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0 întrebare la început
INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE
centrala sînt predatite

. ■ )

PENTRU IARNA?nrălTElll IA HAI A O timpul nopții, se sus-rcNIKU IAKNA !
șura de a împrejmui 

încălzirea centrală in Valea -Jiului, este centralele termice, lu- 
lucru știut, ridică încă o serie .întreagă de cru c.® s"a și făcut ^a 
probleme, ce afectează minimul necesar centralele care puneau 
de- confort al locatarilor din blocuri. Cum aeaa®tă problema. ■
se 
de 
de

apropie sezonul în care căminele celor ! ,Git^pnvește încadra
ta încălzire centrală vor avea nevoie rea *cu personal de ex- 
serviciile acestui sistăm; am 'căutat .să J 

aflăm în ce fel s-au rezolvat pe 
verii o seamă de probleme pe care 
dicat încălzirea centrală în 
lată ce ne răspunde cu privire 
inginerul șef al I.L.L.:

anul 
la

Sîmbâtă
23 septembrie

1967

4 pag.25 bani

Pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui 
preparat

Preparația Petrila a fost dotată 
recent cu trei centrifuge. Ele au 
fost montate în secția spălare a 
preparației. Prin montarea lor va fi 
substanțial îmbunătățită calitatea 
cărbunelui din sorturile mărunte.

Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit vineri dele
gația Adunării Naționale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace con
dusă de Helena Leflerova, vicepre
ședinte a Adunării4 Naționale.

Au fost de fată Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, deputați în Marea A- 
dunare Națională.

Plecarea unei delegații a C. C. 
al P. C. R. în Danemarca

Vineri dimineața a plecat la 
Copenhaga o delegație a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Danemarca, va face o 
vizită în această țară.

Delegația este formată din to-

varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C.
Nicu Bujor, șef de 
ția internațională a

al P.C.R., și 
sector la Sec- 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

EMISIUNILE STAȚIILOR
DE RADIOFICARE ȘI 

CALITATEA LOR
De 5 ani

i Avînd la bază ex
periența anului trecut 
și a altor ani am cău
tat să pornim din vre
me la remedierea de
fecțiunilor ivite la in
stalații atît la cele de 
producere a agentului 
de încălzire cît și 
rețelele termice și 
stalațiile interioare 
blocuri. Acțiunea
revizuire am început-o 
încă din luna mai. S-au

la

în frunte^ploațare a centraldldr- 
la I.E.L. e a- 

proape de închidere 
curspl de calificare de 
6 'luni pentru meseria 
de fȘchist.

Instalațiile' electro
mecanice de ridicare a 

- cărbunelui în buncăre 
nu puteau fi folosite 
la centralele din Ae
roport din cauza balan- 

.Șului mare4 al cupei. La 
"cele- trei centrale care 
puneați această proble
mă s-au construit ghi
daje» și astfel instalația

timpul • ier®lce' 
le-ia ri-
trecilt.

aceasta

ac-est.Junp 
capitale la

executat în 
reparațiile 
un număr de 6 centrale 
termice în Petrila, Pe
troșani și .Lupeni. La 
restul de 18 centrale 
sînt în curs de execu
tare reparațiile curente. 
O problemă acută' ;Or 
constituia iarna trecută 
imposibilitatea de a 
ere» sltoduri ifc piețele 
de cărbune ale centra
lelor, din cauză îi. (C 4’ zare in pag. a 3-a)

ten C1QCLEL . 
Val. COANDP'Ș

In urmă cu cîteva zile a avut 
loc, din inițiativa Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, un 
schimb de experiență între redac
torii stațiilor de radioficare din 
Valea Jiului Schimbul de expe
riență urmărea să scoată în evi
dență în ce măsură emisiunile ce
lor 4 stații de radioficare existente 
în Lupeni, Vulcan, Aninoasa și 
Petroșani corespund calitativ ce
rințelor actuale;

Tematica emisiunilor 
este bine aleasă ?

Prezentarea , cu ; regularitate a 
vjețiif-.și preocupărilor ..oamenilor 
ihuncil. ce-și desfășoară activitatea 
în „ localitățile respective, consti
tuie o sarcină esențială a comite
telor de redacție ale centrelor de

Itinerar cuttural-sportiv fa sfirșrt de săptămină
Mîine pe stadioane
a Lupeni, ora 11,30 — campio

nat republican de fotbal, catego
ria C : Minerul Lupeni —4 Mureșul 
Deva; ora 13, meci internațional de 
rugbi : Minerul Lupeni — Bytum 
R. P. Polonă.

rul Aninoasa; în deschidere vor 
juca juniorii echipelor respective.

• Vulcan, ora 11 — etapa a IV-a 
a campionatului regional de fot
bal : Minerul Vulcan — I.C.O. Hu
nedoara; în deschidere se întîlnesc 
juniorii celor două echipe.

• Petroșani, teren „Jiul", ora 11
— meci de handbal feminin în ca
drul campionatului categoriei B, 
etapa a IV-a : S. S. Petroșani — 
Constructorul Baia Mare; ora 9,40
— campionat regional : Jiul ÎI Pe
troșani — Minerul Aninoasa.

Excursii 
ca autocarul

Pentru, amatorii fotbalului care 
doresc .să însoțească echipa Jiul la 
Tg. Mureș, pentru a urmări meciul 
cu A.S.A. din localitate, filiala Pe
troșani aO.N.T. 
zează o excursie 
orașul niureșan. 
xată pentru

du-se viziona monumente, muzee, 
diferite obiective industriale diu 
frumosul oraș istoric. <

• Petrila, ora 8 — meci de rug- 
bi, categoria B : Jiul Petroșani — 
Politehnica Cluj; ora 11,30, etapa 
a IV-a a campionatului regional de 
fotbal : Știința Petroșani — Mine-

Carpați organi- 
cu autocarul în 

Plecarea este1 fi- 
mîine dimineață, la

ora 5,41. Costul excursiei, în care 
se include diurnul dus și întors 
și biletul de intrare la meci, este de 
121 lei.

O excursie cu autocarul cu des
tinația Alba Iulla organizează mîi- 
ne și Comitetul orășenesc U.T.C. 
Lupeni în colaborare cu comitetul 
t’.T.C. de la mină. Plecarea are ioc 
dimineață la ora 6 din centrul ora
șului și sosirea — seara. Excursia 
are un caracter" educativ, putîn-

„Serbarea 
strugurilor44

In cartierul Aeroport — Petro
șani, pe locul așa denumit Han
gare, are loc miine la ora 10 și la 
ora 17 „Serbarea strugurilor" orga
nizată de Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani și cluburile 
muncitorești din Lonea și Petrila. 
Iși dau concursul artiștii amatori 
ai celor trei instituții de cultură.

In program: muzică ușoară și 
populară, dansuri populare, soliști 
vocali și instrumentiști, momente 
vesele.

NU vor lipsi strugurii, pastrama 
și mustul. Dans, antren, bună dis
poziție.

In caz de timp nefavorabil, „Ser
barea strugurilor" se va organiza 
la Casa de cultură din Petroșani.

radioficare. Pentru a răspunde a- 
cestei cerințe ele trebuie să pre
zinte evenimentele în complexitatea 
lor si cu o operativitate maximă.

Din relatările participanților la 
schimbul ,de experiență rezultă că, 
în marea lor majoritate,, emisiu
nile locale ale stațiilor de radiofi
care au răspuns cerințelor, atit 
din punct de vedere al tematicii, 
cît și al calității lor. Comitetele 
de redacție își desfășoară activita
tea după planuri tematice axate 
pe problemele din domeniul econo
mic și social-cultural.

Pe lîngă activitatea exploatărilor 
miniere, emisiunii? locale prezintă, 
e adevărat, sporadic si aspecte din 
mun® filaturistilor. preparatorilor, 
constructorilor, a deputaților Și 
cluburilor, cuprinzînd în ^acest fel 
o arie mai largă de proble
me. Prin intermediul. ’ 
tei vluri au fost 
metodele înaintăle 
folosite de unele ; brigăzi miniere. 
Deseori sînt invitați la microfon 
șefi de brigăzi, cum a fost cazul 
minerului Rășitaru Vasițe de la 
E. M Lupeni. Drob Gheorghe de 
la E. M. Vulcan, medici, profesori 
s.a spre a împărtăși ascultătorilor 
din experiența lor, In emisiunile 
stației de radioficare din Vulcan 
spre exemplu, (redactor tov. Vîtcă 
Olea). în mai multe rînduri au 
fost popularizate acțiunile, cu ca
racter patriotic, inițiate, de. către 
deputati organizația U T.C. etc. 
pentru continua înfrumusețare a 
orașului.

Emisiunile locale cuprind si ma
teriale critice în care sînt dezvă
luite lipsurile manifestat? în acti
vitatea organelor .locale- Astfel. în- 
tr-una din emisiunile sale, la sta
ția de radioficare din Aninoasa (re
dactor Cozma Florica) a fost criti
cat sfatul popular din localitate

’ unor in- 
populariztrte 
de muncă

M. CHIOREANU 
I. BADEA

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)Constructorii șantierului 1-C.ț. ■ Timișoara —i lotul* Iscroni, execută* la Iscroni un noul pod peste apa'Jiului de vest. 
IN CLIȘEU: Moderații podiflfaz*'<je construcție a arcelor, îmbrăcat în pădurea de schele.

20 septembrie. La orizontul 
XII al minei Petrila se mun
cește cu febrilitate. Rîul de 
cărbune se scurge, prin inter
mediul puțului orb nr. 9, spre 
galeria direcțională. In circui
tul puțului centru 
convoaie nesfîrșite 
și pline. O mare parte a con
voiului de „pline" sînt trimi
se de oamenii de la „trei". 
Doar în abatajele cameră ale 
orizontului >XII, brigăzile mi
nerilor Rotaru Gheorghe, Bar
tha Francisc, Enache Chiriță, 
Pur da, Constantin, Apostol 
Ioan, . Jurca loan, muncesc in
tens : în, cele 20 de zile ale 
lunii septembrie ei au reali
zat un plus de 930 tone. Vă- 
zîndu-i pe acești oameni în 
„focul bătăliei" din abataje, 
mi-am pus întrebarea : oare 
Cțt cărbune dau zilnic ? Dar 
intr-un an ?

Angajamentul ' anual inițial 
al minerilor din sectorul III 
al minei Petrila prevedea ex
tragerea a 500 tone cărbune 
peste sarcinile de plan și rea
lizarea unei productivități a 
muncii cu 6 kg pe post mai ■ 
mare decît cea planificată. în
că din luna mai acest angaja
ment a fost îndeplinit. Tot a- 
tunci și l-au reînnoit. „Vom 
da 3 500 tone de cărbune pes
te-sarcinile de plan și vom 
mări productivitatea muncii 
cu încă 8 kg pe post". Așa 
și-au zis minerii și în spiritul 
acestei hotărîri au pornit la 
treabă.

Zi de zi, în fiecare schimb, 
minerii sectorului III și-au 
depășit sarcinile. Așa se face 
că de la începutul anului a- 
cesțt colectiv a realizat un 
plus de 7 174 tone cărbune. 
Deci și angajamentul anual e 
astfel depășit cu 2 674 tone. 
Cum s-a ajuns la aceste re- 

. zultate, care e „secretul" lor ? 
Cgre o fi explicația că de 
cinci ani la rînd în cartea de 
onoare sînt trecute numele 
minerilor, tehnicienilor și 
maiștrilor Cîșlaru loan, ■ Rusu 
Mihai, Nagy Sigismund, Col- 
țan Ioan, Tenczler Ștefan, că 
întreg colectivul sectorului o- 
cupă un loc demn în între
cere ?

Tovarășul Tenczler Ștefan, 
șeful sectorului, un om încă 
în floarea vîrstei, cu o prac
tică de 28 de ani în minerit, 
ne vorbește cu căldură des
pre eplectivul pe care-l con-^ 
duce, despre „secretele" rezul
tatelor, :

— Se zice că avem condi
țiile de muncă cele mai bune 
și de asta avem rezultate fru-. 
moașe. Intr-adevăr așa e. Dar

se înșiră 
de goale

P. BREBEN

%
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lui D. T, din Anlnoasa

Eroul meu, o spun de la-nceput, 
Era tare frumos cîud s-a născut;
Și-așa impresie puternică-a lăsat 
lucft trei babe de deochi l-au deșpîptgt. 
Trecură însă anii și lunile-n neștire 
Și „Cocoșel" îndemnul spre iubire, 
La șaișpe ani, puternic l a simțit 
Cînd pe Mioara -ntr-o grădină a zărit. 
Urmară șoapte, promisiuni pe veșnicie, 
Tot repertoriul ee-n .dragoste se ștfe. 
Mila ar fi mers la nesfîrșlt 
Dacă „Cocoș" urgent nu s-ar f| plictișlț, 
Așa că veșnicia a durat— o săptămînă 
Căci al a dat-o pe o ștrîngpre de mîqă 
La film, pe ecran laf, tehnicolqr. 
Cu Richard Burton și Elisabeth Taylor 
Cînd a prins mîna fetii-nvecinate 
Șî i-a jurat iubire pîn-la moart*. 
Cp repede „Cocoș" iubirea-a regăsit-o 
Pe Leny tot o săptămînă a iubit-o. 
Dar lucru sigur, de necontestat, 
E că la despărțire le-a lăsaț 
Cite-un smoc frumos, elrțlionțat. 
Pin părul lui de „Cocoșel" moțat. 
Și anii au trecut cum știți că trec 
Iar „Cocoșul" a devenit cu bani ia C.E.C., 
C-o situație înaltă și prosperă, 
Stăpîn pe el și pe-o garsonieră.
Și-a conservat insă deviza lui stăpînă i 
Iubire veșnică... o săptămînă.
Cu acest obicei al său neprihănit 
Pe toate „puicile" de cap le-a amețit; 
Iară din părul blond șl ondulat din fire 
Crte-un amoc le-a dăruit la despărțire. 
L-am Întrebat la cafenea, din întâmplare, 
De mariaj cam ce părere are 
Și mi-a răspuns după o doză de coniac: 
„Căsătoria dragul meu e fleac". 
Și-a comandat urgent un mazagram, 
Zimbind superior și-olimpian, 
Rotjndu-și ochii plini de dor șț focuri 
(Din moț îi mai lipseau cîteva smocuri) 
Mai teri l-am întilnit; era îmbătrînit, 
Cu pungi la ochi și bine ofilit, '• 
încovoiat ca semnul de-ntrebare 
Și-n plus c-o pleșuvie lucitoare. 
(Tot împărțind la smocuri galanton 
S-alese c-o chelie de „bon-ton"). 
Și m-a rugat umil, cu voce joasă, 
Să-i caut o partidă, serioasă.
Atunci 1-am spus: „Claponii, dragă Nae 
Au căutare numai Ia tigae".

G. NEGRARU

Pășind pe potecjje Reteza- 
tului, în aceste zile de toa
mnă, întâlnești mulți excursja- 
qițti care în orele de răgaz 
urcă crestele bjtrînului mq- 
sțv muntos pențru a-i admi
ra frumusețile. Florile de colț 
de pe Șcgrota, tufele de jne- 
peni, capsele negre ce coboa
ră la Bucura să se adape, 
salba de lacuri cu apele lor 
limpezi, stâncile croite de 
meșterul Natura îq cele mai 
diferite forme sfnț doar cî. 
teva din splendorile pe care 
îndrăgostitul de natură le 
poate savura în Retezat. Ici, 
cote, văile ce adăpostesc 
pîrqte repezi și crjitaHn» «Mt 
colorate de verdele crud al 
brazilor în timp ce jneapănui 
ți pinul pitic își incoteceșc 
ramurile deasupra stâncilor 
colțuroase. Totul e haotic șl 
cufundat în liniște, sălbatic. 
Doar deasupra coamelor ce 
șa înșirui» aidoma unei pîn- 
ze de fierăstrău vîntul șuieră 
în voie în bătaia razelor de 
sogre care au grăbit în zilele 
lui cuptor sfîrșitul ultimelor 
pete de zăpadă. Mai jos, în 
poienile cu Iarbă grasă, îșl

Popasuri în Retezat
&u locul turmele oierilor. Oie
rul s-a obișnuit cu grupurile 
de drumeți care se perindă 
zilnic prin preajma sa. Le 
arată potecile, le vorbește 
despre locuri și întâmplări, 
te urează sănătate și drum 
bun.

...Zi splendidă de toamnă. 
Am plecat pe două zile în 
Retezat. Fanam un scurt po
pas la Ruta. Mîna de bune 
gospodine a cabanierelor Gij- 
iaț Catalina ți MSrcuș Elisq- 
beta se simte cu pregnantă. 
Aici electricianul Stem loan 
de la I.E.C. Paroșeni face cu
noștință cu Creiniceanu Ale
xandru de la Et M. Lupeni 
și cu Sferna Paul de la Vis- 
coza Lupeni. Prietenia o dată 
legată, discuțiile șe înfiripă 
repede- Pe malul lacului Ză- 
noaga — o întâlnire plăcută eu 
lotul de schiori de la Termo
centrala Paroșeni condus d« 
antrenorul Lupos Gheorghe. In 
drum spre Peleaga, la un popas

în jurul unui izvor, facem cu» 
noșțigța cu minerii Catanl 
Grigbre din Lupeni și Rusu 
Ioan din Telluc, Pe Scoroța, 
Tomuș înalt și Hategan Te. 
ma din Petroșani, Irimia loan 
din Deva admiră frumoasele 
flori d# cglt. Valea tăpușni- 
culul na înlesnește noi cu
noștințe : Bărbulescu Constan
tin, funcționar îq București, 
Barbu Ilie, miner Ja Vulcan, 
loșgn Ludovic, muncitor din 
Arad, Cțjlugăru Mihai, elec
trician la Paroșeni.

Pășim pe potecile Retezatu
lui în geeste zile de toamnă... 
Ziua pe cărări umbroase, sea
ra la dans Jn cabană sau a- 
tară roată in jurul focului, 
prieteniile se leagă repede. 
Apoi începe derularea amin
tirilor, a anecdotelor, a fru
museților întâlnite în cate. 
Retezatul cheamă irezistibil 
spre Înălțimile sate,

IMLING iacob
Vulcan
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ACTUALITĂȚI MEDICALE
Analiza sîngelui 
cu ajutorul laserului

Ln facultatea de medicina din 
cadrul Universității Stanford (An
glia) s-a elaborat o metodă de de
pistare rapidă, cu ajutorul razei de 
laser, a urmelor de metale aflate 
înt-un material biologic In cîteva 
milionimi de secundă, fasciculul razei 
dă laser transformă proba examtnată 
în vapori eare sînt supuși analizei 
șpectrograflee pentru depistarea 
urmelor de fier, zinc, cupru. Ia 
cursul experiențelor, cercetătorii au 
determinat conținutul acestor me
tale în celulele sîngelui, spermei, 
ficatului și rinichilor.

Metoda prezintă deocamdată in
teres numaj pentru biologii medi
cali și cercetătorii medicali dar se 
prevede posibilitatea folosirii ei în 
clinici, deoarece pențru efectuarea 
unei analize rapide in vederea sta
bilirii conținutului diferitelor ele
mente este suficientă o picătură de 
singe sau de alte lichide ale orga
nismului,

Metoda de 
doi medici 
procedeele 
cum ar fi 
a unor in-

Din nou 
problema cancerului

Problema descoperirii unui tra
tament eficace împotriva cqnceru- 

specia- 
Recent 
medicii

lui continuă să ftămînțe 
liștll din lumea întreagă, 
și-au început cercetările 
francezi Raymond Latarjet, de la 
Institutul de radium al Fundației 
„Curie" din Paris, și Michel Latar
jet, chirurg la Spitalul „Jules

Courmont11 din Lyori 
experimentare a celor 
constă în adăugarea la 
clasice ahticanceroașe, 
chirurgia și radiațiile,
jeoții conținînd un extras de țesut 
prelevat de la țesutul canceros al 
bolnavului.

Extrasul este privat în prealabil 
dș toate celulele care s-ar putea 
găsi înăuntru, după care este supus 
acțiunii raselor X sau ultraviolete. 
Asemenea tratament se aplică pînă 
acum pacienților atinși de afec
țiuni maligne, cum ar fi leucemia 
sau cancerul pulmonar.

La baza teoretică a acestei expe
riențe stă constatarea că șoarecii, 
care trebuiau să se nască și apar
țineau unei specii atinse spontan 
de leucemie, deveneau rezistenți în 
proporție de 80 la sută la boală 
dacă li se injectau extrase din țe
suturile leucemice iradiate prele
vate de la părinții lor.

Ajungînd la concluzia că această 
leucemie se datorează în mod in
contestabil unor viruși, cei doi oa
meni de știință consideră că ira
dierea cu raze X sau ultraviolete 
reacționează astfel Incit modifică 
comportarea acestor germeni.

Este posibil ca să existe 
ziție între virușii intacți și 
iradiați sau ca acțiunea să 
ordin imunologic 
bil. ca extrasul de țesut să pro
voace apariția, prin intermediul 
bolnavului de interferență, a unul 
factor natural antiviral, descoperit 
acum 10 ani în Anglia de către oa
menii de știință Isaacs ți Linde
mann.

sau, mai

o opo- 
virușii 
fie ie 
proba-

N-avefi
o garnitură-n plus ?

Acu’ doi ani am fost 
in Ungaria. Și printre 
alte lucruri care 
mărit retina a 
îndeosebi unul, 
am coborît in

ron se vindeau cafele, 
mai tîrziu cină am in
trat intr-un magazin 
alimentar, înfr-un calf 
un aparat de cafea 
filtru, altă dată, luînd 
niște „paprtcă" din- 
țr-un aprozar, dau și 
aici de un „Unîpress" 
filtru. Peste tot cafele 
filtru. Și-atunci ce 
mi-am zis ? Eu fumez 
„Carpați" cu filtru, a- 
casă la chiuvetă am 
filtru, la televizor am 
filtru, de ce n-aș avea 
și-un aparat de cafea 
filtru ? Zis și făcut. 
M-am dus la primul 
magazin și am cerut 
un aparat- Am primit 
unul, mi-au i 
„două garnituri 
vă“, am plătit, 
dat restul, am 
săru’mîna pe

mi-au 
fost 

Cină 
gară, 

pe pe-

dat și 
j rezer- 
, mi-au 
zis un 
limba 

țării și-am plecat 
ricit.

Ajuns acasă am 
cepul „producția" 
cafele.

fe-

în
de

ocazia 
televi- 
cuplaj 
era «ă

Prima șarjă de ca
fea am făcut-o cu o- 
caziă unui „Dialog de 
la distanță" și am bă
ut-o intre O tîniră spe
ranță și un bătrîn rap
sod, a doua cu 
transmiterii la 
Ziune a unui 
jotbalistic cînd
pic de somg. A urmat 
a treia, g zecea și a- 
cum, la a nu știu cita, 
după doi ani de func
ționare am rămas pe 
geantă, Gata, nu mai 
am garnituri. Am a- 
juns să beau pe unde 
pot cafele, pentru că in
tre timp au apărut și la 
noi în Vale „cafele și 
cafegii". Și-au făcut a- 
parițig aparatele filtru 
„MOCCA", „CASSI- 
NO“, instalate la „Ca- 
fea-duloiuri", „Cafe- 
barwi" și alte „Cafe- 
uri". Te pomenești, 
zău, că vedem 
miine. și ia noi 
„Caje-aprozar".
aici în loc de un apa
rat filtru „CASS1N0" 
mai bțne ar aduce var
ză, că nu zic că nu-i 
bună cafeaua, dar sar-

azi- 
un 

Dar

male nu mai mîncăm ? 
Sau trecem la „sar
male filtru" ?

Spre bucuria mea, gu 
apărut în magazinele 
de specialitate și apa
rate de cafea filtru 
precum am eu. Și a- 
țunci ce mi-am zis: 
dacă au apărut apa
rate, »u sosit și gar
nituri rezervă, Și-am 
luat magazinul? la 
rtnd, de la Uricgni la 
Lonea. Peste tot cam 
același răspuns : „N-am 
primit garnituri rezer
vă" — „N-avem", „Mai 
încercați". Ba o vînză- 
toare mai „amabilă" 
mi-a dat un sfat de 
toată frumusețea: să 
cumpăr un aparat nou, 
să-i iau garniturile de 
la el și să le pun la 
ăsta vechi al meu. 
Mersi, nu servesc.

Acu.' eu ce mă fac ? 
Nu mai beau cafea fil
tru f Stau la Lupeni 
și mă duc la Petroșani 
să beau cafea. Dau 13 
lei pe cursă și beau o 
cafea de 1 teu. Făe 
treabă-î asta ?

Traian POPA

La o mică distantă de Reno (statui 
Nevada) se întinde orașul-faqtomă 
Virginia City. In 1859, aici erau des
coperite cele mai bogate mine de 
aur ți argint din lume (cu zăcăminte 
valorind peste 1 IDO 000 000 dolari), 
ce aveau să ducă la apariția unui

extras, timp de o sută de ani, mi
nereuri de aur in valoare de peste 
600 milioane da dolari șl minereuri 
de argint in valoare de peste Soa 
milioane dolari. Dar, după un se
col de exploatare intensivă, zăcă
mintele s-au epuizat ți o dată cu

ORAȘUL FANTOMA: 
Virginia City

nou araș pa harta Americii ia 
Nord — Virginia City.

MII de aventurieri, dornici să se 
îmbogățea*^ peste noapte, au In
vadat nou! Ei Dorado ți, în decurs 
ie numai cîțlva ani, lingă minele 
de aur și argint a apărut acest 
oraț, care prospera văzind cu ochii. 
Da la descoperirea lor, in 1869, s-au

aceasta s-a pecetluit ți soarta ora
șului. Cel ctțlva locuitori care au 
rămas iți duc viata vinzînd amin
tiri turiștilor sau juolnd roluri ie 
figurând in filmele western, pe 
care casele de filme vin să le tur
neze aici.
Străzile sint aproape pustii, plafo
nul bisericii s-a prăbușit, porțile

Vanîlină sintetici < 
indigenă

In laboratoarele chimice „Sinte
za" din Oradea au fost stabilite re
țeta și tehnologia de fabricație a 
etilvanilinei sintetice — cunoscută 
sub denumirea de vanilină — pro
dus utilizat ca odorizant în indus
tria alimentară. Mostrele trimise 
spre analiză laboratoarelor Minis
terului Industriei Alimentare au 
confirmat calitățile noului produs 
românesc ca fiind similare cu ale 
celui procurat pînă acum din’ im
port, Specialiștii fabricii lucrează 
acum la proiectarea unei stații pi
lot îq care șe va produce, în con
diții industriale și din materie pri
mă indigenă, etilvanilina sintetică. 
Prețul de cost antecalculat al pro
dusului este cu circa 40 la sută 
mai scăzut decît prețul de catalog 
al etilvaniligei din import.

(Agerpres)

caselor scîrțîie din balamale, jar 
altele au fost smulse de vint Ca
sele, în majoritatea lor, par gata 
să se prăbușească,

Fe peretele uneia dintre aceste 
jalnice clădiri, o placă indica vizita- 
torului că „Mark Twain, una din 
figurile marcante ale literaturii 
vestului american, sl-a început aici, 
In 1862, cariera, in calitate de mem
bru al Comitetului de redactare a 
publicației „Territorial Enterprise". 
Ceva mai departe se află ceea ce a 
mal rămas din hotelul internațio
nal de odinioară, cel mai impor
tant din Vest și primul care a ofe
rit cllenților posibilitatea de a ur
ca etajele cu liftul.

Mormintele din cimitirul părăsit 
au înscrise pe ele nume eu rezo
nante irlandeze, italiene, scoțiene. 
Datele gravate pe pietrele fune
rare indică că oamenii mureau aici 
de tineri, cel mai adesea uciși de 
glontele unui revolver sau de lo
vitura unui cuțit și uneori... de 
pneumonie, boală foarte răspîndită 
aici, datorită umezelii din mine.
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„hotar irert
Lq început se părea că se ajun

sese i« up acord în stabilirea sta
ției de autobus din cartierul Stor, 
minus — Uricani de uijde se urca 
minerii care fac qavetp. Stația 
principală a fost pusă în fața bufe
tului „Ardealul**, iar la ieșirea din 
curtea exploatării s-a mai înființat 
o stație facultativă, 
cîtva timp. Insă, 
ulterior, cineva de 
la controlul re
gional al circula
ției a constatat tâ
bufetului se află într-un loc nepo
trivit, nepermis de regulament. Din 
acest motiv stația a fost desființată 
șl mutată ir; locul celei facultative 
Iijsă tovarășii de la sfatul pop ilor 
au crezut că inițiativa a pornit 
de la conducerea minei. Deci, sub
liniem, conducerea 
știut de acest lucru

Avînd în vedere 
propie - anotimpul 
sfatul popular cît
E. M. Uricani, au hotărît pe plan 
local să construiască adăposturi

Și așa a fost

ÎNSEMNARE

pentru pasageri, șt au țnceput con
strue |la lor. Mina a dispus de wha- 
lotul metalic Iar sfatul de ciment, 
pietriș, nisip și celelalte materiale 
necesare. Dar tovarășii <|a ia sta
tui popular au zis : șl cei de la mi
nă ne-au făcut-o și noi țe-q facem 
Și au „hotărît** 
tată cu 2oo de

EMISIUNILE STAȚIILOR
DE RADIOFICARE ȘI 

CALITATEA LOR
(Urmare din pap, h

stația din fața

minei niei n-a

faptul cS ie a- 
friguros, «țit 
și conducerea

Un nou teren
de Joacă
pentru copii
.J"

Din inițiativa Sfatului popular 
Lupani, în spatele blocului A-4 din 
cartierul 
un teren 
crarea a 
tembrie
I.C.O. Lupeni

ca stația să fie inu- 
metri mai sus de Ia 

mină, adică mai 
încolo și de cea 
care fusese înain
te, Curioasă hotă- 

oâ au luat-o fără 
i vreo părere cuiva

rîre I Mai ale» 
măcar să ceară 
In orice caz problema e cam așa ■ 
pentru a favoriza
care se deplasează după cumpă
rături la Lupeni, tovarășii de la 
sfat le-au creat greutăți minerilor 
care fac naveta la serviciu. Și asta 
pentru n „hotărîre" a sfatului popu
lar care, să ne fie cu iertare, a fost 
luată mai mult din complezență (!)■ 
Dorința tuturor e următoarea: sta
ția de la Șterminos să devină fa*- 
cultativă iar cea de la mină, prin
cipală.

cîțiva locatari

tovarășii de la

C. V.

In EDITURA POLITICĂ

« apăruti
Culegere de lecții pentru cursu
rile și cercurile de la orașe

Probleme actuale 
ale politicii Parti 
duîui Comunist Ro 
mftn 

i

pentru tărăgănarea reparării tro
tuarelor și comitetul sindicatului 
minei care nu s-a ocupat suficient 
de pregătirea fanfarei. Este regre
tabil că, deși juste, criticile amin
tite n-au fast privite ca un ajutor, 
iar cei vizați au refuzat să arațe 
la microfon măgurile luate pentru 
îndreptarea lipsurilor semnalate. 
Și comitetul de redacție al stafiei 
de radioficare din Lupeni s-a stră
duit să-și îmbunătățească activita
tea, Totuși, emisiunile acestei sta
ții au încă multe scăpări. Tov. Luca 
Emanuela, redactorul stației din 
Lupeni, deși lucrează acolo din 
luna februarie a anului curent, n-a 
fost nici instruită și nici suficient 
îndrumată de către organele că
rora Ie revine sarcina să se ocupe 
de acest lucru. Firește, această si
tuație s-a reflectat în pregătirea 
emisiunilor.

Tov. Negruț Maria, redactorul 
stației de radioficare din Petroșani, 
deși are experiența în această acti
vitate, n-a putut prezenta, timp de 
peste două luni, emisiunile locale 
din cauza unor defecțiuni de ordin 
tehnic. Soluționate în parte, situa
ția arătată s-a remediat De circa 
10 zile se transmite din nou emi
siunea locală

Unele scăpftri 
care se cer fnlâfurafe

Schimbul 
fat si unel° 
activitatea 
ție. Astfel, 
s-a acordat suficientă atenție șl nu 
s-a tratat sistematic problema or-

(Urmare din pag. 1)
ganizării științifice a producției șl a 
muncii. Atît la Lupeni și Vulcan 
cît și în celelalte localități, comi
tetele de redacție n-au fost sufi
cient îndrumate de Comitetul pen
tru cultură și arță și sfaturile popu
lare în ceea ce privește întocmirea 
planurilor tematice. In mică mă
sură se vorbește în emisiunile lo
cale despre activitatea pedagogică, 
pionierească. La Vulcan, de pildă, 
din cauză că n-a fost sprijinită 
„ruhrica pedagogului", 
bandonată. 
sprijinul ; 
redacție 
tice din 
redacție 
țenție celorlalte unități economice 
din localități, emisiunile locale a- 
xîndu-se, în bună parte, numai pe 
popularizarea activității exploată
rilor miniere.

Pentru a îmbunătăți, atît sub as
pectul conținutului calitativ, cît și 
al tematicii emisiunile locale ale 
stațiilor de radioficare, în comi
tetele de redacție se cer cooptați 
specialiști din diferite domenii de 
activitate, care sînt în măsură să 
trateze cu competența cuvenită 
problemele de producție, pedago
gice. medicale, ețc In această di
recție se așteaotă un sprijin mai 
substanțial, atît din partea sfatu
rilor ponulare. cjț si a comitetelor 
de partid

Pentru 
conținutul 
la nivelul 
se organizeze, 
insțit1 iții, 
denti Cu.
comitetele de redacție cu cele mai 
interesante șl semnificative fapte 
petrecute la locul lor de muncă

Mobilizarea unui activ larg, sus
ținerea problemelor majore ridi
cate de producție și viața coti
dian-î. prin genuri gazetărești va
riate, vor asigura, fără îndoială, îm
bunătățirea continuă a conținutu
lui și calității emisiunilor sțgțiilor 
de radioficare din Valea Jiului.

a fost a-
Nesatisfăcător este și 

acordat comitetului de 
de către cadrele dldac- 

Aninoasa. Comitetele de 
acordă o insuficientă a-

condițiile de muncă sînt bune 
pentru că ni le-am creat noi. 
Am avut st noi perioade cînd 
nu puteam fi invidiați din a- 
cest punct de vedere. In 1956, 
cînd am venit aici, am găsit 
patru locuri de muncă cu foc 
din cauză că lucrările aban
donate mai înainte nu au fost 
închise corespunzător. Am în
vățat și ne-am străduit să ne 
creăm condiții de lucru opti
me, să asigurăm linie de front, 
și avem brigăzi omogene pe 
fiecare loc de muncă. Am con
centrat efectivul și s-a îmbu
nătățit aprovizionarea, iar oa
menii dștigă bine, sînt mul
țumiți. Intensificăm, totodată, 
controlul și asistența tehnică 
în abatajele cu presiune ma
re sau cu infiltrații de apă. 
Concret: in. abatajele 'cameră 
10 și 11 vest pe timpul cit au 
fost infiltrații sau presiune 
mare atît conducerea sectoru
lui cît și maiștrii au fost pre- 
zenți la fața locului dînd în
drumările necesare. Urmarea: 
nici o avarie. Ne preocupă de 
asemenea, întreținerea căilor 
de transport, a utilajelor. Iar 
In centrul atenției
rea atentă a activității 
zilor. Cum vedem că o 
dă șchioapătă un pic, o 
nem analizei întregului 
tiv al sectorului și 
imediat și măsurile 
sare.

Ascultam aceste 
și înaintea ochilor
reau roadele acestora așa cum 
le văzusem in subteran în 
convoiul de vagonete nesfîrși- 
te ce aduceau 
ția adiaturilor 
nerii sectorului

urmărl- 
brigă- 
briga- 
supu- 
colec-

stabilim 
de redre-

ca in viitor calitatea și 
emisiunilor locale să fie 
cerințelor e necesar să 

în întreprinderi și 
grupuri de corespon- 

■are să informeze operativ

de experiență a relie- 
sr-ipări manifestate în 
comitetelor de redac- 
in nici o localitate nu

23 septembrie

Ceea ce se vede în clișeu nu este opera unui cutremur, ci rezultatul 
lipsei de spirit gospodăresc a celor ce răspund de materiale și utilaje 
la E. M. Dilja,

Vlscoza se construiește 
de joacă pentru copii, Lu- 
fost contractată la 1 sep- 

a.c. de către sectorul 
și peste cîteva zile

va fi gata. Deși tîrzie pentru acest 
an, inițiativa își păstrează totuși 
valoarea. Copiii se vor, juc^jfcgpgl 
viitor, și în alți ani

TELEVIZIUNE

16,00 Fotbal: Intîlnirea dintre 
echipele Dinamo — 
Steaua. Transmisiune de 
la Stadionul 23 August 
din Capitală.
„Vă așteptăm la ora 6!“. 

Emisiune pentru femei, 
„La șase pași de o ex
cursie". Emisiune-con- 
curs pentru tineretul 
școlar.
Telejurnalul de Seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate. * 
Tele-enciclopedia.
Turneul melodiilor. (Mu
zică ușoară).
Film serial: Evadatul. 
Microvarietăți.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

18,00

18,30

19,30
19,50

20,00
21,00

21.30
22,20
23,00
23,15
23.30

FILME
24 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Pantera neagră; Republica : Darclăe; 
PETRILA : Noaptea Iguanei; LONEA 
— Minerul: Șapte băieți și o ștren
gărită; ANINOASA ; Țara fericirii; 
VULCAN : Un martor în oraș; LU
PENI — Cultural : Comisarul X; 
BĂRBĂTENI : Un film cu o fată 
fermecătoare; URICANI : Nimeni nu 
voia să moară; PARQȘENJ î Gol-

gpta.

La
1967

LOTO
tragerea din 22 septembrie 

au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:

39 2 33 56 69 8 45 88 74 10 90 86.

PRI
24 septembrie

6,00 BULETIN
6,10 Concert de dimi- 
RADIOJURNAL. Suma- 
Sport. Buletin meteo- 
Continuarea concertu-

PROGRAMUL I:
DE ȘTIRI; 
neață; 7,00 
rul presei, 
rutier,- 7,18
lui de dimineață; 8,00 TEATRU RA
DIOFONIC PENTRU COPII: „GRO- 

URȘILOR" de A. Mossepain; 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 
Varietăți muzicale; 10,30 Con
de muzică populară cu Rădica

TA
9.15 
9,55 
cert
Bujor, Dumitru Muțiu și Gheorghe 
Stanică; 11,00 BULETIN DE ȘTIRfc 
11,03 Meridiane melodii; 12,00 LW 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 R® 
DIOJURNAL, Buletin meteorologic;
13.10 ESTRADA DUMINICALĂ;
14.15 Programul orchestrei de mu
zică populară a Radioteleviziunți. 
Soliști Valeria Colojoară și Marin 
Chisăr; 14,40 Melodii de toamnă;
15.10 Recital de operă Nicolae Her-

lea,- 15,30 SPORT ȘI MUZICĂ; 18,30 
Muzică ușoară; 19,00 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 19,30 Programul orchestrei 
de estradă a Radioteleviziunli. So
liști Luminița Cosmln șl Gică Pe
trescu,- 20,00 RADIOJURNAL; 20,10 
Cîntă Maria Lătărețu și Ion Cris- 
tpreanu; 20,30 TEATRU SCURT: 
„In sanie*'. Scenariu de Anca Bur- 
san și Gh. Panco; 20,50 Vă invităm 
la dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Zece minute cu formația Ray Co- 
niff; 22,30 MOMENT POETIC; 22,40 
Din repertoriul soliștilor Patricia 
Carii și Jean Păunescu; 23,00 Mu
zică de dans, 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Muzică ușoară; 2,0Q Bu
letin meteo-rutier; 2,02 Melodiile 
nopții; 2,55—3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

„secrete" 
îmi apă-

de sezon :

la ziuă bogă- 
culese de mi
ni.

O întrebare la început

Instalațiile de încălzire centrală 
slnt pregătite pentru iarnă?

(Urmare din pag. I)

electromecanică de ri» 
dicet va putea fi folo
sită, ușurînd astfel 
munca oamenilor.

Calitatea șl granula- 
tia cărbunelui au con
stituit întotdeauna pen
tru noi dificultatea cea 
mai mare în exploata
rea centralelor termice. 
Pentru a evita discu
țiile inutile cu C.C.V.J. 
pe această temă, am 
întocmit cu ei o con
venție care prevede 
sortul, granulați» și 
conținutul de cenușă 
pe care să le aibă căr
bunele livrat pentru 
încălzirea centrală. Iar 
pentru a urmări res
pectarea convenției la 
depozitele de cărbuni 
s-au înființat puncte 
dispecer.

Un raid întreprins de 
noi la cîteva centrale 
termice din Lupeni și 
Petroșani a confirmat 
întrutotul cele spuse de 
inginerul șef (de altfel 
niei nu ne-am gîndit a 
le pune la îndoială), 
dar au scos în eviden
ță și o serie de nea
junsuri care deși cu
noscute continuă să 
perlciliteze, dintr-un 
punct sau altul de ve
dere, buna funcționare 
a centralelor termice. 
Astfel la centrala ter
mica nr. 2 din cartie

rul Braia Lupeni, de 
pildă, există o instala
ție de ridicat cărbune. 
Dar fochiștii spun că 
mai bine preferă să 
transporte cărbunele cu 
roaba căci instalația 
mecanică le face numai 
greutăți. Din cauza în
treruperilor de curent 
neanunțate (ceea ce s-a 
întîmplat chiar și în 
ziua raidului nostru) 
se ard garniturile ia 
cazane. Un cazan scos 
din funcție în miezul 
Iernii, în acest' fel, în
seamnă mult. Șl defi
cienta aceasta e veche. 
La centrala nr. 1 din 
Braia, la 2 cazane, lip
sesc grătarele. De a- 
proape doi ani lipsesc, 
după cum spun fochiș
tii, dar nici pînă acum 
nu s-au adus altele 
pentru înlocuire. Insta
lația de ventilație, o 
problemă acută la mul
te centrale termice, nu 
funcționează nici 
Dar 
fost 
alte 
încă
necesare. Condițiile în 
care lucrează oamenii 
la centrală îșî spun cu- 
vîntul în randamentul 
pe care-1 dau insta
lațiile, Tot aici, 
vreme de noapte, 
lucrează la lumina 
pulul căci becurile
ard In interiorul cen-

aici, 
acest lucru a mai 
sesizat de noi și-n 
ocazii, dar I.E.L. 
nu a luat măsurile

pe
se 
fo
nta

tralei. Se pare că cen
trala de la blocul de 
200 de apartamente e 
cea mai bine pusă la 
punct. Dar și aici in
stalația nu poate fi ex
ploatată normal din 
cauza întreruperilor de 
apă sau din cauza lip
sei presiunii de regim. 
Dar la celelalte cen
trale din Lupeni nu se 
întîmplă acest neajuns, 

e
nu

ceea ce denotă că 
votba de ceva încă 
îndeajuns studiat.

Dacă înlocuirile 
cazane, acolo unde 
fost cazul, s-au 
deja reviziile și repa
rațiile curente la res
tul instalațiilor încă re
prezintă un volum se
rios de muncă. In 
schimb timpul ce a mal 
rămas pînă la punerea 
în funcție a instalați
ilor în regim de lamă 
e foarte scurt.

Cît privește 
nele pentru 
care se livrează 
re parte de către pre- 
parația Petrila, șeful 
preparației dă toate a- 
sigurările că anul aces
ta nu se va mai repeta 
situația din anul trețut 
cînd calitatea cărbune
lui a dat naștere la 
foarte multe privațiuni 
pentru locatari. Nu ne 
rămîne decît să ne con
vingem de bunele in
tenții ale preparatorilor.

de 
a 

făcut

cărbu- 
alocatii 
în ma-
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Semnarea unui tratat

N1EW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romuluș Căplescu, 
transmite: Vineri dimineața, în 
cea de-a 
generale la O.N.U., au 
vîntul șefii delegațiilor 
Japoniei și U.R.S.S.

Ministrul suedez al 
externe, Torsten Nilsson, 
că în prezent conflictul din Viet
nam „constituie norul cel mai 
primejdios care întunecă orizon
tul politic". „Curajosul popor viet
namez, care a trecut prin groză
viile a două războaie în decurs de 
un sfert de secol, a spus repre
zentantul Suediei, are dreptul să 
fie lăsat să trăiască în pace și 
demnitate, fără amestec din afară".

El a menționat că, după păre
rea guvernului său, dacă R. . P.
Chineză și-ar dobîndi locul care îi 
revine la O.N.U., ^organizația ar 

• fi în măsură să facă mai bine față 
amenințărilor la adresa păcii și să 
contribuie la rezolvarea pașnică 
a conflictelor".

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, 
l-a felicitat pe noul 
Adunării Generale, 
nescu, pentru faptul 
mul reprezentant al 
cialiste ales în 
funcțiune.

Expunînd poziția 
în unele probleme 
tuației internaționale, ministrul de 
externe sovietic a început prin a 
sublinia semnificația deosebită a 
prezentei, sesiuni, care coincide cu 
aniversarea a 50 de ani de la Re
voluția 
care a 
exercite 
pra desfășurării problemelor mon
diale".

Vineri dimineața, 
doua zi a dezbaterilor 

luat cu- 
Suediei,

afacerilox
a spus

președinte al 
Corneliu Mă- 
de a fi pri- 
unei țări so-

această înaltă

guvernului său 
majore ale si-

din Octombrie, eveniment 
„exercitat și continuă să 
o imensă influentă asu-

S.U.A. vor începe
construirea unui sistem
de rachete antirachetâ

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a anunțat că Statele 
Unite vor Începe in curind con
struirea unui sistem defensiv de 
rachete antirachetâ „Nike-X", pro
iect care va costa 5 miliarde do
lari. Experți din Washington au 
declarat că sistemul va fi termi
nat pînă în anul 1972.

Apreciind agresiunea S.U.A. în 
Vietnam drept cea mai gravă ame
nințare la adresa păcii, o sursă 
de înveninare a situației interna
ționale în ansamblul ei și o frînă 
în soluționarea problemelor inter
naționale cele mai importante, 
A. Gromîko a subliniat: „Cit des
pre Uniunea Sovietică ea acordă, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, și va continua să acorde po
porului frate vietnamez sprijinul 
mereu crescînd și ajutorul multi
lateral necesar pentru a face față 
agresiunii. Uniunea Sovietică spri
jină în întregime poziția guvernu
lui R.D.V. și programul Frontului 
Național de Eliberare 
mul de sud, singurul 
adevărat al poporului 
mez, poziții care sînt
cordurilor de la Geneva și consti
tuie o bază justă de reglementare 
ș problemei vietnameze".

După ce a reamintit poziția gu
vernului sovietic cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat, șe
ful delegației sovietice a evocat 
pe larg problemele continentului 
european. „Ca și multe alte 
europene, a subliniat Andrei 
mîko. Uniunea Sovietică este 
vinsă de posibilitatea creării
Europe în care securitatea fiecă
rui stat, a fiecărui popor să fie în 
același timp securitatea tuturor. 
Această convingere este confir
mată de tendințele crescînde spre 
destindere în raporturile , dintre 
estul și vestul continentului, de in
staurare a unei cooperării reci
proc avantajoase între statele eu-

polono-norvegian
în multiple domenii. „Ten- 
internațională ar fi serios OSLO 22 (Agerpres). — La Oslo 

a fost semnat tratatul comercial 
polono-norvegian pe anii 1968— 
1970. Documentul subliniază dorin
ța celor două părți de a dezvolta 
cooperarea industrială și tehnică, 
ca unul din elementele esențiale 
ale dezvoltării schimburilor lor co
merciale. Totodată, a fost semnat 
protocolul ședinței Comisiei mixte,

ale

A- 
gu-

din Vietna- 
reprezentant 

sud-vietna- 
conforme a-

state 
Gro- 
con- 
unei

ropene 
siunea 
atenuată dacă ar fi desființate blo
curile militare" — a spus Gro
mîko, adăugind: „Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste pro
pun să șe procedeze la desființarea 
simultană a Alianței Atlantice și 
a Tratatului de la Varșovia — tra
tat cu caracter defensiv, avînd ca 
scop să contrabalanseze această a- 
lianță — sau, ca prim pas, să se 
realizeze o înțelegere asupra lichi
dării organizațiilor militare 
celor două blocuri".

Andrei Gromîko a prezentat 
dunării Generale argumentele
vernului sovietic în favoarea exa
minării de către a XXH-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
problemelor „Cu privire la nece
sitatea de a șe accelera elaborarea 
unei definții a agresiunii în lu
mina situației internaționale ac
tuale" și „Cu privire la încheierea 
unei convenții asupra interzicerii 
folosirii armelor nucleare".

Arătînd că guvernul sovietic a 
fost și rămîne partizan al univer
salității reale a Organizației Na
țiunilor Unite, Andrei Gromîko s-a 
pronunțat în favoarea admiterii în 
O.N.U. a Republicii 
Germane, subliniind 
obiecții împotriva 
multane la O.N.U.
german — Republica Federală a 
Germaniei. „Este necesar — a spus 
el — să se rezolve problema res
tabilirii drepturilor Republicii Popu
lare Chineze în Organizația ' Na
țiunilor Unite".

Democrate 
că nu ar avea 

admiterii si- 
a celuilalt stat

PARIS 22 (Agerpres), — Dumi
nică vor avea loc în trei circum
scripții electorale din Franța ale
geri legislative parțiale ca urmare 
a invalidării de către Consiliul 
Constituțional a candidaților aleși 
la scrutinul din luna martie a c.

Cu prilejul reuniunii electorale 
de la Saint Brieuc și-a făcut rein
trarea pe arena politică, după o 
absență de mai multe luni, fostul 
prim-ministru al Franței Pierre 
Mendes France In cuvintarea ros
tită cu acest prilej, el a adus cri
tici serioase guvernului în legă
tură cu reforma securității sociale 
care, a menționat Mendes France, 
„lovește cel mai mult în cei slabi".

constițuită în baza tratatului, care 
stabilește direcția dezvoltării co
merțului polono-norvegian.

Polonia va exporta în Norvegia 
utilaje industriale, nave, instrumen
te, produse industriale de consum, 
laminate, cărbune, minereuri, chi
micale, legume și fructe proaspete. 
Norvegia va livra Poloniei 
ză. și hîrtie, făină de pește, 
cale, minereu de fier și de 
neferoase, aliaje metalice și 
pentru nave.

celulp- 
chimi- 
metale 
utilaje

Luptele din
Vietnamul de sud

SAIGON 22 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
continuat joi să bombardeze cu 
obuze și mortiere. baza americană 
de la Con Thien. Trei atacuri suc
cesive, relatează de la Saigon co
respondentul agenției France Pres- 
se, au fost lansate joi asupra ba
zei, provocîndu-i pagube considera
bile. Alte angajamente au avut loc 
în provincia Kien Giang, în delta 
fluviului Mekong, între unități pa
triotice și trupele guvernamental». 
Totodată agențiile de presă men
ționează că în apropierea locali
tății Pham Thiet, la 150 km de Sai
gon un elicopter american a fost 
doborît de tirul patrioților

NIGERIA

La Benin interdicțiile 
de circulație au fost suspendate

PORT OF SPAIN 22 (Agerpres). 
La Port of Spain a luat sfîrșit con
ferința miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale Commonwealthu- 
lui. Potrivit comunicatului dezba
terile au evidențiat că rezultatele 
„rundei Kennedy" vor aduce avan
taje considerabile țărilor industria
lizate, în schimb vor avea un efect 
redus asupra exporturilor țărilor în 
curs de dezvoltare. In legătură cu 
aceasta a fost subliniata necesita
tea adoptării unor măsuri pentru 
stabilizarea la un nivel echitabil a 
prețurilor la materiile prime, care 
se află în fruntea listei articolelor 
de export oferite de țările în curs 
de dezvoltare.

Participanții au menționat că re
ducerea activității comerciale a

zonei lirei ster-

de așteptat, în 
mai multe țări 

Commonwealthului

unor țari din Commonwealth con
stituie un motiv de neliniște și au 
propus întărirea 
line.

După cum era 
cadrul conferinței 
membre ale
și-au exprimat temerile în legătură 
cu consecințele pe care le-ar putea 
avea pentru ele intrarea Marii Bri
tanii în Piața comună. Răspunzînd 
întrebărilor referitoare la candida
tura Marii Britanii, reprezentantul 
britanic a afirmat că țara sa va 
accepta să devină membră a Pie
ței comune numai în cazul respec
tării intereselor Marii Britanii și 
ale Commonwealthului.

LAGOS 22 (AgerprafiX-»■- După 
reocuparea orașului Benin, capitala 
provinciei de eentru-vest, guvernul 
de la Lagos a numit pe col. Samuel 
Gbedmudia în funcția de adminis
trator militar al acestei provincii. 
Intr-o cuvîntare radiodifuzată, 
Gbedmudia a anunțat că noile 
autorități suspendă interdicțiile de 
circulație impuse în urmă cu șase 
săptămîni de autoritățile rebele ca
re ocupaseră orașul. El a invitat 
însă populația să nu părăsească do
miciliul între orele 22 și 5 dimi
neața, întrucît armata federală nu a 
terminat operațiunile de curățire a 
elementelor rebele Gbedmudia a 
cerut salariaților din sectoarele 
public și particular să-și reia acti
vitatea normală. Colonelul Moham
med, comandantul unităților fede-

T&1Ș, _a. declarat, la rîndul său, că 
trupele guvernului de Ia Lagos 
controlează întregul oraș Benin și 
a avertizat că persoanele care se 
vor deda la jafuri sau alte acte ile
gale vor fi pasibile de pedeapsa- 
cu moartea. In provincia de centru- 
vest, proclamată recent indepen
dentă sub numele de „Republica 
Benin", a spus el, forțele rebele 
controlează numai două localități 
importante — orașele Agbor și 
Asaba.

Postul de radio Benin anunță că 
ncul administrator militar al pro
vinciei a fost primit de Oba, șe-. 
ful tradițional al provinciei de cen- 
tru-vest, care a dat asigurări că 
sprijină guvernul de la Lagos și 
acțiunile sale îndreptate împotriva 
elementelor rebele.

Lucrările comisiei arabe tripartite

la Beirut, 
presa din

din Yemen.
informațiilor

rii problemei yemenite. 
Agenția France Presse, 
citind surse apropiate 
comisiei, informează că 
membrii acesteia au 
stabilit legături cu cer
curile oficiale yemeni
te în vederea unei în- 
tîlniri cu președintele 
Republicii Arabe Ye
men, Abdullah Al Sal- 
lal,?sau cu un reprezen
tant al acestuia la Bei
rut, pentru a afla punc
tul de vedere al lui 
Sallal în problemele re
feritoare la 
prevederilor 
cu privire

Din Beirut, 
Reuter transmite 
membrii comisiei au că
zut de acord în timpul 
dezbaterilor să convoa
ce o conferință națio
nală yemenită la care 
să participe reprezen
tanții fracțiunilor poli
tice din Yemen. Sarci
na conferinței ar con-

externe ai Su- 
Marocului și 
au elaborat un 
vederea regle- 

situației din

Acie de provocare împotriva R. P. Chineze
După cum anunță agenția China Nouă, două avioane americane 

violat joi spațiul aerian al R. P. Chineze efectuînd zboruri deasupra 
bipelagului Hslșa și Peninsulei Lucijou din provincia Guandun. In 
ceeași zi, o navă de război americană a pătruns în apele teritoriale 
țării, la nord de Insula Bindan din provincia Fuțzian.

Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea Statelor Unite un serios avertisment în 
legătură cu aceste noi acte de provocare.

au
ar-
a- 

ale

• SAIGON. Joi a sosit Ia Sai
gon un contingent de 2 200 mili
tari ai armatei tailandeze care ur
mează să ia parte, alături de ar
mata S.U.A., la agresiunea împo
trivă poporului vietnamez. Efecti
vul unităților tailandeze care vor 
participa Ia operațiunile de pe te
ritoriul Vietnamului de sud va fi 
completat pînă la 3 000.

BIERUT 22 (Ager
pres). — Comisia ara
bă tripartită, constitui
tă în vederea aplicării 
acordulpi intervenit în
tre R.A.U. și Arabia 
Saudită, și-a încheiat 
prima fază a lucrărilor 
preliminare 
informează
Cairo. In cursul celor 
trei zile de dezbateri, 
comisia formată din mi
niștrii afacerilor exter
ne ai Sudanului, Maro
cului și Irakului, a a- 
vut convorhiri cu re
prezentanții fracțiunilor 
politice 
Potrivit
apărute în presa egip
teană, cu acest prilej 
reprezentanții fracțiu
nilor politice din Ye
men și-au exprimat a- 
deziunea față de acor
dul intervenit la Khar
tum între președintele 
Nasser și regele Feisal 
în vederea reglementă-

aplicarea 
acordului 

la Yemen, 
agenția 

că

și Arabia 
Planul preco- 

formarea unui 
yemenit, din 

facă parte 200

sta în găsirea căilor de 
soluționare pe cale 
pașnică a problemei 
yemenite. Potrivit agen
ției U.P.I., miniștrii „a- 
facerilor 
danului, 
Irakului 
plan in 
mentării
Yemen și aplicării a- 
cordului intervenit în
tre R.A.U.
Saudită. 
nizează 
congres 
care să
de membri reprezentînd 
toate fracțiunile din 
Yemen,- instituirea u- 
nui Consiliu al suvera
nității; formarea unui 
guvern care să-și asu
me puterea pe' perioa
da de tranziție și nu
mirea unei- Adunări 
Constituante care să 
adopte o constituție 
permanentă a Yeme
nului.

Protest al guvernului
Reprezentantul permanent al Cam- 

bodgiei la Organizația Națiunilor 
Unite, Huol Sambath, a adresat joi 
o scrisoare președintelui Consiliu
lui de Securitate în care protes
tează împotriva actelor de agresiu
ne săvîrșite de către trupele sud- 
vietnameze și americane la grani
ța cambodgiana. Documentul citea
ză 29 de cazuri concrete ale încăl
cărilor granițelor

Cambodgiei
urma cărora au fost ucise nume
roase persoane civile și au fost 
provocate însemnate pagube mate
riale.

Intr-o altă scrisoare reprezentan
tul cambodgian protestează împotri
va provocărilor trupelor tailandeze 
săvîrșite împotriva țării sale.

• LONDRA Un număr de 69 
de deputat i laburiști și activiști 
sindicali au adresat guvernului a- 
pelul de a reduce substanțial 'chel
tuielile militare. Guvernul labu
rist, se arată în apel, nu-și va pu
tea traduce în viață programul de 
măsuri sociale, dacă. nu va reduce 
cheltuielile militare.

Apelul protestează, de asemenea, 
împotriva bombardamentelor ame
ricane în Vietnam

1

cambodgiene in

NEW YORK, 
a descoperit 

un cufăr cu un conținut stra- 
trupurile mumificate a trei

In urma examenului 
cu aproxima-

trei copii au murit în 
de ani.

Poliția new-yor- 
în subsolul unei

Asasinarea președintelui Kennedy 
a fost ordonata de milionari ?

keză 
case 
niu : 
nou-născuți.
medical s-a stabilit, 
ție, că cei 
urmă cu 45

Intr-un interviu a- 
^brdat societății de ra
diodifuziune „Columbia 
Broadcasting System" 
— relatează agenția 
Reuter — procurorul 
Jim Garrison a afir
mat că asasinarea pre-

ședintelui John F. Ken
nedy a fost ordonată 
și finanțată de cîțiva 
milionari din industria 
petrolieră a statului 
Texas. Garrison, care 
pretinde că va demon
stra că președintele a

rost victima unui com
plot, a adăugat că este 
vorba de membri ai 
organizațiilor de ex
tremă dreaptă „John 
Birch Society" și „Mi
nutemen". r
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