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VIZITA ÎN TARA VOASTRĂ 
A PRIMULUI MINISTRU
AL REPUBLICII TURCIA

CONSTRUCTORI 
Șl CONSTRUCȚII 
încă un punct 
comercial

Zilele acestea constructorii din 
Petroșani au predat beneficiarului 
un nou punct comercial. Situai: 
la extremitatea sudică a cartie
rului nou Livezeni, noul punct co
mercial se compune dintr-un ma
gazin alimentar cu autoservire, un 
magazin de legume-fructe, o uni
tate de răcoritoare, o tutungerie 
și trei încăperi pentru cooperație 
în care se va deschide o unitate 
de croitorie.

Record
Mecanicii de pe șantierul Vul

can au obținut de curînd un re
cord neobișnuit: dornici de a a- 
juta începerea glisării blocului 
F3 cu 9 etaje, printr-o bună or- 
> anizare a muncii ei au reușit ca 
4' mai în 8 ore de lucru intens să 
demonteze o macara „Bocșa" de 
la blocul D7, să o transporte pe 
o distanță apreciabilă și s-o mon
teze pe noul amplasament, per- 
mițînd începerea rapidă a glisării. 
Este pentru prima dată în Valea 
noastră cînd mecanicii Pomană 
Ilie, Ioan M. loan, Losonczi Ale
xandru, R. Mihai, conduși de me
canicul șef Petrovan I. realizează 
a asemenea performanță.

La Valea de Pești
Constructorii de lucrări hidro

tehnice de pe Jiul de vest și-au 
..concentrat eforturile pe cîteva o- 
Joiective principale: săparea puțu
lui de vane, betonarea galeriei de 
fund pentru golirea de ape a la
cului de acumulare, montarea în 
ritm susținut a conductelor de a- 
ducțiune din beton armat „Fre- 
mo“ cu diametrul de 800 mm. De 
asemenea, ei lucrează intens la 
Iscroni pentru crearea unei noi 
albii a Jiului — în albia veche 
urmînd a se construi decantoarele 
pentru apele menajere —, iar în 
porțiunea de la Gambrinus se e- 
xecută canalul ovoidal de dever
sare a apelor menajere în Jiu.

Un șantier nou
Constructorii petroșăneni au ter

minat glisarea unui nou bloc înalt

(Continuare în pag. a 3-a)

Siluetele svelte ale blocurilor din noul cartier 
„8 Martie*1 din Petrila

ba invitația guvernului Re- 
. publicii Socialiste România, 
miercuri, dimineața a , sosit 
în Capitală primul ministru 
al Republicii Turcia, Suley
man Demirel, care, împreună 
cu soția, face o vizită oficială 
în țara noastră.

Premierul turc este înso
țit în vizita sa de ministrul 
afacerilor externe, Ihsan 
Sabri .Caglayangil și soția, 
de Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, Refet Sezgin, mi
nistrul energiei și al resur
selor naturale, Kamuran Gu- 

*' - i .

run, ambasadorul Republicii 
Turcia la București, și alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Băneasa, în 
întîmpinarea oaspeților au 
sosit președintele Consiliului! 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer și soția sa, Alexan
dru Boabă, ministrul petro
lului, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcți
ilor de mașini, Aurel Moga, 
ministrul sănătății și preve
derilor sociale, George Ma- 
covescu, prin-adjunct al mi-

i nistrului afacerilor externe, 
; Dumitru Bejan, prim-adjunct 

al ministrului comerțului ex-
i terior, Ion Pas, președintele 
i ^Institutului român pentru 
iBwelațiile culturale cu străi- 
: wiătatea, Ion Drînceanu, am- 
. basadorul României la An

kara, conducători
- stituții centrale,.
- ofițeri superiori, 

mâni și străini.
Erau de față membrii Am

basadei Turciei la București.

ai unor in- 
generali și 
ziariști ro

(Continuare in pag. a 3-a,
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jPlnâ clnd vor 
avariile 
preparației 
Coroești 
activitatea 
a trei mine?

După cîțiva ani de la darea ei în

ELECTRIFICAREA BANIȚEI
ȘI PROBLEMELE EI

Anul acesta au fost începute lu
crările pentru electrificarea comu
nei Banița. In dorința de a cu
noaște stadiul lucrărilor, ne-am a- 
dresat. tov. Vladislav Ioan, pre
ședintele Sfatului popular al co
munei Bănită, care ne-a relatat 
următoarele :

„Comuna noastră, Banița, se află 
așezată la o distanță destul de 
mare de Petroșani, iar satele și 
cătunele din care-i alcătuită sînt 
răsfirate pe un mare perimetru, 
printre dealuri și văi. Toate aces
tea au constituit pînă acum pie
dici serioase în electrificarea co
munei.

Anul acesta a adus schimbări 
favorabile-pentru electrificarea co
munei noastre. Pe lîngă alte lu
crări de mare importanță, șantie
rul „Valea Jiului" Vulcan al în
treprinderii:.de electromontaj Si
biu, execută o’ legătură între sta
ția de transformatoare Fero — Pe
trila și Baru Mare, construind o 
linie de 15 kV. Această linie trece

de-a lungul văilor Crivadla, Me- 
cîșor, Banița dînd astfel posibili
tatea ca și comuna noastră să poa
tă. fi racordată la ea.

Lucrările de electrificare cuprind 
localitățile Bănița, Botani, Firma, 
Arsuri, Căprărești, Corbeoni, Co- 
tești, Jitoni, Merișor și Crivadia 
cu 351 de gospodării. Sînt nece
sare linii extinse pe mulți kilo
metri și nu mai puțin de 8 pos
turi de. transformatoare. Ele au 
fost începute, iar linia axială, de 
15 kV a înaintat cu plantarea, stu
pilor de beton armat pînă la Cri
vadia.

Comuna noastră contribuie la a- 
ceasfă lucrare cu 1 325 000 lei, res
tul pînă la costul total al electri
ficării comunei fiind acoperit din 
bugetul sfatului popular regional. 
Pentru suma ce ne revine nouă, 
am căutat mai multe rezolvări.

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)
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Pentru iubitorii
de cultură

Universitatea populară a o- 
rașului Petroșani își deschide 
din nou porțile. In noul an 
se vor preda cursurile de is
torie a poporului român, arte 
plastice, scriitorii români și 
epoca lor, limbi străine (en
gleză, franceză, rusă și ger
mană), istoria diplomației și 
a dreptului internațional, cu
noștințe medicale, radioelec
tronics, fizică și chimie' mo
dernă. Aceste cursuri vor fi 
audiate în sălile Casei de 
cultură din Petroșani. înscrie
rile se fac zilnic la Sfatul 
popular orășenesc Petroșani la 
Comitetul pentru cultură și 
artă, camera nr. 12.

Piese de schimb
Unitatea nr. 74 auto-moto 

din Petroșarii pune la dispo
ziția cumpărătorilor diverse 
piese pentru motorete „Car- 
pați". Astfel, pentru acest tip 
de vehicul magazinul oferă 
plăci de ambreaj, platine, re
zervoare, carburatoare, came
re și anvelope. De asemenea, 
în magazin se găsesc și di
verse piese de schimb pentru 
autoturisme „Trabant", „Wart
burg" „Moskvici".

Noutăți în librării
In librăriile din orașele 

Văii Jiului pot fi cumpărate 
ultimele noutăți literare. Din
tre volumele recent apărute 
amintim: „Singur contra
mea" de .Mihai Tunaru, „Pia-

tj-a-Teiului" de A. Russo, vo
lumul de povestiri „Comoara" 
dfe Valentin Raus,' „Neant" 
de Carmen Laforet, „Evghenî 
Oneghin" de A. S. Pușkin, o 
nouă ediție a romanului „E- 
nigma Otiliei" de G.’ Călines- 
cu și „Teatru american con
temporan" (vol. I și II) care 
cuprinde pe Eugene O’Neill, 
Maxwell Anderson, Robert 
Sherwood și Thornton Wilder.

Bufet expres
Vechiul bufet „Carul cu be

re" din Piața Victoriei Petro
șani și-a schimbat denumirea 
și profilul. Noul bufet expres, 
deschis azi, cu autoservire, 
complet renovat, înzestrat cu 
mobilier nou și instalații mo
derne, pune la dispoziția con
sumatorilor, de dimineața pî
nă seara, un, bogat sortiment, 
de mîncăruri , calde, diverse 
produse de patiserie, bere nu
mai la sticlă, vin la pahar și 
răcoritoare.

funcțiune, noua uzină de preparare 
a cărbunelui Coroești a fost pusă 
în,față upor exigențe mari, De fapt, 
apariții- pe' harta economică a Vfiîi 
Jiului a ăce’stei tinere cetăți'indus
triale moderne, a fost impusă de 
dezvoltarea în ansamblu a indus
triei carbonifere din bazin : de di
namica în continuă ascensiune a 
extracției de cărbune . Menire» 
noii uzine - este de- a purifica pro
ducția ce rezultă și va rezulta în 
continuare în urma deschiderii noi
lor mine și a dezvoltării celor exis
tente.

Exigențele cărora trebuie să le 
facă față sînt determinate îndeo
sebi de trecerea începînd cu 1 iu
nie a.c. și la prepararea produc
ției minei Aninoasa.

Cum se achită tînăra uzină de 
obligațiile ce-i revin ?

Răspunsul sînt în măsură a-1 da 
în primul rînd exploatările miniere 
a căror producție este prelucrată 
și spălată de preparația Coroești.

E. M. Aninoasa are pe 8 luni cea 
mai mare rămînere în urmă : 11 346 
tone cărbune, Nu că n-ar avea și 
mina „păcatele" ei, Doar și pînă 
la 1 iunie exploatarea acumulase 
deja o rămînere în urmă de peste 
3 000, tone. Insă de atunci, minusul 
a- crescut substanțial.. Fără . îndo
ială aici și-au avut contribuția și 
defecțiunile noului funicular Ani
noasa — sud — Coroești, lipsa va
goanelor C.F.R. din primele zile ale

ștrangula
acestei luni și deficiențele proprii 
ale minei. Totuși...

— In această lună, sîntem infor
mați din partea conducerii minei, 
exploatarea a avut toate condițiile 
pentru a-și îndeplini planul. Insă... 
am ajuns la 5 000 tone „minus". 
Cauza... lipsa de vagoane C.F.R., 
defecțiunile funicularului, dar, în
deosebi. preparația care nu ne pri
mește producția ..

Și, tot așa și la Vulcan. Minusul 
e în creștere. Cauza ? Tot lipsa va
goanelor determinată, mai ales, de 
opririle preparației. de deselc-i a- 
varii

Care e deci situația preparației 
Coroești ? Care e cauza deselor sale 
opriri cu repercusiuni atît de ne
dorite pentru exploatări ?

— Preluarea producției minei 
Aninoasa a necesitat darea în 
funcțiune a celei de a doua linii de 
spălare, ne declară tov. Smaranda 
Nic61ae, linginerul șef al uzinei. In 

'acest scop ne-am străduit din timp 
să terminăm modificările necesare 
pentru a obține parametri proiec
tați, am făcut rodajul liniei a doua, 
am creat încă din lunile aprilie — 
mai embrioanele viitoarelor schim
buri. au fost pregătite 200 de cadre 
calificate în cele 12 cursuri de ca
lificare care au funcționat în ul
timii ani.

Pînă acum foarte bine. Pregătiri 
s-au -făcut î.n anii de cînd uzina a 
fost dată în exploatare, s-au făcut 
mereu modificări, adaptări, îmbu
nătățiri instalației Și totuși, în mo
mentul cînd toate aceste pregătiri 
trebuie să-și dovedească eficiența, 
avariile se țin lanț.

Pentru a asigura prepararea ce
lor 7 000 tone cărbune pe zi recep
ționate de la' cele trei mine — Vul
can, Aninoasa, Paroșeni — este ne
cesar ca ambele linii să funcțio
neze cel puțin cîte 14 ore, adică în 
total 28 de ore, restul timpului 
fiînd afectat lucrărilor de între
ținere — reparații, continuă in
terlocutorul nostru. In acest scop 
este, însăj necesar să acoperim 6 
schimburi, ceea ce înseamnă să

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Fază de lucru de la fabrica de pîine din Petroșani : diversificarea 
și modelarea aluatului.
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In librăriile din Japonia a 
apărut primul volum al ro
manului „Răscoala" de Liviu 
Rebreanu, tradus în limba ja
poneză de doamna Michiko 
Yoda. Romanul a fost pus pe 
piață, îatr-un tiraj de 8 000 
exemplare, de editura „Shîn 
Ndhon Shupansha", care pu
blică selecțiuni din literatura 
universală revoluționară.

Cu prilejul apariției roma
nului, corespondentul Ager- 
pres la Tokio, Florea ^Tuiu, 
a avut cu doamna 'iMa o 
convorbire pe care o rfedăm 
mai jos :

— Cum v-ați hotărît să tra
duceți din Rebreanu și de ce 
tocmai „Răscoala". Ați citit, 
probabil, întreaga operă a 
scriitorului ?

— Desigur, și mi s-a părut 
că acest roman, „Răscoala", 
este foarte impresionant, ju
decind după spiritul de revol
tă al țărănimii ce se degajă 
din el. In Japonia nu există 
o operă literară atît de puter
nică cum este romanul „Răs
coala", care redă așa de preg
nant și convingător viața cla
sei țărănești și a clasei avute 
într-un moment important al 
istoriei, așa cum este în ca
zul României anul 1907.

Deoarece interlocutoarea vor
bește bine românește, am în
trebat-o cum a învățat această 
limbă și dacă a întâmpinat în 
această privință dificultăți.

Recalcitranta 
din autobuz

In autobuzul ce pornise la ora 10 
din Uricani era liniște deși pe par
curs, în stații, unii pasageri cobo
rau prin față, alții urcau prin 
spate.

De cum urcau, pasagerii își cum
părau bilete, prezentau abonamen
tele la perforat. In stația Iscroni a 
urcat o persoană. Șoferul, Conert 
Petru, oprise corect autobuzul, iar 
taxatoarea Stancu Ana i-a atras la 
timp atenția noii pasgere care „bi
nevoise" să urce prin față :

— Acesta e autobuzul de Uricani. 
Biletul costă 2,50 lei. Vă rog să tri-

ÎNSEMNARE
miteți banii pentru bilet. Tovarășa 
care a urcat prin față ..

— Lasă-mă-n pace !
La intervenția șoferului și a cî- 

torva pasageri, pasagera trimite 2 
lei și o... „replică" :

— Oprește-ți-i sau fă ce vrei cu 
ei. Eu mai mult nu plătesc. Nu 
vreau. (Iar către pasageri). Ce sîn- 
teți avocați, de vă amestecați...!? 
A urmat o avalanșă de vorbe ne
cugetate ieșite din gura pasagerei, 
bine-nțeles. Intre timp primește din 
mînă în mînă biletul de 2,50 lei.

Taxatoarea : „Văd că nu înțelege. 
Pun de la mine 50 de bani să nu 
facem circ în autobuz".

Primind biletul pasagera nu mai

— Am început să studiez 
limba română din 1962, la 
cursurile organizate de Aso
ciația de prietenie Japonia- 
România. Peste cîțiva ani, în 
1965, am fost în România unde 
am participat la un seminar 
de limba română la Sinaia. 
Cu acest prilej am cunoscut

CARTEA 
ROMÂNEASCA 
IN JAPONIA
oameni de litere cu care co
respondez și acum.

Cu sprijinul Institutului pen
tru relații culturale pentru 
străinătate am făcut o vizită 
în regiunea Argeș, pentru a 
cunoaște locurile unde s-a 
petrecut o parte din acțiunea, 
romanului „Răscoala". Am vi
zitat cu acest prilej Curtea 
de Argeș și Valea Oltului, ca
re m-a impresionat prin fru
musețea peisajului. Și acum 
fac schimburi de cărți, des
pre Rebreanu și alți scriitori 
români, cu cunoștințele mele 
din România, cărora le trimit 
lucrări literare japoneze.

Vorbind despre munca pro-

VARI E T A T « ’
Castanele sălbatice 
pot fi valorificate

Castanele sălbatice pot fi valori
ficate complex și rentabil în spe
cial în industria de pielărie. Intr-un 
studiu elaborat la facultatea de 
chimie a Universității „Babeș-Bo- 
lyai“ se precizează că din castanele 
recoltate anual în țara noastră s-ar 
putea extrage circa 850 tone tanin 
pur, 2 750 tone ulei, 9 381 tone sa- 
ponine și 21 600 tone dextrină. Ex
perimentele efectuate în laboratoa
rele facultății, ca și la Fabrica de 
pielărie și încălțăminte din Cluj, 
au arătat că substanțele extrase din 
fructele de castane sălbatice au 
calități comparabile cu cele mai 
bune produse utilizate în prezent la 
tăbăcirea și prelucrarea pieilor și 
care, în parte, provin din import.

Colorarea biologică 
a lemnului

Un colectiv format din dr. Gheor- 
ghe Vericeanu. dr. Dumitru Po
pescu, inginerii Silviu și Victor Ia- 
padopol de la Stațiunea de cercetări 
forestiere Dobrogea a experimentat 
cu succes o metodă de colorare 
biologică a lemnului, în scopul ame
liorării însușirilor lui estetice. Co
lorarea se face imediat după dobo- 
rîrea arborelui și înaintea opera
țiunilor de fasonare. După ce i se 
aplică un anumit tratament, arbo

priu-zisă de traducere, doam
na Yoda a spus, între altele:

— La traducerea dialoguri
lor dintre bătrînul Iuga și 
fiul lui, Grigore, nu am în
tâmpinat greutăți. Mai grea a 
fost limba vorbită de țărani 
și care este presărată cu ex
presii mai greu de redat în 
limba japoneză. Pentru aces
tea am recurs și Ia traduce
rile în franceză și în engleză 
ale romanului. Și pentru că 
în Japonia nu se cunosc amă
nunte despre Rebreanu și 
despre anul 1907, eu am în
soțit primul volum de un ar
ticol explicativ. Asemenea ar
ticole am mai scris cu alte 
ocazii în reviste japoneze.

Despre apariția celui de-al 
doilea volum și proiectele de 
viitor, doamna Yoda mi-a 
apus :

— In septembrie urmează 
să apară al doilea volum. 
Manuscrisul se află deja ia 
editură. Săptămîna aceasta va 
trebui să revăd primul exem
plar deja tipărit. Aș vrea să 
mai traduc și alte cărți. Mă 
gîndesc acum, după ce am ter
minat cu „Răscoala" — pe ca
re am început-o prin 1964 — 
să traduc „Surîsul Hiroșimei" 
de Eugen Jebeleanu. Intrucît 
este vorba de versuri, va fi, 
desigur, mai greu. In viitor 
intenționez să mai traduc și 
alte lucrări din literatura Ro
mâniei.

rele proaspăt tăiat asimilează o 
soluție colorantă, care pătrunde în 
întreaga textură a lemnului.

Oase de mamut în albia 
Crlșulul Alb

Lingă Șicula au fost scoase la 
iveală din albia rîului Crișul Alb 
mai multe oase de mamut. Este 
pentru a treia oară cînd în acest 
punct sînt găsite oseminte ale a- 
cestor animale străvechi. Specialiș
tii consideră că aici există un punct 
fosilifer abundent, care atestă că 
în urmă cu circa 10 000 de ani zona 
respectivă era o regiune mlăști
noasă, prielnică existenței mamu
tului.

O nouă descoperire 
la .Micea**

Continuînd săpăturile arheologice 
pe locul fostei așezări romane „Mi- 
cea", aflată în apropierea satului 
Mintia, raionul Ilia, specialiștii 
Muzeului regional din Deva au scos 
la iveală un bogat material docu
mentar. In partea de nord-est a a- 
șezării, aproape de malul Mureșu
lui, ei au găsit un cuptor de ars 
vase de lut. Este primul cuptoi de 
ars ceramică din epoca romană 
descoperit intact în țară. Dintre 
materialele scoase la iveală face 
parte și un sistem original de în
călzire centrală cu aer cald a lo
cuințelor, folosit de romani.

(Agerpres)
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¥aeeiaarea autivariolieă
In întreaga țari se desfășoară in aceste zile acțiunea de imunizare 

antivariollcă. Intre 10 și 15 septembrie se efectuează vaccinarea copi- 
Hor între 3 și 15 luni, la sediile circumscripțiilor sanitare teritoriale, iar 
intre 15 și 25 septembrie, revacclnarea copiilor dîn clasa I la școlile 
respective.

Vaccinul folosit este produs la Institutul „Dr. I. Cantacuzino" din Ca
pitală. (Agerpres)

SCRISORI DE LA CITITORI

5

Ufi șofer ciudat
luni terminasem treburile 

dar alergasem mult. De aceea 
e ușor de înțeles de ce am 
răsuflat ușurat cînd am ajuns 
la stația de Ia cap de linie 
din Cimpa. Era ora 22,15. Au
tobuzul cu nr. 21 HD 1661 
sta parcă gata de plecare. Am 
vrut să mă urc dar taxatoa
rea Toma Maria m-a întîm- 
pinat cu cuvintele „Nu urcați, 
șoferul doarme". După orar 
nu mai eraiu nici trei minute 
pînă la plecare. N-am mai ți
nut cont de sfatul taxatoarei 
și am urcat. Șoferul Goia ca
re dormise pînă atunci pe 
bancheta din spate a început 
să strige la mine spunîndu-mi 
tot felul de cuvinte injurioa
se după care, înfuriat, m-a 
dat jos din autobuz. Deși re
voltat, n-am avut ce face și 
am luat-o per-pedis. N-am fă
cut nici 200 de metri și am 
fost obligat să mă arunc în* 
tr-o parte deoarece șoferii! 
Goia a repezit autobuzul spre 
mine, cu toate că mergeam 
reglementar și autobuzul a- 
vea suficient loc pe drum. 
Am observat cum șoferul și 
taxatoarea făceau mare haz 
de spaima mea. Aș dori să 
știu dacă conducerea I.C.O. 
Petroșani este de acord cu 
astfel de atitudini. Mie, spun 
sincer, nu-mi convin.

HALASZI IOSIF

5e va prăbuși 
un monument

Prin anii 1935—1936 la Pa- 
roșeni, pe dealul alăturat de 
Valea Baleii, a fost ridicat un 
monument din piatră cio
plită. El întîmpină călătorul 
imediat ce trece de blocurile 
de „Intervenții". Este crucea 
care a fost înălțată în memo
ria celor căzuți pe muntele

Meci de handbal decisiv
Azi la ora 16,30 stadionul „Jiul" 

din Petroșani va găzdui pa terenul 
de handbal meciul dintre* echipele 
Minerul Aninoasa și Voința Deva — 
meci restanță la etapa întîia din 
cadrul campionatului regional care 
trebuia să se joace duminică 10 

Oboroca în timpul primului 
război mondial. La acest mo
nument istoric au fost aduse 
și oseminte ale eroilor îngro- 
pați în cimitirul din apropie
re. Cetățenii din Paroșeni, în 
special cei vîrstnici, țin mult 
la acest monument. Dar de 
la un timp excavatoarele rup 
pămîntul din dealul pe care 
se află crucea și mașinile-! 
transportă în diferite ram- 
bleieri. Astfel crucea și ose
mintele sînt amenințate să se 
prăbușească. Oare nu s-ar pu
tea ca Sfatul popular Vulcan 
sâ intervină pentru a opri ex- 
cavarea malului, mai ales ce 
pământ pentru umplutură se 
poate găsi și-n altă parte ?

BRÎNDAU PANTELIMON

Nu se fac reparații
O parte din nefamiliștii că

minului 2 din Petrila am fost 
mutați la etajele I și II ale 
clădirii policlinicii din locali- * 
tate. Aici am găsit o seamă _ 
de neajunsuri și deși am ce
rut nu s-au luat nici un fel 
de măsuri de îndreptare. Cei 
care sîntem în schimbul I ne 
spălăm și ne îmbrăcăm pe 
întuneric deoarece lipsesc be
curile. Chiuvetele nu func
ționează, iar multe geamuri 
sînt sparte. Timpul se răcește. 
E aproape toamnă, apoi azi- 
mîine bate iarna la ușă. Dar 
nimeni nu mișcă 'un deget 
pentru a face reparațiile ne
cesare. Directorul administra- . 
tiv al E. M. Petrila care este 
direct interesat în remedierea 
situației, vine rar de tot pe j 
aici și atunci nu stă de vor
bă cu noi. Dacă așa stau lu
crurile, ne întrebăm noi, ne
familiștii, pentru ce plătim 
lunar 60 de lei din moment 
ce sîntem ținuți în asemenea 
condiții ?

ION FLOREA

septembrie la Aninoasa și care a 
fost amînat din cauza lipsei de te
ren propriu. Pentru a scăpa de re
trogradare, echipa de handbal Mi
nerul Aninoasa trebuie să cîștige jo
cul de azi deoarece se află pe pe
nultimul loc, cu trei puncte, în 
clasament.

putea căuta pricină taxatoarei. Se 
năpusti în schimb cu apostrofări 
și insulte asupra șoferului și a pa
sagerilor. Totuși, nu prea-i venea 
s-o lase „așa" nici pe taxatoare. La 
coborîre tot ea, se adresă unui r .i- 
lițian :

— Tovarășe, am fost înșelată de 
taxatoarea de pe acest autobuz. Nu 
mi-a dat restul.

La rugămintea noastră, milițianul 
ne-a spus cine e pasagera.

O cheamă Adam Catinca și lu
crează la fabrica de produse lac
tate Livezeni. Am luat ulterior le
gătura șî cu fabrica. Iată ce ne-a 
spus tovarășul Băltărețu Vasile, 
contabilul șef al fabricii.

— E o femeie foarte incorectă 
șî-n fabrică, recalcitrantă.

Nu putem decît dezaproba astfel 
de pasageri și ne întrebăm de ce 
colectivul fabricii, cunoscînd defec
tele salariatei Adam Catinca, nu o 
ajută să se corecteze ?

P. BREBEN

IN CERCUL VICIOS
Departe de mine gîndul să rela

tez în articolul de față despre cer
cul vicios al fugii de răspundere în 
complexitatea lui. Tema e prea 
vastă pentru a putea fi tratată în
tr-un singur articol. In rîndurile de 
mai jos e vorba de cercul vicios al 
fugii de răspundere, în care se în- 
vîrtesc unii șoferi, cei de la I.R.E.H. 
și mai sînt și alții (mă mir că nu 
amețesc de atîta învîrtit) Dar să 
lăsăm faptele să vorbească. Printre 
numeroasele lucruri bune ce s-au 
făcut în ultima vreme în orașul Pe
troșani se numără și amenajarea 
unui loc de parcare a autovehicule
lor de mai mare tonaj. Locul e și 
el potrivit ales. Pe malul Maleii 
lingă piață. S-au pus și borduri ca 
nu cumva, pareînd mașinile, să se 
trezească în Maleia, I.R.E.H.-ul a 
iluminat locul de parcare cu be
curi cu vapori de mercur. Treabă 
bună, ce mai. Un singur lucru s-a 
omis la amenajarea locului de par
care cu pricina. Bordurile au fost 

puse la mică distanță de stîlpii ce 
susțin rețeaua electrică și de plo
pii plantați pe malul apei. Din a- 
ceastă cauză șoferii, pareînd, au 
lovit cu spatele mașinilor azi un 
plop, mîine altul, incit n-au mai ră
mas decît vreo doi și aceia încli
nați de izbituri de stau gata, gata 
să cadă.

Terminînd de rupt plopii, a venit 
rîndul stîlpilor electrici să fie „cio
căniți". Cînd izbesc mașinile în 
stîlpi, sîrmele încep să danseze, se 
încolăcesc, produc flăcări și gata 
scurtcircuitul. Instalațiile frigori
fice de la hale rămîn fără curent 
electric, iar locatarii din împreju
rimi trăiesc mereu cu teama că li 
se defectează televizoarele și, colac 
peste pupăză, rămîn fără lumină. 
Văzîndu-și isprava, unii șoferi dau 
bir cu fugiții, înainte de a li se fi 
luat numărul. Alții sînt opriți de 
personalul de la hale spre a da so
coteală de fapta lor. In mod ope
rativ este anunțat și l.R.E.H.-ul să 

vină să remedieze avaria. Așa s-a 
întîmplat și mai acum cîteva zile. 
Spre înserat, o mașină a tras ia 
parcare și a lovit stîlpul producînd 
scurtcircuit. Șoferul a fost amen
dat pe bună dreptate de miliție. A 
săvîrșit omul o abatere de la regu
lile de circulație și, în mod firesc, 
trebuia să plătească oalele sparte. 
Reprezentanții I.R.EH, au sosit și 
ei. Era pentru a cincea sau poate 
chiar a șasea oară în această vară 
că veneau șă remedieze avaria la 
unul și același stîlp.

De ce nu se protejează stîlpul 
cu pricina ? — au venit locuitorii 
rămași fără curent cu sugestia.

— Noi n-avem această sarcină 
Misiunea noastră-i să remediem a- 
varia și ne-o facem. Noi reparăm 
și șoferii plătesc.

Ciudată logică. Că toată noaptea 
o parte din hale și din locuințele 
megieșe n-au avut curent nu-i in
teresează pe cei de la I.R.E.H. Se 
mulțumesc că au sesizat acest lucru 

în. scris organelor în drept și cu 
asta basta. Există doar acoperire. 
Acoperirea cu hîrtii nu ține însă de 
cald și cercul vicios al fugii de răs
pundere se învîrte mereu

— Noi. am amenajat locul de 
parcare -și nu ne mai interesează 
de rest — zic gospodarii orașului.

— Noi reparăm avaria și gata. 
Șoferii în schimb, nu toți bineîn
țeles, că ar fi prea de tot, conti
nuă să lovească stîlpii cu pricina 
Există două posibilități de a iesî 
din cercul vicios al fugii de răspun
dere Să fie protejați stîlpii cu pri
cina sau să se mai fixeze o bordură 
si între ele să se amenajeze un spa
țiu verde. L'ltima soluție e drept 
mai costisitoare dar totuși realiza
bilă. Prima ar putea-o face și cei 
de la I.R E H . iar a doua gospodarii 
orașului Ambele se pot rezolva 
chiar și prin muncă patriotică. A- 
mațori se găsesc destui. Indiferent 
cine va lua inițiativa, esențialul es
te să se iasă din cercul vicios al 
fugii de răspundere

D. C.
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Pînă cînd vor sfrangula avarie prepaiației 
Corcești activitatea a trei nrine ?

VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ 
A PRIMULUI MINISTRU

(Urmare din pag. 1)

avem un efectiv de 620 oameni. Or, 
deși am cerut conducerii C.C.V.J. 
să ni se mărească din timp efec
tivul, această cerere s-â aprobat 
abia din luna trecuta. Am lucrat cu 
cîte 522 oameni în loc de 550 — e- 
fectiv planificat. Iată una din greu
tățile noastre mari.

Intr-adevăr, deși i s-a dat dezle
garea, preparațîa nu a reușit nici 
ulterior să-și completeze efectivul 
necesar. Problema e ;<de unde ?“. 
Oamenii transferați de la celelalte 
preparați! sînt puțini. In uzină fluc
tuația e mare Lunar au plecat 
cam tot atîția salariați cîți au fost 
angajați. Din cei „crescuți" în cursu
rile de calificare dacă au mai ră
mas în uzină doar 25 la sută. Și 
o altă greutate : numărul insufi
cient al cadrelor calificate, cu ex
periență. Un sfert din efectivul u- 
zinei îl constituie tinerii între 16-20 
de ani. De aici desele cazuri de 
indisciplină.

Totuși există perspectiva ca încă 
în cursul acestei luni să fie orga
nizat al șaselea schimb precum și 
să fie completat personalul de la 
fur.icularul de evacuare a șistului. 
Pentru aceasta mai sînt necesari 68 
de oameni. Așteptăm sprijinul 
C.C.V.J. (Este vorba de transfera
rea unor meseriași cu experiență 
de la cîteva exploatări) și îndeo
sebi al Oficiului de repartizare a 
forțelor de muncă, care în prea 
mică măsură a îndrumat cadrele 
c ilificate spre preparația Coro- 
t i.. Serviciul personal al I.E.C. 
Paroșeni, care a eliberat muncitori 
calificați, nu i-a transferat, pre
cum s-a cerut, la preparație.

A doua mare greutate de care «e 
lovește preparația constă în com
plexitatea fluxului tehnologic și 
lipsa utilajelor de rezervă. Sînt pre
conizate cîteva simplificări la in
stalație, în funcție de produsele ce 
le livrează preparația. Lipsa utila
jelor de rezervă are repercusiuni 
asupra gradului de siguranță a in
stalațiilor. Un exemplu : e sufi
cient ca pompa de circulație să se 
Oprească o dată pe săptămînă ca să 
deregleze întreaga linie de spălare, 
Săptămînă trecută s-a stat într-o zi 
' ore din cauza lipsei unui singur 
rulment. Or, cu ajutorul unei porn

TELEVIZIUNE
14 septembrie

18,00 Recitalul violoncelistului 
Mstislav Rostropovici. La 
pian Alexandr Zakin. 
Transmisiune din sala 
Ateneului Român.

20,00 Telejurnalul de seară.
20.20 Pentru tineretul școlar. 

Studioul pionierilor.
20.50 Filmul serial: „Ivanhoe".
21.20 Interpreți de muzică 

populară.
21,35 Teleglob. Emisiune de 

călătorii geografice. Is
tanbul.

22,00 Dicționar de personaje. 
Litera „P“.

22,30 De la Giotto la Brâncuși.
22.50 Dosarul nr...
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii. 

ire de rezervă avaria se putea evita. 
Aceleași necazuri — din lipsa ac
ționărilor duble. Dar mai e vorba 
de ceva : aprovizionarea deficitară 
a uzinei cu piese de schimb.

Adevărul e că direcția comer
cială a C.C.V.J. cît și U.R.U.M.P. 
nu onorează cu promptitudine co
menzile uzinei. De pildă, pentru 
reparațiile prevăzute a se efectua 
în zilele de 23-24 august, din lista 
de urgentări pentru piese de schimb 
(rotoare, cupe pentru transpor
toare, roți dințate etc.) U.R.U.M.P. 
nu a livrat nimic. Spre a se salva... 
situația, s-au „împrumutat piesele" 
de la linia a Ilil-a de spălare ca 
apoi, pe măsură ce sosesc noile 
piese, să fie puse la loc. Dacă nu 
sosesc, și cam așa se întîmplă, linia 
a IlI-a rămîne descompletată. Ingi
nerul Haber Francisc, mecanicul 
șef al preparației, a fost total ne
mulțumit de felul cum se face a- 
provizionarea uzinei. E vorba, mai 
ales, de piese de schimb, îndeo
sebi, electrice, cerute de mult timp 
și neprimite nici acum, de sigu
ranțe. becuri de semnalizare, pre
cum și diferite tipuri de rulmenți, 
curele, table

— Pentru a face față în situați
ile dificile recurgem la improvi

Electrificarea Baniței
și problemele ei

(Urmare din pag. 1)

Astfel, s-a hotărît ca cei 1 100 
stîlpi de stejar necesari, să fie a- 
sigurați de comună. Prin folosirea 
posibilităților locale, costul stîlpi- 
lor se reduce de la 370 lei bucata 
pe stîlp, la cca. 70 lei. Prin mun
cile patriotice ce se vor efectua 
la transportarea stîlpilor, săparea 
gropilor și plantarea stîlpilor, vom 
realiza o economie globală de 
615 472 lei la costurile ce revin 
comunei noastre. Pînă acum, au și 
fost procurați și transportați pe 
diferite trasee cca. 650 de stîlpi.

O contribuție importantă la ac
țiunea de efectrîficare o aduc de

Constructori 
și construcții

(Urmare din pag. 1)

— B 3 C cu 10 etaje și 66 apar
tamente. Betoniștii . Goia Lazăr, 
Mihalache Dumitru, dulgherul 
This Mihai, fierar-betonistul Hor
vath Ludovic, tîmplarui Bănică 
Ion, zidarii de placaje Teirâu Eu
gen, Berințan Ion sînt doar cîțiva 
care au contribuit la realizarea 
noului bloc. Alături de B 3 C se 
betonează fundația unui nou bloc 
B 3 B tot cu 10 etaje; Zilele aces
tea constructorii petroșăneni au 
deschis un nou șantier pe strada 
Republicii — între pîrîul Slătinl- 
oara și clubul Constructorul. Aici 
se pregătește terenul pentru fun
dația primului bloc înalt cu 10 
etaje și 66 apartamente — blocul 
B 1 B.

La șantierul hi
drotehnic Valea 
de Pești se exe
cută numeroase 
construcții pen
tru cazarea mun
citorilor.

In clișeu : un 
cămin ridicat de
ja în roșu.

zații, adaptări; modificăm noi pie
sele de schimb, ne informează in
ginerul șef mecanic. De exemplu, 
din rulmenți cilindrici facem ci
lindri conici etc. Or, nu e o solu
ție. Improvizațiile-s iAprovizății. 
Ne încurcă mult. Cerem, deci, să 
primim piesele cerute la timp și în 
cantități suficiente.

In sfîrșit, al treilea punct de 
strangulare a preparației — e ca
pacitatea redusă a funicularului de 
steril — din cauza subdimensionării 
moletei de geantă — moletă depă
șită din punct de vedere tehnic. 
De aceea este în curs înlocuirea 
ei cu o moletă clasică cu spițe. 
Printre problemele ce se cer so
luționate, un loc important îl ocu
pă mărirea capacității de haldare 
a sterilului. S-au elaborat măsuri 
concrete în acest scop a căror a- 
plicare va trebui urmărită atît de 
conducerea preparației cît și de 
C.C.V;J.

Prin crearea condițiilor necesare 
(completarea efectivului, aprovizio
narea cu piese de schimb) există 
posibilități ca încă din această lu
nă preparația să pornească din 
plin, să înceteze a mai fi punctul 
de strangulare a minelor pe care 
le deservește. E o cerință ce nu mai 
suferă amînare.

putății sfatului popular comunal 
Marcu loan, Stoica Petru, Vladis
lav Lazăr, Popescu Gheorghe, Să- 
lășan Ion, Corbei loan, Vrucan 
Zamfira, Stoica Vasile, Vladislav 
Aurel și zeci de locuitori.

Electrificarea comunei Bănița 
are însă cîteva aspecte nedorite. 
Șantierul electromontaj Vulcan stă 
pe loc cu lucrările la linia de 15 
kV, tot la Crivadia, fără să avan
seze, cu toate că, după cîte știm, 
la 1 octombrie trebuie deja să pri
mească curent chiar și cariera de 
calcar din Bănița. S-a încheiat 
chiar o „minută" (din 17 mai 
1967), prin care se stipulează ex
pres ca lucrările de electrificare 
propriu-zise să înceapă pe 15 iunie 
a. c. Am ajuns la... 15 septembrie 
dar lucrările nu se mai urnesc din 
loc ! Oare cei ce au semnat „mi- 
nuta“, printre care și inginerul 
Lupșa Nicolae din partea I.R.E.H. 
au uitat de ea 7

Curentul electric este așteptat 
cu nerăbdare în toate gospodări
ile comunei noastre. In scurt timp, 
vom procura toți stîlpii de ste
jar — avînd deja încheiate înțe
legerile cu diferiți furnizori — și 
îi vom transporta pe trasee. Este 
rîndu! celor în drept să urgen
teze lucrările la linia axială prin
cipală de 15 kV între Baru Mare 
— Petrila și să treacă neîntîrziat 
la executarea rețelei complete de 
electrificare a comunei Bănița. 
Toată lucrarea este prevăzută să 
se termine pînă Ia sfîrșitul anului. 
Dar, cu așa „viteză"... ! Noi aș
teptăm cu nerăbdare curentul e- 
lectric".

PROGRAM DE RADIO
15 septembrie

PROGRAMUL I : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei Sport;
6.20 Radiopublicitate; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 8,00 Tot înainte;
8.20 MOMENT POETIC; 8,25 La 
microfon, melodia preferată; 9,25 
Sfatul medicului : Cura hidro-mi- 
nerală în ulcer; 9,30 De la munte, 
la mare; 10.10 Curs de limba rusă;
10,30 înregistrări de la cel de-al 
IV-lea Concurs internațional „Geor
ge Enescu" — 1967; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Cronica economica; 
11,18 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00 Din 
creația compozitorului Nicolae Kir- 
culescu; 12,15 Valsuri de Chopin: 
12,25 Pe aripile muzicii ușoare; 
12,45 Muzică populară; 13.00 RA- 
DIOJLfRNAL: 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13 30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Cîntă Nicolae Nițescu;

AL REPUBLICII TURCIA
(Urmare din pag. 1)

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Turciei.

La coborîrea din avion, premie
rul Turciei și soția au fost salutați 
cu căldură de președintele Consi
liului de Miniștri și de soția sa.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

Primul ministru al Republicii 
Turcia și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România au trecut în revis
tă garda militară de onoare ali
niată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în în- 
tîmpinarea sa. Apoi a avut loc 
defilarea gărzii de onoare. Pionieri 
au oferit oaspeților buchete de 
flori.

★
Miercuri la amiază primul mi

nistru Suleyman Demirel, însoțit 
de ceilalți oaspeți turci, a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru So

începerea convorbirilor oficiale
I.a Palatul Consiliului de Miniș

tri, au început, în după-amiaza zi
lei de miercuri, convorbirile ofi
ciale între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer și 
primul ministru al Republicii Tur
cia, Suleyman Demirel.

La convorbiri participă, din par
tea română, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Octavian 
Groza, adjunct al ministrului ener
giei electrice, Nicolae Stere, ad
junct al ministrului transporturilor 
auto, navale și aeriene, Ion Drîn-

Recepția oferită de președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Prima zi a vizitei primului, mi
nistru a! Turciei, Suleyman De
mirel, în țara noastră, s-a înche
iat cu o recepție oferită de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și soția, în 
onoarea înaltului oaspete și a so
ției sale.

Au luat parte președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec, membri ai guvernului, con
ducătorii unor instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oa

14,30 Muzică ușoară; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 15,05 CĂRȚI CARE 
VA AȘTEAPTĂ; 15,20 Melodii 
populare; 15,40 Radio-publicitate;
15,50 Muzică ușoară; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Muzică ușoară cu Lidia 
Demenco Și Trio Do-Re-Mi; 16,30 
Concurs cu public; 17,00 Lucrări 
corale de Liviu Comes; 17,10 IN 
SLUJBA PATRIEI; 17,40 Concert- 
ghicitoare (muzică de operă); 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,25 Forma

CINEMATOGRAFE
15 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Canaliile; Republica : Hiperboloidul 
inginerului Garin; LONEA — Minerul : Fifi înaripatul; 7 Noiembrie: 
Vremea zăpezilor; ANINOASA : Șapte băieți și-o ștrengărită; VULCAN 
Omul care l-a ucis pe Liberty Valance; LUPENI — Cultural : Denun
țătorul BARBATENI : A fost cîndva hoț.

cialism și la Cimitirul militar turc 
de la Ghencea.

★

Primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, a făcut 
o vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej cei doi șefi de 
guverne au avut o convorbire cor
dială.

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu soția, a oferit miercuri, 
în saloanele Palatului Consiliului 
de Miniștri, up dejun în onoarea 
primului ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, și a so
ției sale.

★

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
publicii Turcia au rostit toasturi.

ceanu, ambasadorul României la 
Ankara, consHieri și experți, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea turcă participă Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministru al a- 
facerilor externe, Mehmet Turgut, 
ministrul industriei, Refet Sezgin, 
ministrul energiei și al resurselor 
naturale, Kamuran Gurun, amba
sadorul Turciei la București, Pertev 
Subasi și liter Turkmen, secretari 
generali adjuncți în Ministerul A- 
facerilor Externe al Turciei, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe al Turciei.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. Intr-un spi
rit de înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de vederi asupra 
problemelor dezvoltării relațiilor 
dintre România și Turcia.

meni de știință și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști români și străini.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
premierul turc în vizita sa.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

ția Bebe Prisada; 18,40 ANTENA 
TINERETULUI; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
20,50 Soliști de muzică populară; 
21,05 Pagini de mare popularitate 
din operele scriitorilor noștri cla
sici; 21,25 Melodii-magazin,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 Muzică ușoară; 
22,45 MOMENT POETIC; 22,53 In
terpret! si formații de muzică u- 
șoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.



4 STEAGUL ROȘU

VIZITE
OTTAWA 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat, care face o vizită 
oficială în Canada, a avut marți 
o întrevedere cu primul ministru 
canadian, Lester Pearson. Minis
trul italian' al afacerilor externe, 
Amintore Fanfani, care îl însoțeș
te pe șeftll statului, a purtat con
vorbiri cu omologul său canadian, 
Paul Martin, asupra unor proble
me bilaterale ca și a situației in
ternaționale.

Continuîndu-și vizita în Canada, 
președintele Italiei, Saragat, a so
sit marți seara la Montreal.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a plecat marți seara, pe 
calea aerului, spre Kinshasa, unde 
va lua cuvîntul la ședința de în
chidere a Conferinței șefilor de 
state membre ale Organizației U- 
nității Africane. Aceasta este pri
ma vizită făcută de U Thant în 
Africa neagră. El urmează să se 

; înapoieze vineri la New York.
★

SOFIA 13 (Agerpres). — La in
vitația ministrului afacerilor ex
terne al Bulgariei. Ivan Bașev, la 
Sofia a sosit într-o vizită oficială 
Mangalîn Dughersuren, ministrul 
de externe al R. P. Mongole.

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Minis

trul dezvoltării industriei din In
dia, Fakruddin Aii, a sosit mier
curi la Cairo pentru o vizită de 
cinci zile în R.A.U.

★
SOFIA 13 (Agerpres). — La 13 

septembrie și-a încheiat vizita în 
Bulgaria și a plecat pe calea ae
rului spre patrie, Edvard Kardeli, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., membru al Consiliului Fe
derației al R.S.F. Iugoslavia.

lliillonalizarea tompaniei 
americanii „Dftersai-lUerie"

ALGER 13 (Agerpres). — In ca
pitala algeriană a fost dat publi
cității un decret al președintelui 
Boumedienne, prin care se națio
nalizează compania producătoare 
de detergenți „Detersav-Algerie", 
filială a societății americane „Proc
ter and Gamble". Totodată au fost 
naționalizate toate bunurile și ac
țiunile deținute de aceasta din ur
mă în Algeria. Decretul precizea
ză că guvernul algerian va plăti 
compensații firmei americane.

Alte arestări 
în R.A.U.

CAIRO 13 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram“ din Cairo a făcut 
cunoscut miercuri că Abbas Rad
wan, fost vicepreședinte al Con
siliului Executiv al R.A.U., a fost 
arestat sub -acuzația de complici
tate la încercarea nereușită de 
complot a fostului mareșal Hakim 
Amer, pentru preluarea conduce- 
rii armatei. Totodată, se anunță 
că Salah Nasr, fostul șef al Ser
viciului de informații egiptean, a 
fost pus sub stare de arest la do
miciliu, din același motiv.

CMRRIREA TOVARĂȘULUI 
PML NICULESCU-MIZIL 
CO P. H. DEMICEV

MOSCOVA 13. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: Tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
se află în concediu de odihnă în 
Uniunea Sovietică, a avut o întîl- 
nire cu tovarășul P. N. Demicev, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire caldă, tovărășească.

La convorbire a participat Titus 
Sinu, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României în Uniunea 
Sovietică.

In 1967 — 40000 
noi membri 
ai P. C. Francez

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Al Gheorghiu, transmite : 
Cu prilejul sărbătoririi tradiționale 
a ziarului ,,L’ Humanite", organ al 
Partidului Comunist Francez, sîm- 
bătă și duminică s-au înregistrat 
2 250 noi înscriși în P C.F. Numă
rul celor înscriși în partidul comu
nist în 1967 depășește 40 000.

Rezoluții adoptate de 
pentru decolonizare

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Comitetul special O.N.U. pentru 
decolonizare a adoptat o rezoluție 
care reafirmă dreptul la autode
terminare și independență a popu
lației din Guineea spaniolă și ce
re puterii* administrative să con
voace imediat o conferință con
stituțională în vederea acordării 
indepndenței depline acestui teri
toriu, cel mai tîrziu pînă în iulie 
1968.

Comitetul a adoptat, pe de altă 
parte, o rezoluție, prezentată de

Din nou lupte în apropierea 
bazei americane de la Da Nang
SAIGON 13 (Agerpres). — In 

noaptea de marți spre miercuri 
au avut loc din nou lupte intense 
între forțele patriotice sud-vietna- 
meze și unitățile americane în a- 
propiere de baza militară de la 
Da Nang. Ciocnirile, de o violență 
puțin obișnuită, au durat peste 
trei ore, după care patrioții s-au 
repliat.

Totodată, agențiile de presă sem
nalează că unitățile patriotice și-au

Ravagiile uraganului Beulah
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

După ce vinerea trecută a devas
tat Insula Martinica și alte in
sule din arhipelagul Antilelor 
Mici, uraganul Beulah s-a îndrep
tat cu o viteză de 135 km pe oră 
spre coastele Insulei Hispaniola 
(Republica Dominicană și Haiti). 
O dată ajuns aici, Beulah și-a 
sporit viteza la 201 km pe oră,

Raportul lui U Thant 
privind Ierusalimul

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității raportul 
întocmit pe baza concluziilor re
prezentantului său personal în Ie
rusalim, Ernest Thalmann (Elve
ția).

Raportul menționează că în ur
ma convorbirilor avute de Thal
mann cu reprezentanți ai guver
nului izraelian „nu există nici o 
îndoială că Izraelul ia toate mă

încheierea sesiunii științifice 
consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la apariția „Capitalului*

BERLIN 13. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite: 
Miercuri s-au încheiat la Berlin 
lucrările Sesiunii științifice consa
crate aniversării a 100 de ani de 
la apariția operei lui Karl Marx 
„Capitalul", organizată de Comi
tetul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania.

La sesiune au participat și to
varășii Ștefan Voicu, prof. dr. Val
ter Roman, membri ai C.C. al 
P.C.R., conf. dr. Aurel Negucioiu 
și conf. dr. Gh. Apostol.

In cadrul sesiunii, marți a luat

comitetul 0. N. U.

nouă țări afro-asiatice și Iugosla
via, care „condamnă arestarea ile
gală de către autoritățile sud-afri- 
cane a 37 de cetățeni de culoare 
din Africa de sud-vest, prin vio
larea flagrantă a statutului inter
național al acestui teritoriu". Re
zoluția cere autorităților R.S.A. 
„să pună capăt tuturor actelor ile
gale în teritoriul internațional A- 
frica de sud-vest și să elibereze 
imediat cele 37 de persoane ares
tate".

intensificat acțiunile ofensive asu
pra posturilor americane din 
provincia Quang Tri și Quang Tin, 
situate în prima regiune tactică. 
Potrivit agenției U.P.I., în cursul 
acestor lupte 105 militari a- 
mericani au fost scoși din luptă. 
Miercuri dimineața au fost ata
cate cu obuze și mortiere garni
zoanele din capitalele acestor pro
vincii, Quang Tri și Tam Ky.

dărîmînd în calea sa clădiri și 
copaci. Uraganul a provocat se
rioase pagube plantațiilor de ca
fea, cacao și zahăr. Aproximativ 
200 000 de persoane au fost eva
cuate. Indreptîndu-se spre vest, 
marți dimineața uraganul Beulah 
a atins coastele Insulei Jamaica. 
Beulah este primul uragan care 
s-a abătut asupra insulei în ulti
mii 40 de ani. 

surile pentru a plasa sub suve
ranitatea sa acele părți ale ora
șului Ierusalim controlate anterior 
de Iordania1*. „Autoritățile izrae- 
liene — se arată în raport — au 
declarat în mod ferm că procesul 
de integrare este ireversibil și nu 
este negociabil".

Raportul lui U Thant va fi pre
zentat Adunării Generale și Con
siliului de Securitate.

cuvîntul Ștefan Voicu, care a pre
zentat referatul „Revoluția tehnico- 
științifică și implicațiile ei sociale".

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

HANOI 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declara
ție în care condamnă recentele 
bombardamente ale aviației ame
ricane asupra porturilor Cam Fa 
și Haifong. După ce arată că au 
fost atacate zone populate și o- 
biective economice situate atît în 
centrul Haifongului, cît și în îm
prejurimile sale, precum și satele 
înconjurătoare, în declarație se 
condamnă aceste acte agresive ale 
aviației americane — acte pe care 
le califică drept o încălcare gravă 
a normelor dreptului internațional.

S-U.A.: Buget militar 
record

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților S.U.A. a 
aprobat un buget militar record 
în sumă de 70 miliarde dolari pe 
exercițiul fiscal în curs. Peste 20 
de miliarde dolari sînt destinate «
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam. Cu toate acestea, numeroși 
congresmeni au arătat că preșe
dintele Johnson va cere Congre
sului cîteva miliarde de dolari în 
plus pentru războiul din Vietnam, 
pînă în ianuarie anul viitor.

Experiență importantă 
efectuată de „Surveyor-?66

PASADENA 13 (Agerpres). — 
Sonda lunară americană „Surve- 
yor-5“ a efectuat marți seara o ex
periență importantă pentru deter
minarea rezistenței la incendii șl 
avarii ce ar putea fi ocazionate de 
aterizarea unor nave cosmice cu oa
meni la bord pe solul stîncos. un
de se află ea în prezent Tehnicienii 
laboratorului de propulsie cu reac
ție de la Pasadena (JP.L.) au acțio
nat prin telecomandă, timp de o 
jumătate de secundă, trei motoare 
mici cu reacție montate pe „Sur- 
veyor-5" în timp ce aparatele de

Sindicatele britanice intensifică

Hotărîrea 
guvernului 
Danemarcei

COPENHAGA 13 (Agerpres). — 
Agenția France Presse informea
ză că, după Suedia, și guvernul 
Danemarcei a hotărît să ceară Co
misiei drepturilor omului a Consi
liului european să analizeze con
secințele loviturii militare din 
Grecia. Hotărîrea a fost luată în 
cursul unei reuniuni a comisiei 
parlamentare a afacerilor externe, 
care a avut loc marți. Citind sur
se apropiate guvernului danez, a- 
ceeași agenție menționează că este 
posibil ca Belgia și Olanda să se 
asocieze acestei acțiuni.

99Cosiiios>176‘6
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
la 13 septembrie în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului — „Cosmos- 
176“. La bordul satelitului sînt in
stalate aparate destinate conti
nuării explorării spațiului cosi «ic.

--------------------------- ------------ |
SALONIC 13 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Economu-Gouras, în
soțit de Stavros Antoniadis șî 
Koslas Samaras, președintele și 
respectiv directorul general al 
Tîrgului internațional de la Sa
lonic, au vizitat pavilionul ro
mânesc. Cu acest prilej, oas
peții au apreciat calitatea măr
furilor expuse și modul lor de 
prezentare.

ADEN 12 (Agerpres). — Intr-un 
manifest al Frontului Național tc* 
Eliberare din Arabia de sud se 
spune că această organizație, care 
controlează deja 14 state ale Fe
derației, a luat puterea în sulta
natul Yafa de sus. Acest teritoriu, « 
aflat Ia frontiera cu Republica A- 
rabă Yemen, nu face parte din 
Federația Arabiei de sud, deoare
ce, în ciuda tuturor eforturilor. 
Marea Britanie nu a reușit să su
pună populația autohtonă.

fotografiat luau imagini privind 
reacțiile terenului. Rezultatele ex
perienței nu vor fi cunoscute decît 
în momentul recepției televizate a 
fotografiilor.

Un purtător de. cuvînt al lui 
„J.P.L " a remarcat că este pentru 
prima oară cînd motoare cu reac
ție au fost acționate pe suprafața 
•Lunii. El a adăugat că experiența 
era riscantă, deoarece forța mo
toarelor, chiar redusă, ar fi putut 
să răstoarne sonda lunară ce se 
află pe un plan înclinat.

„Greșeli** în lansarea unor rachete americane
acțiunile revendicative

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Un elicopter al forțelor 
aeriene ale S U.A a recuperat marți 
după-amiază în nordul Mexicului 
o rachetă de tip „Pershing", lan
sată ca urmare a unei manevre 
greșite de la baza White Sands — 
s-a anunțat la Ciudad Juarez, orașul 
situat la frontiera dintre Mexic și 
S.U.A, Proiectilul, care nu conți
nea o încărcătură explozivă, a că
zut în apropierea localității Bosque- 

Bonito, la 32 kilometri de frontiera 
cu S.U.A. Avînd o lungime de 2 me
tri și un diametru de 30 centimetri, 
el a provocat o anumită neliniște 
în rîndurile locuitorilor din regiu
nea limitrofă, dar nu a cauzat pa
gube.

Incidentul de marți constituie nu
mai una din „greșelile" de același 
fel ce au avut loc în ultimii ani în 
această regiune; In iama anului 
1965, o rachetă de tipul. „ Athena" 

a deviat de la traiectorie și a căzut 
în apropiere de Creede (Colorado). 
Proiectilul nu a fost găsit decît în 
primăvara anului următor, după to- 
pireâ zăpezilor. La 20 februarie 
1964, o rachetă de același tip s-a 
prăbușit la 32 kilometri de Durango 
(Colorado), iar la 20 mai 1947, o ra
chetă germană capturată „V-2“, 
lansată de la White Sands, s-a pră
bușit într-un cimitir la Juarez 
(Mexic).

LONDRA 13 (Agerpres). — înain
tea Congresului Partidului laburist, 
programat între 2 și 7 octombrie la 
Scarborough, sindicatele britanice 
— principala bază electorală a la
buriștilor — își intensifică acțiu
nile lor revendicative După ce la 
recentul Congres al T.U.C. de la 
Brighton reprezentanții celor aproa
pe 9 milioane de membri ai sin
dicatelor au criticat politica econo
mică a actualului guvern, marți, 
primul ministru Harold Wilson a 
primit o delegație formată din 40 

de membri ai Comisiei economice a 
T.U.C., care a expus poziția sindi
catelor față de „lunga perioadă de 
austeritate și de sacrificii", anun
țată la Newport de șeful cabinetu
lui laburist

Delegația și-a exprimat neliniș
tea față de creșterea continuă a 
șomajului (in luna august a c. în 
Anglia erau 555 000 de șomeri cu 
perspectiva de a se atinge in iarnă 
cifra de 750 000) și a cerut guver
nului să adopte o politică defla
tionists
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