
Proletari din toate țările, unițt-vâ .

eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

O cerință imperioasă la mina Aninoasa

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII
PRODUCȚIEI

nou

Măsuri s-au elaborat 
în acest sens. Pînâ cînd 
se tergiversează apli
carea lor ?

conținutului exagerat 
fost rebutate în acest 

de cărbune, canti- 
mare dacă o com- 
din perioadele co

aie anilor trecuți 
situației, con- 

Aninoasa a preco- 
de măsuri privind

ASFALTATORII■■■

de 
pe 
ca 
să

producție de cali
tate corespunză
toare este necesar 
ca în abataje să 
se efectueze cîte
va operații supli

mentare : pușcarea separată, alege
rea șistului, încărcarea separată 
a șistului etc. Dar mulți șefi de 
brigăzi preferă în locul acestor o- 
perații, care necesită timp în plus, 
să extragă peste plan o cantitate 
cît mai mare de cărbune pentru 
a-și realiza sarcinile, planul la 
producția netă și deci un cîștig 
convenabil

Paguba rezultată din acest pro
cedeu revine exploatării căreia i 
se rebutează o însemnată canti
tate de cărbune. Conform dispozi- 
țiuniler, în momentul de față, pen
tru reducerea, conținutului de .ce
nușă —- deși acesta cere efort- su
plimentar 
zilor nici 
depășire 
concluzia 
materială

— nu se acordă brigă- 
un- stimulent, iar pentru 
sînț penalizate.. De aici 
cj> pentru cointeresarea 
a șefilor de brigăzi și a

S. J.

(Continuare in pag. a 3-a)

în unitățile alimentareActualitatea Măcelarul se deâtâi-

PAROȘENI — PREZENȚE INDUSTRIALE

pentru 
în ma

aiimen-

Majoritatea unităților alimentare 
din Valea Jiului Sînt în general bi
ne aprovizionate cu produse, iar 
lucrătorii lor își fac cu conștiincio
zitate datoria Mulți cumpărători 
au cuvinte de apreciere 
modul în care sînt serviți 
gazinele alimentare.

Dar în rețeaua unităților 
tare din Valea Jiului există și u- 
nele lipsuri, din păcate cam multe 
în ultima vreme, pentru lichida
rea cărora trebuie intervenit ener
gic si cît mai curînd. Iată cîteva 
din ele :

Biroul directorului O.C.L. Ali
mentara Petroșani. Un cetățean a 
intrat supărat si reclamă :

— Păi treabă-i asta, tovarășe Se
carea ? Am cumpărat de la unita
tea Alimentara cu autoservire din

redac-

la

se-

exploatarea minieră din Lu- 
a intrat în funcțiune un nou 

puternic. Acesta 
de 16 000 mc aer 
oră: Intrarea în
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Un nou 
turbocompresor 
Tn funcțiune

La 
peni 
turbocompresor 
are o capacitate 
comprimat pe
funcțiune a noului: turbocompre
sor asigură îmbunătățirea conside
rabilă a aprovizionării cu aer com
primat a părții estice a minei.

De remarcat faptul că întregul 
sistem de funcționare a noului 
turbocompresor este mecanizat.

Acesta este al 2-lea turbocom
presor de acest tip intrat în func
țiune la mina Lupeni.

Premieră teatrală
In sala Teatrului de 

stat din Petroșani âre 
loc AZI la ora 19,30 
deschiderea noii sta
giuni cu comedia „O- 
pinia publică" de Au
rel Baranga. Mîine la 
aceeași oră va avea 
loc al doilea spectacol 
cu „Opinia (publioă".

Miile niziuli
Un concert insțru- 

mental-vocal poate fi 
audiat AZI la ora 18 
în sala Casei de cul
tură din Petroșani. își 
dau concursul Ticu V. 
Lucaciu, Koznaș Ștefan, 

Pataki Alexandru, 
colae Scărlătoiu, 
briela Nistor.

Ni-
Gg-

UrIMarei moliei
Cu prilejul sărbăto

ririi „Zilei recoltei", Ca
sa de cultură a sindi
catelor din Petroșani 
organizează M1INE, în- 
cepînd cu ora 16, pe 
terenul de. lingă fostul 
hangar din Petroșani o 
serbare cîmpenească. 
Programele artistice vor 
fi susținute de formați
ile Casei* de cultură și 
ale Cooperativei meș
teșugărești „Jiul" din 
Petroșani.

De la ora 20 la Casa

cartierul Livezeni această bucată 
de săpUn oare trebuia să aibă 250 
grame Are numai 240, dar asta 
nu-i nimic. Ceea ce vreau să vă 
aduc la cunoștință este că vînză- 
toarea de la raionul' respectiv m-a 
jignit, a încercat să mă convingă 
oă . bucata are o jumătate de kilo
gram și mi-a luat banii pe o jumă
tate Uitați-vă și dumneavoastră ! 
Asta-i. Cîntăriți-o I Scrie și pe ea 
ce greutate are. Vă rog foarte mult 
să luați măsuri I

Unitatea Alimentara cu autoser
vire din centrul orașului Petroșani. 
Zilnic se perindă pe aici sute de 
cumpărători Unul solicită :

— Vă rog 100 grame de salam și 
100 de cașcaval

— Să vă cîntăreaseă mai întîi! 
S-ar putea ca bucățile pe care le

De sus, de pe balcoanele verti
cale și gîndurile devin mai înari
pate. Foto : N. Moldoveanu 

CULTURAL-SPORTIV 
sflrșit de sâptâmlitâ

,X| >i

de cultură' va fi orga
nizată o seară de-dans.

ft iMluie 
!l Ib till

MÎINE, pe stadioane
le și în sălile de sport 
din Valea Jiului au, loc 
următoarele 
sportive :
• Lupeni, 

ora 11,30 — 
regional de 
Constructorul
— Abaîorpi MSttsg; ora 
13 — rugbi categdrîa 
B : Minerul Lupeni — 
Metalul Tbrnu Severin.

întreceri

țiadion, 
campionat, 

fotbal : 
Lupeni

(Cont, in pag. a 3-a)

taie fata să fie mai mari sap'mai 
mici decît cantitatea solicitată și 
trebuie să știu pe cit să vă fac bon 
Așa ni s-a spus să procedăm...

Deci trebuie să cumperi cît pune 
yînzătoarea pe cîntar nu cit vrei, 
iar pentru a cumpăra - ceva trebuie 
să stai la rînd de trei ori Nemai
pomenită metodă...

Unitatea de mezeluri — brîrize- 
turi nr 5 din Petroșani De mai 
multă vreme ,ae una din ferestrele 
unității a apărut un anunț pe care 
scrie : .Magazinul nostru vă oferă 
zilnic semipreparate .Gospodina" 
în stare proaspătă" Un cumpără
tor întreabă : :

— Vă rog, ce sortimente de se- 
miprepafate „Gospodina" aveți ?

■O4'

In ultimul timp, 
problema calită
ții cărbunelui la 
mina Aninoasa 
se.ridică din 
cu acuitate.

Din cauza 
de cenușă au 
an 9 000 tone
tate mult prea 
parăm cu cea 
respunzătoare 

“■pentru remedierea 
ducerea minei 
nizat o serie 
intensificarea curățirii vagonete- 
lor. pușcării selective, îmbunătăți
rea ’ iluminatului locurilor de mun
că, • alegerii șistului vizibil în aba
taje. Cu tot efortul depus, mare 
parte din aceste măsuri nu au efi
ciență din cauza greutăților ivite 
în calea aplicării lor, Aștfel, ale
gerea șistului vizibil este îngreu
nată. printre altele, de desfășura- 
reă defectuoasă a transportului, 
fapt care a făcut ca în cea de-a 
doua parte a fiecărui schimb, cînd 
mare parte din brigăzi primesc 
vagonete goale, să nu le mai ră- 
mînă timpul necesar pentru alege
rea șistului, acestea urmărind să-și

i 1 realizeze în primul rînd sarcina de 
plan In același timp, controlul ca
litativ asupra cărbunelui este mult 
slăbit, dacă nu chiar inexistent. 
Aceasta datorită, pe de o parte lip
sei posibilităților de control prin 
sondaj o dată cu trecerea extrac
ției la complexul sud unde nu a 
fost prevăzut în proiect ' spațiul 
pentru controlul calitativ al căr
bunelui (caz în care se impune o re
venire urgentă), iar, pe de altă 
parte, lipsei de preocupare în a- 
ceastă direcție a maiștrilor mi
neri. principalii factori împuterni
ciți cu supravegherea calitativă 3 
producției

In ceea ce privește pușcarea se
lectivă și alegerea șistului vizibil, 
acestea nu se aplică practic decît 
în cazuri rare, din cauza atitudinii 
unor șefi de brigăzi și chiar mai
ștri mineri. Pentru a, extrage o

Poate i-ați văzut pe șoseaua 
spre Vricani. Sînt Hie N. 
Gheorghe. Pantaleru N. Ma
rin, Paraschiv Alexandru, Cîr- 
ciumaru Marin, Tîștea Gheor
ghe, Pantaleru D. Marin. In 
fierbințeala zilelor de vară ei 
întindeau asfaltul fierbinte pe 
șosea, înnoind îmbrăcămintea 

. neagră și lucioasă a drumu
lui: In pas cu ei, cilindrul 
compresor condus de Carasa- 
va loan întindea materialul, 
dîndu-i forma definitivă.

Metru cu metru inainta zil
nic noua îmbrăcăminte asfal- 
tică a șoselei: acum ea tota
lizează peste 5 km, ajungînd 
în Uricani.

In aceste zile, asfaltatorii 
se pregătesc să înceapă lucrul 
pe un alt șantier — cel 
modernizare a drumului 
defileul Jiului — urmînd 
încă în această toamnă
toarne 2,5 km asfalt pe defi
leu, de la Gambrinus în jos.

Intre 20 și 29 septembrie a. c„ o 
delegație a Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de tovarășul Marc 
Drumaux, vicepreședinte al parti
dului, a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația C.G. al P.G.R. Din 
delegație au mai făcut parte tova
rășii Jean Terfve, membru al Bi
roului Politic aî C.C. ai P.C. 
din Belgia, Rosine liewin, membru 
al C.C., redactor șef al- ziaru
lui „Drapeau Rouge" și Etienhe 
Mets, membru al C.C., 
tor șef al ziarului „Rode Vaan". 
Delegația a vizitat întreprinderi in
dustriale și unități agricole, obiec
tive social-culturale, s-a întîlnit cu 
activiști de partid, a avut între
vederi la Marea Adunare Națională, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România și 
la Uniunea Scriitorilor. ' ■

Delegația a avut" convorbiri
C.C. al P.C;R. și 'a-fost primită de 
tovarășul Nicolae CeaUșdscu, 
cretar general al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, intr-un spirit to
vărășesc, • de înțelegere și respect 
reciproc, a avut, loc un schimb de 
păreri privind unele probleme ale 
situației internaționale - actuale, ale . 
mișcării comuniste și muncitorești

Evidențiindu-se importanta inten
sificării luptei tuturor forțelor re
voluționare, democratice, progresis
te din întreaga* 1 * * lume, a întregului 
front antihnperialist pentru zădăr
nicirea ’ planurilor agresive ale cer
curilor reacționare și in primul rînd 
ale imperialismului S.U.A,, în cursul 
convorbirilor s-a subliniat necesi
tatea ca Statele Unite ale Americii 
să înceteze definitiv și necondițio
nat bombardamentele asupra Re
publicii Democrate Vietnam, să pu
nă capăt agresiunii, iar poporul 
vietnamez să -fie lăsat să-și hotă
rască Singur • soartă, fără riicî un 
amestec din afară. ! • ' >

In cursul schimbului' de t păreri 
s-a relevat că statornicirea pe con
tinentul european a unui climat de 
securitate și cooperare, precum Și 
întreprinderea unor măsuri concre
te care'să permită Șă se pună ba’- 
zel'e unei reale securități europe
ne, constituie o sarcină imperioasă 
care corespunde telurilor funda
mentale ale tuturor popoarelor din . 
Europa, luptei generale pentru pa
ce, democrație și progres. In acest 
cadru s-a mahifestat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relați
ilor politice, economice, culturale 
si tehnico-știintifice româno-belgie- 
ne și s-a menționat că dezvoltarea • 
și în viitor a legăturilor multila
terale româno-belgiene răspunde 
intereselor celor două popoare, cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Cu prilejul convorbirilor s-a ac
centuat însemnătatea intensificării 
eforturilor consacrate întăririi uni
tății și solidarității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Totodată, s-a menționat că lărgirea 
pe mai departe a relațiilor fră
țești dintre cele două partide con
tribuie la dezvoltarea prieteniei 
dintre poporul român si poporul 
belgian, la întărirea unității miș
cării comuniste internaționale, la 
triumful luptei pentru pace, inde
pendentă națională și progres so-

foarte puțină carne 
inferioară deși sînt

— De nici un fel.Nu primiiti
Măcelăria din cartierul Sphodol 

— Pâroșeni 
nuie :

— Primim 
și de calitate 
mulți solicitanți

Unitatea Alimentara din cartie
rul Carpați — Petroșani. O. gospo
dină nemulțumită :

— Am uitat eă azi e duminica 
liberă.- Consider însă că nu-i în or
dine ca unitatea să nu fie deschisă 
duminica nici o oră. Se pune- totul 
pe seama nerentabilității. Pentru' 
asta trebuie să sufere cetățenii ?

Unitățile de lactate din Uricani 
și Petrîla Mai mulți cetățeni dis
cută !

—- După ce că produsele lactate 
vin tîrziu, mai sînt și de proastă ca-

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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TEHNICĂVARIETĂȚI de lu-

ce Iu. 
piesă.

MINE depinde în 
fi prezentată noua 
sinteți regizorul ? 
eu sint operatorul

• SPUNE-MI, drag», nețul tău 
«re obiceiul să vorbească in somn 7

— Da, și imaglnează-ți că lima 
trecută a făcut să rida tot biroul.

V* DE 

plină va
— Dv.
- Nu, 

mini.

In „cel de-al șaptelea 
cer“

în curînd, cel mai înalt restau
rant din lume — ,,Cel de-al șapte
lea cer" — va primi primii oaspeți. 
Lifturile rapide și fără zgomot vor 
transporta vizitatorii la cea de-a 
treia platformă a turnului de te
leviziune din Ostankino (suburbie 
a Moscovei) a cărui înălțime este 
de 337 m. Platforma servește tot
odată ca vestibul al restaurantu
lui, de unde se poate coborî Ia 
oricare din cele trei etaje ale sale. 
„Cel de-al șaptelea eer“ 
plasat pe trei inele, cu 
metru de 19 m, montate 
turn.

Platforma restaurantului,
se află 72 de mese cu cîte 4 locuri 
se învîrteste încet, efectuînd o ro
tație pe oră și înfățișînd în fața vi
zitatorilor întreaga panoramă a 
Moscovei In ciuda unei 
înălțimi și a vînturilor 
vizitatorii restaurantului 
foarte slab balansul.

ȘTIINTÂ
Accelerator electronic pentru iradierea 
produselor industriale

Oamenii de știință 
din Siberia au realizat 
un accelerator electro
nic pentru iradierea 
produselor industriale. 
Fasciculul de electroni 
emis de această insta
lație poate perfora sau 
suda metalele cu punc
tele de topire cele mal

ridicat* ca de exemplu 
molibdenul, să schim
be structura difer iți lor 
polimeri, să accelereze 
germinația griului sau 
dimpotrivă să conserve 
diverse produse agro- 
alimentare.

Acceleratorul are pu
terea de cîteva zegi de

kilowați, se alimenteaf 
ză de la o rețea elec-ț 
trică obișnuită de 220 
volți, iar energia fas
ciculului este de 1,5 
milioane electronvolți. 
El este total inofensiv 
peatru personalul de 
deservire.

N? •
kteaJ soție

Pentru evitarea poluării atmosferei
este am- 
un dia- 

chiar pe

pe care

asemenea 
puternice, 
vor simți

Intr-un raport pre
zentat ia „Air Pollution 
Control Association" 
din Cleveland (S.U.A.) 
doctorul 'Timothy- Fohl 
a propus, ca metodă 
d« evitat» , « poluării 
atmosferei, evacuarea 
fumului din coșurile 
fabricilor sub form* de 
inele, în valuri succe-

sive. Un coș înalt de 
numai 10 metri (șl nu 
de 300 cit au In pre
zent pentru a ridica 
fumul cit mai sus) l-ar 
putea urca pînă la înăl
țimea de 3 000 m, dacă 
el ar fi eliberat aub 
această formă. Doctorul 
Fohl a arătat că fabri
cile mijlocii ar avea

nevoie de coșuri cu o 
înălțime de 5 pînă la 
10 metri și un diame
tru egal cu înălțimea 
lor. Un sistem special 
de pistoane 
elibera fumul 
mă de inele 
vența de un 
secundă.

ar putea 
aub for- 
cu frec- 
inel pe

Din istoricul cravatei FOILETOX
Cravata — acest accesoriu al îm

brăcămintei bărbătești —• a apărut 
pentru prima oară în timpul lui 
Ludovic al XIV-lea. Soldații unui 
regiment purtau în jurul gîtului 
fîșii albe, apărîndu-se astfel de 
vînt, frig și praf.

In timpul Revoluției burgheze 
din Franța (1789), toți bărbații, fă
ră excepție, au 
cravate.

In 1842 apare 
cravata lungă, 
gît, iar o parte
prinsă cu un ac. 
purtau deodată două sau trei cra
vate înnodate una peste

La începutul secolului 
in Europa existau 40 de 
a face nod la 
se distingeau 
11c, epicurian, 
provincial etc.

de 
ora 
hol

început să poarte

pentru prima oară 
care se înoadă la 

atîrnă pe piept
In acel timp se

săgeți, inutile

alta.
al XIX-lea 
moduri de

cravată Printre ele 
nodurile : melaneo- 

tragic, matematic,

DANTELELE STRĂZII

,,

Agitația dezordonată a stră
zii rămăsese mult în urmă. 
Trecusem podul Maleii șl mă 
grăbeam... încet spre Casa 
cultură. Se înserase. Era 
20 fără 5. In impunătorul
al mărețului nostru edificiu — 
mai nimeni. Deodată, dintr-un 
perete mozaicat, îmi apare-p 
fața ochilor surprinși o fru
musețe fără seamăn. Plină de 
sensibilitate și multă femini
tate, Afrodita — zeița dragos
tei și a frumuseții — cea năs
cută din spuma albă a mării, 
înainta spre mine cu pași 
demni, semeață ca marchiza de 
Pompadour și naturală ca o 
țărăncuță de Grigorescu. In 
urma ei, țlnlndu-se de fustă, 
Cupldon ăla mic și capricios, 
plîpgea de se zguduia pămîn- 
tul. Și-și implora mama bună 
să plece, că și-a procurat (și 
prin cîte Intervenții!) atîtea 

aici. Stupefiat, 
dau 
trag.

să mă re-

Hei, înco-
Mergi, te 
în sala

1

# •
jj

• *
-’f" ’<4.
■X'W-

tro? 
rog, 
mică I

— Ce să caut 
«colo 1

— Nimie. E 
simpozion. Stai 
pe scaun și as
culți,

— Ce?
— Expunerile 

celor doi con
ferențiari. Dar 
să nu cumva 
să pleci, că e 
vai de tine 1

Mă conformez. 
Ajung. Intru. 
Lumina stinsă. 
Un singur co
pil, de vreo 
13 ani (neîm-

AFRODITA Șl
pliniți), stătea lîngă ușă, a- 
fară.

Tu ce-nvîrți pe-aici ?
— M-a trimis nea ARON. 

Voiam să privesc la televizor 
dar mi-a zis că, dacă n-am în
vățat pentru mîine, să merg 
acasă sau la... simpozion l

— Stai aci și așteaptă.
Plec înapoi, 

vînt îndrăzneț 
Stătea picior 
tr-un fotoliu '■ 
rotocoale de 
ră „Amiral" 
surprins :

— Ați venit de mult ?
— Deodată cu conferențiarii, 

Cînd am fost anunțată telefo
nic în sanctuarul meu din 
Paphos să vin aici, pentru a 
fi prezentată, pe viu, la sim
pozionul „Nobilul sentiment al 
dragostei", radiind de satisfac
ție că-și mai aduce cineva a- 
minte de 
l.-am luat 
să nu se 
prin cașă.

— Și nu vine nimeni 1
— Ba. Au fost. La ora 19,30 

erau deja... 7 oameni în sală. 
Cel doi „mari" de, aici parcă 
erau motorizați. Dar, ce să 
facă șl ei I Dacă nu vin ti
nerii să le explicăm cum se 
seamănă chinurile mistuitoare 
ale dragostei în rîndul muri
torilor, zadațnlc se frămîntă 
el. Nu știu care-o fi cauza 
lipsei de atracție pentru aceas
tă minune a culturii I Părerea 
mea, neautariaată, este însă că 
acțiunile organizate sînt lipsite 
de fantezie, neatractive, plate.

— O fi, că prea zici. Dar 
unde-s cei... 6 băieți și o ștren
gărită din sală ? Eu nu i-am 
văzut,,.

— Au plecat și ei.
— Pe urmă ?

In hol, mă a- 
înspre zeiță, 

peste picior în- 
și arunca-n aer 

fum dintr-o țiga- 
cu filtru. încep,

mine, am 
și p-ăsta 
mai joace 
De la ora

acceptat. 
înaripatu’ 
cu focul 

19 aștept.

De două ori pe an 
prin Cercul Arctic

De două ori pe an, laponii 
din extremitatea nordică a 
Europei pornesc intr-o călă
torie periculoasă cu turmele 
lor de reni. Toamna, părăsind 
munfii din nord, ei își con
duc animalele către adăpos
tul pădurilor din sud, iar pri
măvara străbat același drum 
în sens invers. Și de fiecare 
dată traseul lor anevoios tre
ce prin Cercul Arctic.

Multă vreme, zăpada adin- 
că păstrează urmele renilor 
ce se împletesc cu cele ale 
schiurilor oamenilor ce con
duc turmele. Termometrul a- 
rată 30QC sub zero.

Am pornit pe urma turmei 
prin zăpada afinată apropiin- 
du-ne din ce în ce mai mult 
de sunetul clopotelor pe ca
re cu puțin timp înainte

Pe tot globul

tinAr casatori» Aduce 
soției sale o mătură, După ce o e- 
xaminează, aceasta întreabă :

— Și unde scrie modul de în
trebuințare ?

UN

0 UN CRAB timid se îndră- 
gostește de o stridie, și, după cltva 
timp, o cere în căsătorie.

— Accept, îi răspunde aceasta, 
dar eu o singură condiție: să mergi 
drept

In ziua căsătoriei, crabul a mers 
drept șl o săptămină mai tlrziu tot 
așa. Dar după aceea, a revenit la 
mersul Iui obișnuit, 
ția îl aplfttrofează .

— Bine, dar mi-ai 
să mai mergi așa.

— Draga mea, îi

Supărata, so-

promis că n-o

răspunde cra
bul, îmi este imposibil să mă îmbăț 
în fiecare zi.

— Pe urmă ce să mai fie ? 
A venit femeia de serviciu, a 
zis „Ce șă-i faci, asta e situa
ția 1“ și... a suflat în bec.

— Pe mine, atunci, de ce 
m-ai trimis degeaba acolo ?

și să . spui

eu 
te

grijă. Mai 
fac o plirri-

aștept pe 
plătească... 
vreau să 
șapte, ca- 
prezența... 
plătească.

timpului

— Așa, să vezi 
mai departe.

— Bine, am 
stai aici sau.,, 
bare ?

— Nu, mersi. II 
tov. Miclescu să-mi 
deplasarea. Și mai 
aranjez ca și celor 
re au onorat cu 
simpozionul, să le

— Ce?
— Contravaloarea 

pierdut,
— Mai dai pe aici, cu altă 

ocazie ?
—- Categoric nu 1 N-am per

mis pe C.F.R. Am să-i anunț 
însă și pe ceilalți confrați ai 
mei să nu mai creadă-n... sim
pozioane. Și să bată atîta cale 
ca... să nu-i vadă nimeni.

•— Nu le recomanzi nimic 
elor de aici ?
— Ba da. mai multă preocu 

pare. Să facă eum or ști și să 
găsească antidotul improviza
ției. Oamenii vin dacă sint a- 
trași, dacă le place ceea ce 
il se oferă. Să le ofere activi
tăți care să dovedească că-»i 
cunosc publicul, Să «Re prefe
rințele, gusturile, disponibilită
țile, orizontul cultural a) MA
RELUI PUBLIC local și șă-i 
dea acțiuni care să trezească 
Interesul. Nu așa, bai să facem 
simpozioane, s-așteptăm poate 

cineva pentru 
apoi „s-a ți- 
se țină!" — 

contrariată că 
dea indicații,

cumva va veni 
a putea raporta 
nut, cum să nu 
zise zeița, puțin 
ea trebuie sS
si-mi întoarse spatele-i frumos.

V. TEODORESCU

ACTUALITĂȚI MEDICALE
stră- 
bol- 
gra- 
mai 
cele

Culcuș de apă
Numeroși medici se 

duiesc să creeze pentru 
navii cu arsuri sau răni 
ve paturi speciale, cîț 
comode. Totuși, chiar și
mai ingenioase dispozitive 
provoacă bolnavilor chinuri, 
de care i-ar putea salva nu
mai perna cu aer.

Recent, doi medici sovietici 
au. hotărît să încerce o idee

propusă în secolul al XIX- 
lea, și anume un așternut din 
foi de cauciuc întinse peste 
niște tuburi pline cu apă. 
Culcușul construit de ei re- 
prezintă o saltea din latex 
microporos cu niște adânci
turi umplute cu săculețe din 
mase plastică pline cu apă. 
Noua saltea s-a dovedit foar
te eficace, asigurînd o repar
tizare omogenă a greutății 
pacientului pe suprafața ne 
care se odihnește.

Un nou vaccin
In R. F. a Germaniei s-a 

pus la punct un nou vaccin 
— quitovirulent — capabil să 
prevină poliomielita, difteria, 
tetanosul, rujeola și 
convulsivă, 
nistrat atît 
ture, cît și 
de trei ori
4 sau 6 săptămîni.

tușea 
El poate fi admi- 
persoanelor ma- 
nou nășcuțilpr, 

la un interval de

de-abia le auzeam. Auzim voci 
într-o limbă străină și deo
dată zărim înaintea noastră 
vreo 3 000 de reni, adihnin- 
du-se în luminișul unei păduri 
imense de pini. Turma este 
condusă de doi frați, Matti și 
Erko Kertomen, care se aflau 
deja la cea de-a doua călăto
rie anuală. Popasul are loc 
lingă orășelul Galellivare. De * 
jur împrejur, pădurea este 
atît de deasă, incit te apără 
foarte bine de gerurile nă- 
pr aznice.

Călătoria a fost grea. Pe a- 
locuri, zăpada atingea o înăl
țime' de 7 picioare. Distanța 
pe care Matti și Erko Kerto- 
men o au de parcurs nu este 
prea mare, dar, totuși, nu pot 
s-o parcurgă în mai puțin de 
7 și chiar 10 zile.

„Și în tot acest timp nu -
vedem decît zăpadă și iarăși 
zăpadă. ' Aceasta este viață 
noastră. Clinii sint cei mai 
buni tovarăși de viață. înțe
leg perfect tot ce le spunem. 
Și parcă știu că drumurile 
acestea, așa grele eum sînt, 
reprezintă banii noștri“. Fie
care ren valorează aproape 
300 de coroane, iar carnea lor 
este foarte gustoasă și este 
consumată în cantitate destul 
de mare, in special în regiu
nile din nord.

Din cînd în cînd, acești 
cow-boys ai nordului aruncă 
lasoul pentru a prinde cîte 
unul și a-i controla sănăta-, 
tea. Deplasările cu turmele 
se fac foarte repede, deoare
ce nu sînt prea multe piedici 
pe drum și chiar dacă ar fi, 
ele sînt ascunse sub zăpadă.

„Trebuie mers repede", ne 
explică Erko, căci nu este u- 
șor să hrănești atîtea animale. 
Dacă vreunul cade, noi nu 
putem să-l luăm cu noi, așa 
că il jupuin și îl agățăm în 
copac. E păcat, dar n-avem 
ce face. In majoritatea cazu
rilor se găsește cite un tre
cător care să ia carnea. Este 
atît de frig, incit aceasta în
gheață și rămihe proaspătă. 
Pentru noi este, desigur, o ț
pierdere. Dar se intîmplă ca 
unii care descoperă semnul 
făcut de noi pe corpul anima
lului să ne trimită bani..."

Instalați comod pe schiuri, 
laponii își conduc astfel tur
mele pînă la destinație. Și 
sînt buni schiori. In timpul 
odihnei, prind cu lasoul ani
malele cele mai slăbite de 
drum și le dau pesmeți bogați 
în vitamine. „Trebuie să fim 
foarte severi. Nu dăm pesmeți 
decît animalelor slăbite care 
pot fi recuperabile. Cu cele
lalte nu avem ce face și le 
lăsăm".

Etapele de odihnă durează 
cîte două ore. După care por
nesc din nou în urma „con
ducătorului", care, cu un clo
pot atîrnat de gît, își conduce 
turma pe întinderea Jnesfirșită 
a zăpezilor pînă la locul de 
iernat sau la cel de primăvară.

Manuel LEGRAND
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SCRISORI DE LA CITITORI
• Vrem șă

Din ziarul „Steagul 
roșu" nr. 5 568 apărut 
în 19 septembrie a. c, 
am luat la cunoștință 
că plata consumului de 
curent electric se va 
face trimestrial la în
casatorii de teren sau 
în termen de 5 zile de 
la avizare la ghișeele 
I.R.E.H. Vreau si infor
mez ziarul că în colo-

plătim curentul 
nia MortineșU din Is
croni și în alte cartie
re mărginașe, încasa
torii I.R.E.H. nu au ve
nit de astă-iarnă, fapt 
pentru care sînt foarte 
multi restanțieri la pla
ta curentului. Unii lo
cuitori au citit singuri 
contoarele și au mers 
la sectorul I.R.E.H. din 
Aninoasa și au plătit.

• Invitație
Scriu pentru prima 

dată unui ziar șl regret 
că trebuie să vă fac 
cunoscut un aspect ne
gativ. Dar. asta-1 situa
ția. Locuiesc în cartie
rul 8 Martie din Petri- 
la, blocul 27, ap. 63. 
Din luna februarie, cînd 
s-a dat acest bloc în

• Să repare pensionarii ?
în Lonea. 

nepoțică de 
preșcolară. In 
zi o duc șl 
de la grădinița

Locuiesc 
Am o i 
vîrstă 
fiecare 
O aduc 
din localitatea noastră. 
Cu această ocazie am 
observat că în interio
ri grădiniței nu arde 
lumina electrică, din 
cauza unui întrerupător 
defect. Pentru repara-

la duș
folosință, nu ni s-a dat 
apă caldă decît de două 
ori, deși plătim cu re
gularitate apa caldă. 
(E adevărat însă că 
unii nu niai plătesc a- 
flrmînd pe bună drep
tate că nu au ce). Am 
reclamat și la I.L.L. dar 
nu s-a luat nici e mă-

rea lui, m-am adresat 
sectorului I.R.E.H. din 
Lonea. Aici mi s-a spus 
că remedierea oricărei 
defecțiuni electrice din 
interiorul clădirilor nu 
cade In sarcina I.R.E.H., 
ci a I.L.L, Am procedat 
ca atare. M-am adresat 
electricianului Crețu 
Iile din cadrul secto
rului JJi.Ii. Lonea. spu- 
nîndu-i despre ce e

Itinerar cuttural-sportiv 
la sflrșlt de slptămînă

Emilii(Urmare (Un pag. 1)

• Lppeni, sola de sport, ora 
18 — gală de box amicală; 
Minerul Lupeni — C.S.M. Re
șița.
• Petroșani, teren Jiul, ora 

11 — etapa o V-a a campio-
I natglui categoriei § la hand

bal feminin; Se. Sp. Petroșani 
— I.S.B. București.
• Petrila, o» 8.30 — naci 

de rugbi categorie B: 1J4.P. 
— Universitatea Țitnițc»ara; grș 
11,30 — campionat regional dă 
fotbal: Preparatorul Petrila — 
Minerul Ghelar; în desehiitero 
vor juca juniorii celpr două 
echipe. Același teren, ora 16 
— etapa a V-a a campionatu
lui regional de fotbal: Mine
rul Aninoasa — Minorul Vul
can; în deschidere se vor în- 
lîlni juniorii.

Lonea, era 11,30 — meci 
de fotbal din cadrul campio
natului regional: Parîngul Lo
nea — Știința Petroșani; In 
deschidere se dispută meciul 
juniorilor.

Actualitatea
(Urmare din pag. 1)

Alb
Se-

pa.

litote, le aduc în condiții neigienice 
și în cantități mici- Și doar avem 
fabrică de produse lactate la Li- 
vezeni.

Cu aceste aspecte negative și 
multe altele înregistrate în carne
țelul de însemnări, am pășit pra
gul biroului directorului O.C.L, 
mentara Petroșani, tovarășul 
eărea Constantin.

— Vă rog să ne spuneți ce 
rere aveți despre situația actuală 
generală din unitățile alimentare 
din Valea Jiului ?

— De cînd am venit în Petro
șani am cam pus treburile la 
punct Am vizitat aproape toate u- 
nitățile mărginașe și acolo unde 
am găsit lipsuri le-am remediat. 
Am înlocuit și! unii lucrători care 
nu mai corespundeau în comerț. 
Obiectiv vorbind nu tot personalul 
nostru e corespunzător, ținînd cont 
de cerințele actuale ale comerțu
lui socialist Dar na descurcăm.

Cunoscînd aspectele negative re
latate mai sus, ne permitem să a- 

Multi însă nu știu să 
citească contorul și aș
teaptă de atîta timp 
încasatorii I.R.E.H. Vor 
avea oare de gînd șă 
vină anul acesta î Răs
pundeți prin fapte to
varăși de la I.R.E.H. I 
Nu ne mai țineți sub 
tensiune I

BURLEC IOAN
Iscroni

Cred că nu le-arsură.
strica un duș rece a- 
celora care răspund de 
alimentarea cu apă cal
dă a blocului
Ii invităm la noi la 
duș.

nostru.

POPESCU D. IOAN 
Petrila

Răspunsul a fost 
pentru electrl- 

Crețu : „Mai Ia

vorba, 
simplu 
elanul 
ceți și dumneavoastră
cîte ceva că aveți timp 
suficient; doar sînteți 
pensionari". Doamne 
t«i l N«o «a învăț e- 
lecțricitatea acum cînd 
ana i«*it la pensie.

KOPETIN GEZA 
Lonea

(Urmare din pag. 1)

• Filiala Petroșani a O.N.T. 
Carpati în colaborare cu Co
mitetul orășenesc U.T.C. orga
nizează MlIN£ o frumoasă ex- 
cuwie cu autocarul la Alba 
Ițilia. Se vor vizita orașul, ce
tatea, biblioteca, obiective in
dustriale, vor putea fi urmă
rite manifestările cultural-spor
tive prilejuite de sărbătorirea 
„Zilei recoltei" la care parti
cipă și reprezentant! ai artei 
șl sportului din Valea Jiului. 
Se V» organiza un frumos 
„Carnaval al tineretului". Cos
tul excursiei este de 41 lei.

O frumoasă excursie or
ganizează ON.T. Carpațl M1I- 
NE la Cluj pentru vizionarea 
întlinlrii de fotbal dintre Uni
versitatea din localitate și Jiul, 
din cadrul etapei a VU-a a 
campionatului diviziei naționale 
A. In coatui de 105 lei intră 
transportul du» Și întors și 
biletul pentru meci.

în unitățile
firmăm că treburile n-au prea fost 
puse la punct. Dimpotrivă, în ul
tima vrem» a crescut numărul re- 
clamațiilor referitoare la probleme 
de aprovizionare, deservire și in
disciplină în unitățile alimentare.

In ceea ce privește pregătirea u- 
nităților pentru perioada de iarnă, 
tovarășul Seeărea ne-a spus că în 
majoritatea magazinelor lucrările 
da reparații, revizuirea instalați
ilor sanitare șl electrice, ca și a- 
provizionarea eu combustibil sir.t 
în plină desfășurare, terminarea 
lor fiind preconizată pentru data 
de 15 noiembrie. Pentru aprovizio
narea cu produse în perioada frl- 
șuroasă s-a întocmit un plan con
cret de măsuri 
viață.

La întrebarea 
datoreste lipsa 
ftientare a unor 
șui Seeărea ne-a răspuns :

— Mal întîi faptului eS unele 
produse — se știe care — sînt de
ficitara Apoi datorită lipsei de re
partiție și mai ales datorită furni
zorilor.

care prinde deja

„Căror factori se 
din unitățile ali- 
produse ?" tovară-

l

INTERIOR DIN GALERIA DE COASTĂ DE LA BĂRBĂTENI

CALITATEA CARDIINELIII
maiștrilor mineri trebuie să inter
vină un stimulent legat de respec
tarea calității cărbunelui, actuala 
reglementare fiind depășită din 
acest punct de vedere.

Concentrarea atenției în exclu
sivitate asupra laturii cantitative a 
producției și prin aceasta conside
rarea factorului de calitate ca ele
ment complimentar al planului a 
făcut să apară și unele aspecte cu 
totul nepermise în ceea ce privește 
goana după cantitate. Un exemplu 
în acest sens îl constituie cazul 
brigăzii conduse de Heghediiș Dă- 
nilă, din sectorul II, care a găsit o 
..soluție originală" pentru a-și asi
gura planul la producție și anume 
umplerea vagonetelor cu piatră si 
un strat subțire de cărbune dea
supra pe care se pune marca bri-

ANUNȚ
Rectoratul Institutului de mine 

Petroșani, aduce la cunoștința stu
denților că pot beneficia, la cere
re, de cazare în căminele studen
țești și de masă la cantina I.M,P.

LOTO
La tragerea din 29 septembrie 

1967 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

70 31 60 35 5 76 14 52 38 78 8 50.
Fond de premii 906 029 lei.

alimentare

ce-
Sînt gestia-

i acope-
cunosc în orice 
de produse pen- 
care se împacă 

ideea că mai hi-

Celor trei factori — completăm 
noi din constatările concrete pe 
teren — li se adaugă slaba preo
cupare a unor gestionari de a în
tocmi și înainta comenzile Ia timp 
și în limitele, pe cît e posibil, 
rințelor populației, 
nari care nu dau comenzi 
ritoare, care nu 
moment necesarul 
tru unităților lor, 
(optică greșită) cu 
ne să lipsească din magazie decit 
să prisosească.

Sigur că în unitățile alimentare 
din Valea Jiului predomină acti
vitatea bună, aspectele pozitive, 
dar față de dezvoltarea comerțului 
nostru socialist, față de exigentele 
actuale ale populației, lipsurile sînt 
prea multe La lichidarea lor sînt 
chemați să-si aducă contribuția 
toți factorii direct și indirect răs
punzători, de la noul director, Da- 
vidovici Cazimir, pînă la ultimul 
lucrător din magazin. înlăturate 
fiind lipsurile mulțumiți fiind oa
menii, magazinele alimentare vor 
fi fără îndoială rentabile.

,v*

și cu cite va 
brigadă din

de dificulța-

găzii, fiind apoi îndreptate spre 
puțul de extracție. Consecințele ce 
derivă dintr-o asemenea frustare a 
exploatării au influență negativă 
asupra tuturor brigăzilor minei, 
Acest caz a fost adus la cunoștința 
comitetului de partid și a condu
cerii minei urmînd a se lua măsuri 
corespunzătoare. Se pune totuși în
trebarea : cum a fost posibil să se 
ajungă aici ? Cei însărcinați cu 
controlul procesului de producție 
— maiștrii minieri— nu au observat 
pînă acum acest lucru, cu atît mai 
mult cu cît acest procedeu a fost 
semnalat anul trecut 
luni înainte la o altă 
sectorul II ?

Este evident : față 
țile întîmpinate pînă acum în îm
bunătățirea calității producției se 
impun măsuri grabnice. Se cere, în 
primul rînd, crearea condițiilor 
tehnice și organizatorice pentru un 
control riguros al calității și anu
me reluarea controalelor prin 
sondajul de unu la sută din va- 
gonete și rebutarea producției bri
găzilor care nu respectă indicele 
de calitate In același timp, este 
necesară urgentarea proiectării și 
executării spațiului și instalației a- 
ferente susamintitei .operațiuni la 
puțul sud

Intrucît în procesul de extracție 
vagonetele sînt încărcate în mod 
alternativ cu cărbune sau steril, o 
sursă de înrăutățire a calității o 
constituie și necurățirea vagonete
lor Pentru prevenirea amestecu
lui pe această cale a sterilului eu 
cărbunele, este necesară curățirea 
vagonetelor și ca urmare redarea 
în funcțiune a instalației de cură
țire la puful sud Cit privește as
pectul organizatoric al problemei, 
este necesară sporirea responsabi
lității maiștrilor minieri și a între
gului personal de. supraveghere 
față de respectarea calității pro
ducției

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL 1 : 6,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport; 7,18 Continua
rea concertului de dimineață; 8,00 
DE „ZIUA RECOLTEI"; 9.00 Va
rietăți muzicale; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,03 Muzică ușoară; 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,10 Estra
da duminicală; 14,15 Programul 
orchestrei de muzică populară a 
Radioteleviziunii; 14,40 Pastel de 
toamnă: 15,00 SPORT ȘI MUZICA: 
18,00 Muzică ușoară; 18,15 Muzică 
populară; 18,30 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoară;

• CONSEMNAM
• AVIZAM
• DEZAPROBAM

Petroșani. Anunțul infor- 
că participanții la serbare 
putea servi, la „fața lo- 

stru-

Piclleili
N-a fost trasă unui singur 

ins, ci la mai multi. Și nu la 
1 aprilie — zi „tradițională" 
pentru păcăleli, ci la 24 sep
tembrie. Casa de cultură a a- 
nunțat pentru această zi o 
serbare cimpenească pe tere
nul de lingă fostele hangare 
din 
ma 
vor 
cului" must, pastrama, 
guft care, bineînțeles, trebuiau 
aduse aici de T.A.P.L. și 
O.O.V.L.F. Cetățenii din Pe
troșani dornici de astfel de 
„trufandale" s-au îndreptat 
cu încredere către locul făgă
duinței. Acolo, pastramă — 
ioc, must —, așișderea. Erau 
prezente numai formațiile ar
tistice. Ce spuneți, trecem și 
ziua de 24 septembrie printre 
Zilele admise pentru păcăleli ?

/
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Stau și mănincă în ușa bu
cătăriei bufetului din halele 
Petroșani. E drept, e pauza 
de amiază dar la ei durează 
uneori mai bine de o oră. Ei 
vînd cartofii, varza, roșiile 
statului, nu pe ale lor (căci 
sînt vînzătorU de la punctele 
de desfacere ale O.O.V.L.F.). 
Cine n-are răbdare să aștep
te, să treacă pe la tarabele 
particularilor. Aceștia au timp 
să stea la dispoziția 
S-a cerut O.O.V.L.F. 
rea programului la 
nități ca să nu mai 
se în timpul cînd ies salaria
ta de la serviciu, dar degea
ba. Și-apoi, îndrăznește cum- 
părătorule să protestezi în fa
ța acestor statui ale calmului 
pentru timpul tău pierdut! 
Căci cu ce te murdăresc ei 
nu te mai spală nici apele 
Maleii.

clienților. 
schimba- 
aceste ti
fle inchi-

Spuneam la rubrica prece
dentă că s-au cheltuit niște 
bani degeaba pentru a aduce 
muncitori la șantierul C.S.A. 
Valea Jiului: Oameni cinstiți, 
delegații O.R.R.F.M. n-au chel
tuit decit o sumă mică din 
Hanii încredințați pentru a 
aduce muncitori. Cîteva sute 
de lei din banii C.S.A. plus 
banii de deplasare dați de o- 
ficiu. Banii C.S.A.-ului s-au 
întors în casă după ce s-a 
cheltuit din ei doar strictul 
necesar. Dar cum rămîne cu 
oamenii, că și ei s-au întors 
acasă. In modul în care pro
cedează șantierul — promite 
marea cu sarea și nu dă decit 
sarea —- oamenii nu vin să se 
angajeze, sau dacă vin, fac 
cale-ntoarsă. Ca în cazul re
latat.

1 octombrie
19,00 Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 19,30 Pro
gramul orchestrei de estradă a Ra
dioteleviziunii; 20,00 RADIOJUR
NAL; 20,10 Mic eoncert folcloric; 
20,30 Teatru scurt: „ROCHIA" de 
Romulus Vulpescu; 21,00 Vă invi
tăm la dans; 22,00 RADIOJUR
NAL Sport. Buletin meteorologic: 
22,20 Zece minute cu orchestra 
Tijuana Brass; 22,30 MOMENT 
POETIC; 22,40 Interpret de mu
zică ușoară : Doina Badea și Clau
dio Villa; 23,00 Muzică de dans; 
24.00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Me
lodiile nopții —. muzică ușoară- 
2,55-3,00 BULETIN DE ȘTIRI



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările Adunării Benerale
a 0. N. U.

NEW YORK 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Caplescu, 
transmite : In ședința de joi după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U . la care au continuat dez
baterile de politică generală, au 
luat cuvîntul reprezentanții Gre
ciei, Indoneziei, Columbiei și Costa 
Jîicăi

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Pavlos Ecoriomou-Gouras, 
referindu-se la alegererea noului 
președinte al Adunării Generale, a 
relevat faptul că România este le
gată de Grecia prin vechi legături 
istorice.

El a arătat, în continuare, că 
Grecia dorește să rezolve problema 
Ciprului în cadrul unor discuții cu 
Turcia, pe baza recomandărilor 
O N.U. si cu respectarea voinței 
întregului popor cipriot. Cit pri
vește situația din Orientul Apro
piat, ministrul de externe grec a 
cerut retragerea trupelor izrae- 
liene ca o’condiție preliminară e- 
sențială pentru o reglementare a 
păcii din această regiune, care 
trebuie să garanteze, integritatea 
teritorială a tuturor statelor re
giunii.

Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adam Malik, a decla
rat că situația din Vietnam trebuie 
să fie rezolvată de poporul vietna
mez fără nici o intervenție din a- 
fară si conform cu acordurile de 
la Geneva din 19M.; Primul pas în 
rezolvarea pașnică a acestui con
flict. a spus Malik, trebuie să fie 
încetarea imediată și necondițio
nată a bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord. In legătură 
cu situația din Orientul Apropiat, 
el a declarat că singură cale pen

tru obținerea unei păci trainice în 
ateastă regiune constă în retrage
rea trupelor izraeliene pe poziți
ile dinainte de 5 iunie. El a subli
niat totodată rolul ce-i revine 
O.N U pentru o soluționare poli
tică a crizei din Orientul Apropiat. 
Vorbitorul s-a pronunțat, de ase
menea, pentru îndeplinirea întoc
mai a Declarației Națiunilor Unite 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, subliniind că în prezent mai 
există circa 30 milioane de oameni 
care trăiesc sub dominație colo
nială.

In cuvîntul său, ministrul aface
rilor externe din Costa Rica, i.ara 
Bustamante, s-a referit, îndeosebi, 
Ia decalajul economic existent in
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, subliniind că 
statele plici pierd în comerțul lor 
în urma instabilității prețurilor și 
al schimburilor neechivalente.

A mai luat cuvîntul reprezentan
tul Columbiei.'

Adunarea Generală a O.N U a 
trecut apoi la discutarea includerii 
de noi puncte pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni Cu 49 de voturi 
pentru, 37 contra și 24 abțineri, A- 
dunarea Generală a hotă.’ît să ia 
în discuție’ în ședință plenară pro
blema definirii agresiunii în lu
mina actualei1 situații internațio
nale, propusă de U.R.SiS. după 

, care o .vai ttimite' Spre o dezbatere 
largă în Comitetul juridic al A- 
dunării, dacă va fi necesar Fără 
să pună la vot. Adunarea Gene
rală a adoptat, de asemenea, hotă- 
rîreș de a se discuta în Comitetul 
Politic proiectul sovietic de rezo
luție orivind interzicerea folosirii 
armelor nucleare.

Remanierea 
guvernului Siriei
DAMASC 29 (Agerpres). — Po

trivit unui decret al președintelui 
Noureddin El Atassi, guvernul Si
riei, condus de premierul Youssef 
Zeayyen, a fost remaniat joi, a- 
nunță postul de radio Damasc. Din 
noul guvern fac parte Ibrahim 
Makhos, care deține funcția de 
prim-ministru adjunct și ministru 
al afacerilor externe, portofoliul 
Ministerului Apărării a fost atri
buit generalului Hafez El Assad, 
comandantul armatei aeriene, iar 
în funcția de ministru de interne a 
fost numit Mohammed Eid As- 
houi. In noul guvern au fost in
cluse un număr de nouă persona
lități, care nu au făcut parte din 
cabinetul precedent.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice asediază 
baza americană de la Con Thien

SAIGON 29 (Agerpres). — De trei 
săptămîni, relatează coresponden
tul agenției France Presse, baza a- 
mericană de la Con Thien, situată 
în imediata apropiere a zonei de
militarizate, este supusă tirului 
puternic și permanent al forțelor 
patriotice. Un. adevărat potop de 
fier- st. foc este declanșat de ame
ricani în direcția patrioților dar a-

Stare de tensiune la Saigon

Vizita ministrului comerțului 
exterior al României în Italia

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: Mi
nistrul comerțului exterior al Ro
mâniei, Gheorghe Cioară, care se 
află într-o vizită în Italia, a avut 
întrevederi cu Luigi Preti, minis
trul italian al finanțelor, • Franco 
Restivo, ministrul agriculturii și 
silviculturii, și Giorgio Bo, minis
trul pentru participarea statului. 
Interlocutorii s-au declarat în fa
voarea continuării cursului pozitiv 
al relațiilor economice și comer
ciale româno-ițaliene.

In cursul zilei de vineri, minis-

încheierea reuniunii grupului 
de planificare nucleara al N.A.T.O,

ANKARA 29 (Agerpres). — Vi
neri s-a încheiat la Ankara reu
niunea de două zile a grupului de 

ceștia se mențin solid pe poziții, 
iar atacurile lor nu scad în inten
sitate. Baza de la Con Thien este 
situată pe o înălțime, în jurul că
reia, începînd din primăvara tre
cută, patrioții au fortificat toata- 
satele. Baza este, practic, izolată, 
iar legătura cu ctc.jorw Și apro
vizionarea sînt a^gumte nuihif dt 
elicoptere. 

trul român a vizitat sediul din- Ro
ma al Societății naționale pentru ; 
hidrocarburi (E.N.I.) și Institutul 
pentru reconstrucții industriale 
(I.R.I.) — grup financiar cu capital 
predominant de stat, care cuprinde 
mari întreprinderi și uzine ca „Fin
meccanica", „Finsider", „Fincan- 
tieri", „Finmare" și „Stet“, și a 
avut convorbiri cu conducători ai 
acestor instituții privind dezvolta
rea relațiilor între întreprinderi ro
mânești și firme italiene, inclusiv 
în domeniul cooperării reciproc a- 
vantajoase.

planificare nucleară al N.A.T.O. 
Dezbaterile, la care au luat parte 
miniștrii apărării ai S.U.A., Angliei, 
R.F.G., Canadei, Turciei, Italiei și 
Olandei, s-au desfășurat în secret, 
Un comunicat oficial publicat la 
încheierea reuniunii arată că mi
niștrii „au trecut în revistă diver
sele studii tehnice și militare efec
tuate de la întîlnirea lor anteriâo 
ră și au dat directive pentru con
tinuarea și dezvoltarea lor în ve
derea unei noi examinări la viitoa
rea întîlnire a grupului de planifi
care nucleară". Comunicatul rele- 
vă. de asemenea, că în timpul reu
niunii ministrul apărării al S.U-A., 
McNamara, „a prezentat o infor
mare •’amănunțită privind recenta 
hotărîre a Statelor Unite de a in
stala un sistem de rachete anti-ra- 
chetă", problemă care a provocat 
numeroase reacții negative în feu- 
ropa occidentală.

Condamnarea 
unor deputati 1

29 (Ager-

(Agerpres). — Tribu- 
din Drama (Grecia

ATENA 29 
naiul militar 
de nord) — anunță agenția France 
Presse — l-a condamnat în contu
macie Ia închisoare pe termen de 
12 ani si 7 luni pe fostul deputat 
din partea Uniunii de centru, A- 
nastasios Papadopoulos, aflat în ■ e- 
migrație în R. 
este acuzat de 
noului regim.

F a Germaniei. El 
calomnii la adresa 
Același tribunal a

condamnat pe un alt deputat din 
partea Uniunii de centru Theophy- 
laktos Papanayotou, Ia 10 luni în
chisoare, acuzîndu-1 că a tulburat 
ordinea publică cu doi ani în ur
mă. După cum anunță agenția 
France Presse. alte tribunale din 
Grecia judecă în prezent proce
sele unor foști deputați care nu 
se mai bucură de imunitate parla
mentară

sîrmă ghimpa- 
detașamentele 

au ocupat po- 
luptă.

Președintele Johnson a inspectat 
regiunile sinistrate din Texas

WASHIGNTON 29 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a inspectat 
joi regiunile sinistrate din sudul 
statului Texas, în urma puternice
lor inundații provocate de uraga
nul Beulah. In ultimele 10 zile, 
vaste regiuni situate de 0 parte și 
de alta a fluviului Rio Grande au 
fost bîntuite de uragan. Sute de 
mii de locuitori au rămas fără 
adăpost, iar pagubele provocate de 
inundații sînt apreciate la 1 mi
liard de dolari.

I..a încheierea inspecției, pre
ședintele Johnson a declarat co
respondenților de presă că numai 
pagubele cauzate construcțiilor pu
blice depășesc suma 
cane dolari Cele 20 
din Texas, declarate 
nistrate vor beneficia
federal. Pentru ajutorarea 
fraților au fost mobilizate unități 
ale armatei In statul Guerrero, si
tuat în nordul Mexicului, deosebit 
de afectat de calamități, au în
ceput operațiunile de salvare. Un 
număr de elicoptere au părăsit ba- 1 
zele cu direcția Mexic, unde, Ia 
cererea președintelui Ordaz, vor a- 
corda ajutor celor care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor.

s-a refugiat fie în altePopulația 
regiuni ale țării, fie la nord de Rio 
Grande.

SAIGON 
pres) — Vineri dimi
neața, Saigonul s-a re
întors la înfățișarea să 
din Zilele tulburărilor 
din vara anului 1966. 
Centrul orașului, unde 
se găsește și reședința 
guvernului militar, a 
fost înconjurat de ba
raje de 
tă, iar 
poliției 
ziții de

Pe măsură ce se a- 
propie dezbaterea din 
Adunarea constituantă 
asupra validității așa-zi- 
selor alegeri preziden
țiale, la Saigon tensiu
nea crește. Nimeni nu 
se mai îndoiește că 
„alegerile" și „aleșii" 
(generalii Thieu și Ky 
— N. R.) sînt ținta îm
potriva căreia budiștii

și studenții vor să or
ganizeze sîmbătă o de
monstrație. In acest 
timp, unul dintre cei 
mai importanți lideri 
ai bisericii budiste își 
continuă veghea în fa
ța reședinței juntei mi
litare, așteptînd un răs
puns la cererea pri
vind anularea Cartei, 
prin care guvernul a 
acordat unei secte bu
diste minoritate — dat 
fidele grupului milita
rist.— rolul de condu
cere a bisericii din 
Vietnamul de sud. Că
lugărul Tri Quang nu 
a părăsit locul unde 
așteaptă răspunsul de 
joi dimineața, cînd pes
te 1 000 de călugări bu- 
diști au manifestat în 
favoarea aceleiași ce
reri.

Pe de altă parte, din 
Saigon se ; anunță că 
poliția a arestat vineri 
pe fostul candidat pre
zidențial Truong Thanh 
Dzu — în timp ce se 
îndrepta spre Aduna
rea Națională, unde in-, 
tenționa șă se alăture 
unui grup de deputați 
ce contestă validitatea 
alegerilor frauduloase 
de la 3 septembrie. 
Observatorii din Saigon 
arată că această mă
sură a fost luată de 
junta militară cu sco
pul de a intimida opo
ziția crescîndă mani
festată de populație și 
de cercurile politice 
civile și religioase îm
potriva guvernării tan
demului Thieu Ky.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Senatorul american Ernest Grue- 
ning (democrat din partea statului 
Alaska) a cerut președintelui John
son să recunoască greșelile politicii 
sale în Asia de sud-est și să ordone 
retragerea trupelor din Vietnam. 
La rîndul său, senatorul Stewen 
Young (democrat din partea sta
tului Ohio) a condamnat discursu
rile publice ale șefilor de la Pen
tagon, printre care generalul Whee
ler, președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major, și a ami
ralului Sharp, comandantul su
prem al forțelor S.UA. în Pacific, 
care, potrivit cuvintelor senatoru
lui, „încearcă să impună politica 
externă a guvernului S.U.A.".

de 20 mîli- 
de districte 
regiuni si
de ajutorul 

■inis-

Cutremure de pămînt în S. U. A.
' La șase minute după un cutremur de intensitate medie semnala: 

în California, un alt cutremur, apreciat ca violent, a fost înregistrat în 
Alaska. Șocurile cele mai puternice 
ton, situată in Golful Alaska:

au fost resimțite in Insula Middle-

Pierderi recunoscute oficial
După cum se anunță într-un co

municat militar, dat publicității la 
Lișabona, în timpul luptelor care

au avut loc săptămîna trecută în 
Angola portugheză, șapte militari 
portughezi au 
răniți.

fost uciși, iar alți 40

l

Uraganul „Edith‘*
La scurt interval de timp 

după trecerea uraganului „Beu
lah", un alt uragan „Edith", 
amenință țările din America 
Centrală și regiunile din sud- 
vestul S.U.A. In prezent, a- 
cest uragan evoluează la 580 
km de Guadelupa, anunță sta
țiile meteorologice din San Juan 
(Porto Rico).'

Arestări în Argentina
Judecătorul federal din orașul 

Salta (Argentina) a emis un ordin 
de arestare a profesorului 
Baas, acuzat că ar „nutri

Alfredo 
simpatie

CHILE, 
de

• SANTIAGO DE 
Potrivit datelor publicate 
Institutul de economie al Uni
versității din Santiago de Chile, 
750 000 de chilieni (o zecime 
din populația țării) sînt șomeri 
totali sau parțiali.

de la școlile primare din Cipru• NICOSIA. Grevei învățătorilor 
declarate la 25 septembrie i s-au alăturat la 29 septembrie și cadrele, di
dactice - de la școlile secundare și tehnice -care revendică, și Fele majo
rarea salariilor.

pentru comuniști". La Cordova, Tu- 
cuman și alte orașe argentinene au 
fost, de asemenea, operate arestări. 
Toate aceste măsuri sînt luate în 
conformitate cu „legea privind se
curitatea statului", adoptată în lu
na august a. c.

BONN.
citori de
re de mașini agricole
Dire Lang Ag",
(R.F.G.), au declarat grevă. 
Muncitorii protestează împotri
va intenției administrației de 
a reduce durata concediilor.

Peste 1 700 de mun- 
la uzina constructoa- 

„John 
din Manheim 

au declarat

Puternică explozie la Wilmington
Două persoane au 

fost omorîte, iar alte 
,73 au fost internate de 
urgență în spital în ur
ma unei explozii care 
s-a produs la o uzină 
chimică din Wilming-

ton (statul California). 
Explozia s-a datorat u- 
nui fulger, care a pro
vocat, de asemenea, 
ridicarea unui nor groș 
in amestec de hidrogen 
și clor. întreaga zonă

din împrejurimile uzi
nei a fost evacuată. 
Substanțele toxice din 
aer au fost principala 
cquză a numărului mă
reț de ‘ persoane inter- 
nate în spital.
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