bala- guer a dezmințit săptămînă aceas ta zvonurile privind eventualitate; unei rebeliuni antiguvernamentale mate aeriene și pe generalul Salva- afirmînd că „nu există condiții -J^en dor Lluberes ca șef al poliției. Co- tru o lovitură de ștat". J
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