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DECADA
Startul în ultimul trimestru fiWHItdHH

PURTĂTORI 
Al ȘTAFETEI 
VREDNICIEI

11 EIIW1 
Rlltlti

a apărut:

-Pritna decadă din ultimul trimestru al anului s-a ' încheiat. Cu ce rezultate, cu ce semnificații ? De fapt rezultatele determină și semnificațiile. Să le relevăm :Cea mai mare depășire au înregistrat-o tot minerii Lu- peniului — fruntașii din bazin :, ,3 358 tone. Urmează apoi,, cu depășiri mai mici,■■ minerii din Lonea și Petrila. Au cîte 231, respectiv, 8 tone depășire în prima decadă. Pînă acum totul e bine. Rău e însă că „plusul" obținut , de minele fruntașe este înghițit de celelalte exploatări. Cele mai5 mari

rămîneri în urmă le au exploatările . Aninoasa -. șL Vulcan, cîte, 2.322 tone, respectiv, 2 250 tone. Bat pasul pe loc și minele Uricani, Dîl- ja și sectorul: rpinjer . 'Paro- șeni. Cele două exploatări au un minus de- cîte- 946, respectiv, - 916 tone, iar Pa- roșeniul 331 tone.
Start anemic în ultimul 

trimestru al anului, tovarăși 
de la Aninoasa, Vulcan, .Uri
cani, Dîljașl Paroșenl! Din cauza rămînerilor în urmă la aceste exploatări, minusul pe combifial e de 3168 tone. ' ' >

PE EXPLOATĂRI

MDe ce nu se poate ?•Tot de calitate e vorba, respectiv, de; conținutul de cenușă al producției brute. De cîteva luni realizările5 la acest indicator oscilează în jurul unui „punct". Cu un punct e depăși) baj'epml, --d'e cenușă.-. In această decadă e. fdt, -așa. Depășirea e de 1,1‘puncte.’ Beci față de luna trecută cinci depășirea a fost de 0,3 puncte, calitatea Sra . înrăutăți^ cu 0,3 puncte. Și-n lunile trecute, âsimă’n-ătpr; De ce?? De ce nu intervine o schimbare radicală înspre bine privind calitatpa ? In această decadă, cea. mai mare ruină. pe bazin — Lupeni — a redus cu 0,3; puncte fata de limita admisă conținutul de cenușă. Deci se poate i Atunci de ce nu se poate și la Vulcan, Uricani, Aninoasa, Lbnea și Petrila ?
0$ Investifiiie-s iarăși cu minus.DUpă un bilanț demn de relevat — 554,6 ml. săpați în. plus în luna trecută — în prima decadă din octombrie, sectoarele de investiții au difi nou o rămînere în urmă .Via lucrările miniere de 61,6 ml. . Minusul, provine îndeosebi de la exploatările Uricani (—48,3 .ml), Aninoasa

Vulcan (-—3.4 ml). Deci minusuri deștul de mari, ca pe combinat ■ cu toate că minele Lupeni, Lonea și Dîlja au depășiri de cîte 16,9; 6,5 respectiv, 0,3 ml, rămîne- rea în urmă să se ridice în prima decadă la 61,6 ml.. Pentru sectoarele de investiții, ritmicitatea nu. repre-
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PE SECTOARE

Sect. VIII Lupeni
Sect. V. Vulcan
Sect. III Petrila
Sect. V Lupeni
Sect. IR Lupeni 
Sect. V Lonea
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SIMPOZIONComitetul pentru cultură și artă’ organizează un simpozion închinat aniversării. a 150 de ani de la nașterea lui M... Kogălniceanu. Expunerile , vor fi susținute de profesorii Hogman Cornel, V erzau Marin și Munteanu Mircea. Simpozionul va a- vea. .loc ■ vineri., 13 octombrie, oraș 18,' în sala clubului C.C.V.J. din Petroșani. .
Șoferi evidențiați 
în muncă:Pe... panoul evidențiaților de la I.C.O. Petroșani se află -numele multor șoferi. Ei au adus întreprinderii economii însemnaie prin faptul că și-au îngrijit bine mașinile; ‘.depășind astfel ciclul de exploatare . prevăzut. Printre' cei eviîențiați se numără :; Trif Hori a, Șipoș Ștefan. Marian Clement, Baki Francisc.. Roman Gri- gore, Straubinger Minai, Argeanu Constantin. Mure- șan .Petru, Fenici Ghaorghe și Biro Carol care ău realizat o economie de 138 237 ■lei. De asemenea, șoferii Crivăț loan și Goia Traian și-ău - întreținut corespunzător mașinile circulînd , cu ele fără reparație capitală economisind

Pe o masă nichelată s-au aliniat sufertașe de diverse culori.5— Cu ce doriți să vă serves’c ?— Ciorbă de perișoa- re și cotlet...— Poftiți. Poftă pună.Acest dialog se repetă zilnic. Și ămbiâîîțH-i plăcută, instalațiile-s mo

Spitalul unifi: 
cat Lupeni : A- 
sistenta medicală 
Popa Eugenia e- 
fectuează 0 anes
tezie.

Principiile de 
bază adoptate de 
Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 
octombrie 1967 cu 
privire la îmbună
tățirea organizării 
administrativ - te- 
riteriale ■ a - R?*$- 
niei și sistemati
zarea localităților 
rurale. ’

32'ife W lei

Broșura a fost 
tipărită Intr-un ti
raj de masă.

Pe fețele tor -se 
citește satisfacția 
realizărilor de
ținute și năzuin
ța de a le dez
volta continuu.

ral său Dochițu’ Constantin, lucrătoarele -Mandr(a Râfila și Sîrbu Tatiana se străduiesc., să se achite de sarcini în mod o- norabil.Iată cum 200 de oameni din cartier, muri- O.itori, funcționari, cadre didactice —■ sînt scutiți de crTijâ' curtipărătutilor
La prima bucătărie de bloc

200 DE ABONAȚI 
T MULȚUMIȚIderne, iar’ curățenia-i ireproșabilă.Sîntem Ia bucătăria de bloc din cartierul Live- zeni. De la deschiderea acestei, unități au. trecut mai bine de patru luni și abonații — peste 200 — se declară mulțumiți de calitatea și varietatea meniurilor. Dovadă este și condica de recla- mații. Deocamdată nu conține nici un reproș referitor la modul în care sînt serviți abonații. Aceasta pentru că personalul bucătăriei, și în mod * deosebit bucătarul șef ilieș Grigore, ajuto-

și gătitului avînd asigurat un prînz pe care îl pot alege d'in 3—4 feluri de mîncare.Responsabilul unităților .T.A.P.L. din complexul comercial, tov. Ghi- țan Dumitru,, se arată mulțumit de felul cum șe desfășoară activitatea la bucătăria de. bloc. A* lături . de restaurant,bu- fetul-bar, cofetăria și bucătăria contribuie din plin la satisfacerea. cerințelor cotidiene. ale locuitorilor din cartier.
F. CRISTIAN.

(Continuare in pag, a 3-a)

, Fierbere mare la biroul sectorului. Atmosferă de muncă, prilej de comparații cu momente de du-țe- vino urmate de ore în care nu se mai deschide ușa. Calcule și satisfacții : este pentru a peste 50-a oară în ultimii cinci ani eînd sectorul își depășește sarcina de plan. Deci, încă o treaptă urcată spre cel de-al cincilea titlu de sector fruntaș. Este o cinste cătra care țintește vrednicul colectiv care poartă răspunderea pentru investițiile minei Petrila Este îelșșl celor care deschid căi subpănnhtene spre -inima de cărbune a muntelui pregătind viitoare , fronturi bogate în hrană pentru termccen- '* trale si locomotive. { ’— Și care brigadă, a realizat cea mai‘măre avansare ?- Cea a lui Cîrstea Florea; 52 de metri susținuți! în T.H., îrtti răspunde Poliopol Petru, topogra- ful sectorului.Timp de peste 7 ani, la sectorul de investiții al minei Petrila — , Cea mai lăudată, admirată și invidiată brigadă' era cea .condusă de Dogaru Sebastian, unul din cei mai destoinici mineri pe care ișst > avut Petrila de-a lungul anilor. Deseori au scris ziarele despre isprăvile lui Dogaru și ale ortacilor săi (printre'altele, au fost primii - care au aplicat cu- succes perfora- jiil umed). Ei bine, cel căruia, i s-a acordat încrederea în urmă cu cinci luni, să continue tradiția acestei vestite brigăzi a fost Cîrstea Florea, ani de-a rîndul șef de schimb si om de bază în micul colectiv condus de DogaruȘtiind ce răspundere apasă pe u- merii' săi, Cîrstea a hotărîț, atunci, în urmă: cui cinci luni, să poarte mai depa’rte șMfeta vredniciei.' Rezultați,! ?Povestește tînărul inginer SUici ■ Gheorghe :— Ne’ ducem, în ultima zi a- lui septembrie.,. la' preluarea lucrului Ajungem la transversala spre stra- tul fi eșt, locul de muncă al ortacilor lui Cîrstea. Vedem cum toată comisia privește încîntată galeria boltită — armături așezate „sfoară". canalul si linia ferată amenajate .,ca la carte", oroiectul respectat îritoctnai, -curățenie și ordir.e desăvîrșită, întind topografii ruleta : o dată, încă p dată și încă o • dată. Doar erau peste 50. de metri:;, . -— Dar ce considerați că este caracteristic oamenilor brigăzii?— In primul . rînd voința Igr, ambiția de a nu le lua nimeni înainte. Cred că asta si exnlijă de ce de la începutul anului au acumulat un plus de .278 mc. excavați. Acolo Ia 550 metri sub pămînt, zece- oameni, . minerii Jacot? .... Laszlo și ,Ghiță. ajutorii, de mineri . Dumbrăveenu. și Diaconu, vagonetarii Bloaje, M'inteanu și Cioeanu -- ortacii: lui Florea Cîrstea, aproape: toți oameni scunzi, mărunți, de măi-mai îți inspiră neîncredere la prima vedere, continuă ct succes O, tradiție 5 aceea, de evidențiați și. fruntași. : Muncesc cu rîvnă, cu chibzuință, -.îstigă bine și poartă în ' ritm alert ștafeta vredniciei• : Franclsc VETRO

s-au familiarizat cu el.. Mu într-un.. viitor apropiat, să întorcîndu-și de acolo privi- ce că sînt flecare trăiesc acolo nu se știe aproape
Pămintenii s-au lansai in Cosmos și este exclus ca într-o bună zi, și aceasta auzim de aselenizarea primului om. Dar, i rea către Pămînt, omul își va da seama că sînt destule regiuni figurează pe harta propriei pianele cu o pată albă, semn cunoscute. Nici despre oamenii nimic. Astfel de regiuni pot fi găsite în America de Sud, și pentru a ajunge la ele îți trebuie mult curaj. Indienii sînt destul de neîncrezători în ce privește sentimentele de prietenie ' ale albilor. Dar, cine reușește să intre îri contact cu ei, face descoperiri fascinante. Recent, ziaristul Alfons Sairâh a reușit să întreprindă o asemenea călătorie' în interiorul țării indienilor Bororos. -<Redăm în continuare relatările acestui ziarist despre tribul Bb- roros și altele care ■ trăiesc în proximitatea lai: “ iNoi.am uitat că pe Pămint se află oameni de al căror ■ fel.; de viață ne despart mii și- zeci de mii de.Jam, a căror cercetare ar

prezerita. -uri 'interes :științific, hei : puțin! toț așa s de. mare- ca - și explorarea-. Universului. . Ei , se ascund de noi în junglele din Noua

Guinee și . America de Sud, intimidați și rezervați, de multe ori, pătrunși , de o.. ură , adîncă împor triva civilizației noastre. Așa că nu, .am, vrut să părăsim . Brazilia fără a cunoaște cîțiva din acești oameni. .Albii duc și astăzi o luptă de exterminare a lor. Recent, în mijlocul sfatului Matto Grosso a izbucnit o dispută între colonizatorii, albi și. Un. trib de indent Intr-o a albii ș-au hotănt să încheie în mod sîngeros această dispută prin exterminarea întregii așezări .de indieni. In timp ce albii se, retrăgeau după , această in-
(Continuare în pag. a 2-a)
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Noi manuale și cursuri universitare 
pentru studenții I. M. P

ÎM FEBRĂ PREGĂTIRILOR PENTRU „FINALE"
Taraful din LoneaSpuneam, într-un număr recent al ziarului nostru că la finalele republicane ale întrecerilor artiștilor amatori avem pretenția și dorința cu fruntașii amatorismului Văii Jiului să se prezinte la un nivel mai mult decît corespunzător. Avînd în vedere posibilitățile de a- firmare de care sînt capabile formațiile noastre aureolate cu „laurii" juriului regional, dorința este îndreptățită, Am recunoscut, astfel, că taraful Clubului sindicate
lor din Lonea și-a interpretat melodiile cu acurateța, cu mult simț, influențînd conștiința șl starea de spirit a auditorului. I s-a prevăzut acestei formații o consacrare deplină și dobîndirea unui „renume" la întrecerile finale. Cuvintele mă-

leazft $ă mă pregătesc individual cit mai intens. Exersez 2-3 ore pe zi. Am convingerea că voi ocupa urțul din primele locuri, poate chiar locul I, dacă... voi fi acompaniat șl de o formație . valoroasă" — ne-a mărturisit tov. Drăgan. Melodiile de muzică ușoară din repertoriul pe care-1 pregătește 4nt pretențioase și el știe acest lu^jț, „Andolu- zia'l, „ Un singur val", „Liniște*. . Ploaia și noi* — sînt melodii din care se pot scoate efecte iminent apreciate d§ orice ascultător. Faptul că nu va fi acompaniat de formația de muzică ușoară din Lupani nu trebuie -să-l dezarmeze ei

dimpotrivă, să-1 determine in a-și dovedi valoarea și în compania altui acompaniament. Oricum, după posibilitățile de asimilare a muzicii și după felul cum se pregătește, Sandu Drăgan, poate aspira îndreptățit la o „medalie" a finalelor amatorismului din țarăPînă atunci însă, amintim că „niciodată nu-i prea mult", cînd este vorba de pregătiri cu un scop bine definit Si acest lucru se referă și la formația loneană care deocamdată nu prea... „transpiră" la rezultate superioare.
V, TEODORE8CU

.............. . ................................ . î 
gulitoare, de recunoaștere a va- I Irwrii co nano încă că ri-mi asnit. f*-». ■

I
I
I
I
I

lorii se pare însă că n-au avut e- fectul scontat — de a stimula o pregătire în ritm accelerat. Sîn- tem de acord că acești iubitori ai frumosului nu. pot fi obligați să participe la repetiții, Ei vin pentru că doresc, pentru că sînt ti
trași de magnetul artei. Acest lucru nu înseamnă că atunci cînd, 
la un moment dat, libera participare este îngreunată de alți factori, nu se poate interveni pentru a facilita participarea la repetiții, pentru a-i convinge pe aceștia de utilitatea pregătirilor intense. Avem pretenția cu tcții și așteptăm ca această formație să cucerească un loc fruntaș. Insă acest lucru nu se va realiza atîta timp cît la repetiții sînt prezenți doar un sfert din totalul de 29, membri ai formației. Am văzut la repetiții a- Ceastă formație, Am admirat puterea de muncă a prof. Gheorghe I

IPopa, dirijorul tarafului, insistența I cu care acesta lucrează pentru a- 1 >asă a ,,Suitei I (Doină, Cîntec ț Bora t ,Brîu- |
samblarea armonioasă a din Valea Jiujui" l ciobănesc Joc momîrlănesc și Bora fetelor), a „Invîrtitei" și a J lui". înnoirile aduse interpretării melodiilor în pregătire : introducerea unor contra-melodii artificii de intrări succesive a diferitelor instrumente etc,, trebuie însă repetată intens. Or, acest lucru nu se poate face cînd sincronizarea arcu- șelor (șl nu numai a lor) este departe de a fl cea așteptată.

(Urmare din pag. 1)cursiuAe sîngeroasâ, le-a căzut în mînă singura femeie supraviețuitoare. Ea a fost spînzurată de un copac, și apoi ciapîrțită. In orășelul apropiat, la marginea junglei, 'banda de albi a sărbătorit „fapta ei eroică" cu băuturi tari. Insă un misionar a avut inspirația să facă înregistrări pe bandă de magnetofon și apoi să alarmeze .întreaga opinie publică braziliană. Dar cine va reuși să prindă acești criminali într-o țară în care există nenumărate ascunzători ? ._

cea mai sîngeroasâ răzbunare a indienilor pentru asasinarea unui tovarăș de-al lor nevinovat.De atunci, indienii Chavanti sînt foarte neîncrezători față de albi. De-abia în 1947, exploratorul Mireilles a reușit să stabilească un scurt contact cu reprezentanți ai acestui trib legendar. Ei sînt nemiloși, duri și sînt - .foarte' rezervați față de .străini, Vînători abili, aceștia nimeresc inima unui jaguar de la o distanță de 30—-60 metri. înălțimea lor medie se a- prgeiază a fi de 3 m, Limba lor . nu poate fi înțeleasă de celelalte
PMCUR6ÎNR PETELE ALBE
ALE HARȚII TERESTRE

Pentru pregătirea Studenților la nivelul impus de ets'u- 
tinua dezvoltare a științei și tehnicii, colectivul didactic al 
Institutului de mine Petroșani a luat măsuri pentru punerea 
la indemnina studenților a unor noi manuale și cursuri 
universitare. Astfel, printre cursurile care au fost elaborate 
de către cadre didactice din I.M.P. și predate Editurii Mi
nisterului învăț ămlntului se numără : „Cursul de geolo
gie" de prof. dr. Emil Pop; „Curs de geometrizarea zăcă
mintelor" de lector dr. Rădică Sabatin ș.a. Paralel cu lu
crările amintite, tot pentru a veni în ajutorul studenților. 
In litografia institutului- au fost, de asemenea, editate mai 
multe culegeri de probleme. îndrumătoare de lucrări prac
tice etc. Pînă în prezent sînt terminate „Cursul de meca
nică teoretică" val. II, elaborat de un colectiv de cadre di
dactice sub conducerea conf. univ. ing. Ilie Constantinescu ; 
„Cursul de mineralogie descriptivă" de conf, univ. Valeria 
Popa; „Culegerea de probleme de rezistența materialelor" 
elaborat de colectivul catedrei respective și altele,

Avtnd la dispoziție laboratoare utilate cu aparataj mo
dern precum și material didactic documentar bogat, studen
ții vor reuși să-Și însușească temeinic cunoștințele predate 
în institut, spre a deveni cadre inginerești bine pregătite 
ale industrei noastre miniere.

2 0 DEAșa-i, 20 de bani nu reprezintă nu Știu ce valoare. Poți cel mult cu „nimicul ăsta", să cumperi doar... crete, coaie de hîrție, yn chibritTotuși, intimitatea aceasta de „mărunțiș" capătă, în ochii unora, proporții enorme. Și încep acești „prieteni intimi" ai nedespărțitu-
ții, cînd ajung Ia vîrsta adoles- » cenței, trebui®, «ă sg mute în casa | bărbaților. Aceasta se află în mij- • locul satului și este locul de re- Ifugiu pentru bărbații căsătoriți I care, pentru o anumită perioadă I de timp, sau pentru totdeauna, au 1

BANINĂRAVURI
lui mărunțiș să efectueze o serie de calcule. Mintale. Simple. Douăzeci de bani + douăzeci de bani + douăzeci de bani... se ajunge neapărat — potrivit legii adunării ,> cartea de aritmetică pentru clfet a in-a — la un total destul de măricel. Acesta se numește, cînd e cîștigat „pe alături", ciubuc. Așteptat spre a fi numărat în tihnă, monedă cu monedă, el dă foarte mare bătaie de cap celor ce și-l „agonisesc". Recurgînd, cu inocență, la cel arai Simplu răspuns „n-avem rest !", nărăvașii din fire ajung să creadă că-1 merită cu prisosință. Doar au făcut eforturi ! Și, „ne- voiți" fiind, au. folosit orice tertipuri, uneori, necunoscute nouă,fost alungați de soții. . Divorțurile I fiÎFtfr frtavf#* fi’pptzpnfo ci C©le *totul I orei a *| pentru a nu fi deranjați cu „da- , | ți-mi resțul !”. Cumpărători care t_ I să-și ceară diferența dintre suma t_ | .plătită si costul -exact al mărfii ț sînt puțini. Mulți opiniază : „Mare | lucru ! Cîștigă și ei acolo ceva, că de-aia sînt corner jianțiE o părere !, După care nu ne luăm. Hai mai bine să facem o socoteală simplă prin... regula de trei simple.Problema, să-i zicem că sună așa : „Vînzătoarea de la mici și cîrnăciori din piața Petroșaniulai vinde, potrivit „Prețului unitar" a- fișat în bătaia vîntului. iniei cu 1,50 lej bucata- și felia de pîin? uscată cu 0.30 lei, Cetățeanul trecător înfometat" întinde 2 lei și-și primește gustarea. Pe o hîrtie. Res tul de 20 bani nu i se mai dă. întrebare j dacă la un mic, cîștigul e de 20 bani. Ia 200 mici vînduți zilnic cit va cîștiga „săraca" ? Nu calculăm prea mult. Și- băbește, și ca la școală, suma va fi egală cu 40 lei Azi așa mîine așa, poimîine tot așa... suma sporette Și nimeni nu se gîndeșțe că mărunțișul se face mare ! Nimeni nu vede că pu- nînd cap la cap eîte 20 de bani se formează pe neașteptate un „turn" de 40 lei. Acești bani ai cui sînt ? Sigur, ai vînzătoarei. Dar ai cui ar trebui să fie ? Ai noștri I Nu șîn- tem pretențioși și nu va fi învinuit nimeni de pretenții exagerate dacă-i va spune răspicat, fără a avea inimă largă, celei în cauză: „Tovărășico, fă bine, mata, și dă-ne restul c-așa trebuie ! Schimbă, fă rost de mărunțiș și dă-ni-1!",Credeți chiar că 20 de bani nu ne-prind bine? Greșiți.

sînt foarte frecvente și de cele mai multe ori au cauze cu t neînsemnate. Soțul următor preia cu cea mai mare înțelegere sarcina hrănirii copiilor proveniți din căsătoriile anterioare, Ei sînt considerați de altfel aparținînd clanului.Este foarte frecventă tendința de a caracteriza indianul ca un tip crud. Indienii Chavanti ucid tot ceea ce le iese în cale. Chiar I și indienii Bororos nu s-au eliberat cu totul de sentimentul de ură pe care-1 nutresc față de omul alb care i-a adus atîtea umilințe și suferințe. Cu toate acestea, indianul este binevoitor atunci cînd te apropii de el cu sentimente pașnice. Țn cursul expediției am cunoscut un proprietar alb despre care mulți spun că ar fi otrăvit un sat întreg de indieni. Insă nimeni nu are curaj s-o spună cu voce tare, deoarece influența și puterea acestui om este mult prea puternică.Pare că nu se poate face nimic pentru a se salva existența băștinașilor din America de Sud, Se propune crearea unor rezervații uriașe, Dar vor reuși oare aceste rezervații1 să reziste la creșterea populației ? Triburile cele mai rezistente ș.au salvat prin fugă. Ele se retrag din ce în ce mai mult ■ în jungla de nepătruns șl se luptă 1 acolo cu urmăritorii lor și cu cei I ce vor să le ștăpînească pe viață I șl pe moarte. Așa șe întîmplă cu I Indienii Auccind din răsăritul E- I cuadorului, așa se întîmplă cu 1 indienii Chavanti din inima Bra- I zlljei. Dar fuga aceasta este o so- I luțle de moment. Cită vreme vor | mai putea ei șa reziste asaltului g albilor. Oare nu au aceleași drep- J turi la existență ca și cel care-i fugăresc ?

I
I
I
I
I
I
i
î
I

Nu a fost ușor pentru noi șă obținem de la guvernator permisiunea de a vizita așezările indiene. Așa-numitul serviciu de I protejare a indienilor este față de ziariști foarte neîncrezător. El a fost înființat de mareșalul Rondon pentru a salva indienii de la >. Fiul unei mame indiene dat seama de pericolul grav care amenință lor.In prezent tr-un lanț de granița civilizației cu albii, să fie împiedicate bandele de răufăcători albi, de a pătrunde în această zonă. După cum se vede, însă, nu întotdeauna cu succes.Cu excepția câtorva mici rezervații pentru turiștii curioși, orice expediție spre indieni este astăzi foarte anevoioasă. Nimeni nu cunoaște numărul exact al băștinașilor Americii de Sud, care trăiesc în pădurile virgine și în tufișurile dese. Numărul lor se apreciază între 500 000 și 1 000 000. Nu este cunoscut nici numărul triburilor. Unele au contacte dure ou civilizația. Altele fug din fața ei, iar altele sînt învăluite de vraja legendelor. Printre acestea din urmă face parte și tribul indienilor Chavanti, care se teme atît de indieni, cît și de albi. Ei trăiesc aproape complet izolați, în apropiere de Rio dos Mortes („Fluviul , aici au fost uciși și aruncați în apă 1000 de colonizatori albi. A fost
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existența băștinași-
■ • . " • - ’ ' ' ■ i ■ 'se încearcă, prin- posturi instalate laTrompetistul 

din LupeniCine nu-1 cunoaște în Lupeni peSandu Drăgan, electricianul — • trompetist! Apreciat la locul de I muncă (sectorul XII al E. M, Lu- peni), i și-a cucerit popularitatea printr-o. perseverentă și o dăruire muzicii, demnă de remarcat. Deși „notat" în ziarul nostru nu cu cuvinte prea măgulitoare, după prima fază a întrecerilor Concursului al VIII- lea, Sandu Drăgan a înțeles că pentru a ajunge cît mai departe în concurs este necesară o pregătire minuțioasă, zi de zi, o exersare îndelungată care să-l conducă Ia o interpretare apropiată perfecțiunii. Așa se face că, prin munca 
sa, a ajuns „medaliat" al juriului regional și unul din candidații la un loc fruntaș în întrecerile finale.„Aștept cu o mare emoție finalele. Știu c-o să am concurenți mulți și valoroși. Asta mă stimu-

(secwrui ,nu m r.. w. mi- . redutabilul artist amator I

| morților"). in secolul XVII,
U. . . . . . . .

triburi. Sînt clasați în grupa indienilor Kayapo, care și ■ astăzi trăiesc complet în afara civilizației. 1Ne-a fost imposibil să venim în contact cu Indienii Chavanti sau chiar eu triburi Kayapo, Ne-au lipsit mijloacele, timpul și, mai ales, curajul. In schimb, l-am cunoscut pe indienii Bororos, care trăiesc în vecinătatea triburilor • Chavanti. Zona în care trăiesc in-' dienii Bororos se află în regiunea rîului Sfîntul Laurențiu la aproximativ 200—300 km sUd-est de lo- ehlitătea Cuyaba. Tribul lor este împărțit în două grupe principale, Tugareques și Exeraes, ceea ce la căsătorie joacă un rol foarte important, deoarece nu este permis să te căsătorești decît cu un membru al celuilalt trib. Aici este obiceiul ca fata să-și/ aleagă partenerul și nu băiatul.Grupurile principale se divid, la rîndul lor, în așa-numite clanuri, care sînt considerate ca mari familii. Tribul are p organizație- matriarhală. Femeia ocupă un loc dominant în viața acestuia, Descendența se Stabilește după mamă, șj nu după tată. Hotărîrile importante pentru viața tribului sînt luate tot de femeie. Locuința a- parține femeii cu toate că este construită de bărbat. Noțiunea de familie așa cum o cunoaștem noi este inexistentă la acest trib.Copiii nu aparțin familiei, ci clanului. Fetele rămîn pînă la căsătorie în casa mamei, însă băie-
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INSTRUCTAJ N. T. S.
PRIN FILMEPrintre formele eficiente de instruire eu privire Ia N.T.S. folosite la E. M. Lupeni șe numără și proiectarea de filme. Instructajul are loc periodic și în mod diferențiat' Se țin instructaje eu noii angajați, cu maiștrii și pi nonalul de la aeraj, salvatori etc. Filmele slnt apoi comentate de cel care le-nu vizionat.
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Acord comercial

mai
pu- mi-

și de plăți 
între RomâniaCreditele bancare pentru mică mecanizare se acord & de către Banca Națională pentru lucrări care conduc la realizarea unei e- ficiențe economice imediate, contribuind la reducerea volumului de muncă, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație precum și la îmbunătățirea aprovizionării s-au deservirii populației.Depistarea lucrărilor ce au caracterul indicat și finanțarea lor din credite de mecanizare prezintă o importanță deosebită pentru întreprinderile economice. Cheltuielile necesare pentru executarea acestor lucrări nu grevează cheltuielile de producție ale perioadei respective, toate acestea suportîndu-se din creditele ce se acordă de bancă, restituirea creditului făcindu-se din beneficiile suplimentare ce se vor realiza în următorii 3 ani punerii în funcțiune a obiectivului.

Lucrările de mică mecanizare prezintă o importanță deosebită și din punct de vedere tehnic și al protejării potențialului uman, deoarece prin executarea lor se ajunge în unele situații la o îmbunătățire substanțială a utilizării capacităților de producție, iar în altele la o diminuare a uzurii morale a mașinilor, prin adoptarea acestora la cerințele producției moderne. Protejarea potențialului uman se realizează prin mecanizarea operațiilor ce se execută manual (operațiile de încărcare, descărcare, transport pe orizontală sau verticală ețc).Ne propunem în cele ce urinează să analizăm care a fost preocuparea colectivelor din unitățile deservite de filiala noastră pentru depistarea lucrărilor ce s-ar fi tut .executa din fondurile, de că mecanizare.Pentru a avea ț> imagine citclară asupra acestui fapt redăm în tabelul următor situația la zi a acestor lucrări pe anul 1967 ;

iarna In vagoanele cu cărbune c« se transportă la Paroșeni o temperatură care să nu permită înghețarea încărcăturii în timpul transportului.Astfel prezenlîndu-se situația, este necesar ca pe viitor, economiștii și tehnicienii din întreprinderile și organizațiile econotnlce de stat și cooperatiste deservite de filiala B.N.R.S.H. Petroșani să consacre un timp mal mare studierii șj depistării lucrărilor ce pot fi executate din fondurile dfi mică mecanizare. Este necesară mobilizarea în această direcție a întregului colectiv din fiecare întreprindere și în special a cadrelor chemate să organizeze și dirijeze producția.

In urjna tratativelor'purtate între 7 și 11 octombrie 1967 de Ministerul Comerțului' Exterior ți. Banca Națională u Republicii Socialiste România cu delegația oficială econo- nomică ecuadoriană condusă de Jaime Nebot, președintele Juntei- Naționale de Planificare, s-a încheiat un acord comercial și un aranjament de plăți pe perioada 1968—. }970„ ■, . • - ' 'In baza acordului comercial se- mnat, România va exporta în Ecuador utilaj petrolier, energetic, tractoare, mașini agricole, material rulant, produse chimice, bunuri de u2 casnic ți va importa cafea, cacao, banane și alte mărfuri. (Agevpres)
ROMULUS VODISLAVșef serviciu la filiala Petroșani a Bfincll Național® TELEVIZIUNE

1. I.OJ.L. Petroșani 4 ' 322 212 5212. C.G.V.J. Petroșani 3 224 7153. O.C.L. Alimentara 3 31 1 754. I.C.R.M, Petroșani 1 50 — ■ 622TOTAL: 11 627 213 1 373Tabelul de față ne evidențiază faptul că:întreprinderea orăsănească d- industrie locală Petroșani a rezolvat o parte din problemele impuse de cerințele populației și ale economiei prin intermediul lucrărilor executate din fondurile de mică mecanizare, solicitînd si apro- bîndu-i-se în cele 9 luni credite în sumă de 322 mii lei din care a și utilizat suma de lei 212 mii lei, 3-au soluționat prin intermediul acestei surse de finanțare reamfilasarea morii. de măcinat porumb de la Lupeni, executarea cuptorului de copt pîine din cartierul Aeroport. De asemenea, s-au amenajat carierele de piatră Bolii și Gambri- nus.
Se remarcă faptul că unele u- ■ nități au aprobate credite de mi- mecanizare însă nu le utilizează. Așa e cazul Combinatului carbonifer Valea Jiului, O.CL. Alimentara și I.C.R.M. Petroșani. La fiecare din aceste unități, explicațiile diferă în ceea ce privește neutilizarea creditelor aprobate. Semnificativ e cazul O.C.L. Alimentara Petroșani căreia, i s-a a- probat încă din luna aprilie 196/ un credit de 16 mii lei pentru procurarea de inventar comercial pe care nu și l-a procurat nici pînă la data actuală.O situație similară prezintă O.C.L. Produse Industriale Peiro- mul mare de șani căreia i s-a aprobat un credit de 28 mii lei încă din luna decembrie 1966 pentru a construi o magazie de var, magazie care nu s-a terminat nici pînă. la data actuală deoarece unitatea în . cauză mai întîi a solicitat creditul și abia după aceea a făcut analiza.

posibilităților materiale de care dispune pentru a executa lucra- de rea. Urmarea acestui fapt: unitatea a cerut prelungirea aprobării date de 3 ori pînă la data actuală, or lucrâreă încă nu s-a terminat nici acum.Filiala B.N.R.S.R. Petroșani deservește un număr mult mai mare de unități industriale și comerciale deoît cele indicate în tabelul de mai sus, unități în cadrul cărora s-a depistat un volum important de lucrări de mică mecanizare. Aceste întreprinderi sînt LF. Petroșani, „Visooza’* Lupeni, I.P. P.F. etc,, oare așteaptă ca toate îmbunătățirile tehnologice să fie executate din fondurile centralizate ale statului fără aportul celor care răspund de organizarea producției * și reducerea cheltuielilor neeconomicoase, de îmbunătățirea calității produselor etc. în întreprinderile respective.Așa se face că în cursul acestui an, întreprinderea forestieră Petroșani nu a solicitat nicj un credit de mică mecanizare deși forul tutelar, de acord cu Banca Națională, a stabilit că pot fi ereditate în cadrul unităților forestiere un număr de 58 obiective. Or, in* treprinderea nu a cele 9 luni expirate nici un obiectiv.Aceeași explicație
-LLivc, m-identificat în ale acestui ano are și volu- penalizări plătite stațiilor C.F.R. pentru neîncărca- rea sau nedegcărcarea la timp a vagoanelor — cazul C.C.V.j. Petroșani șî i,E.C, Paroșeni — care justifică aceste întârzieri cu lipsa ■ spațiului de depozitare, a mijloacelor mecanizate de descărcare, a unor dispozitive care să mențină

Cei 200 de abonați 
sînt mulțumiți

(Urmare din pag, i)Că există preocupare pentru modernizarea unității o atestă șl faptul că utilajelor moderne din dotare — plite încălzite electric, camere frigorifice, instalație pentru asigurarea aerului condiționat •— li s-a alăturat în urmă cu cîtva timp o mașină electrică de gătit — produs românesc — cu 18 locuri de fierbere. De asemenea, se pre-

vede ca într-un viitor apropiat aici să se pună în vînzare, pe lingă preparate tip „Gospodina", și produse de patiserie.Rezultatele obținute de prima bucătărie de bloc din Valea Jiului sînt deci bune. Cei care au avut lăudabila inițiativă de a înființa o astfel de unitate, care ajută la economisirea timpului, merită felicitări. Pe cînd se vor deschide u- nități asemănătoare și în alte cartiere din orașele Văii Jiului ? '

Din liniuțe și cirllge se va eon tura prima ljterl | In clișeu, «ei mai mic! elevi de la Școala generală nr, 5 Petroșani.
Pîinea așa cum o găsim

------  . - . .. r#in magazineSub acest titlu a apărut în ziarul nostru o masă rotundă, la care au participat factori răspunzători de producerea transportul și desfacerea pîinii. Concluzia la care s-a ajuns : existența unor lipsuri în activitatea l.p P F „Jiul" Petroșani privind producerea și transportul pîinii, și în activitatea O C,L,- Alimentara referitoare Ia păstrarea și desfacerea- ei.Dar deși la discuție au participat și reprezentanți ai IP P F, Petroșani, răspunsul pe trei file de hîr- tie trimis ziarului șj semnat de noul director al fabricii, LupuJescu Constantin, vine să infirme concluziile la care au ajuns dtipămulte dezbateri oameni competent i si să aprecieze materialul scris ca fiind nefondat, uniparțial — cum afirmă dînșul, Astfel, sînt negate afirmațiile inspectorului comercial de stat, Ciolofan Constantin, ale șefului secției comerciale a Sfatului popular Petroșani Sco- roșan Constantin, ale merceologului la. O.C.L Alimentara, Veisen- berg Arnold și chiar ale șefului serviciului de desfacere al I.PP.F-, Popescu Tiberiu, Primul aprecia că de multe ori fabrjea ține în stoc pîinea mai mult de 6 ore cît este prevăzut și astfel de la fabrică. în rafturile unități- trimestru se vor face reamenajări Ier de desfacere Tovarășul 8co- roșan afirma că învechirea produselor de panificație se datorește ți faptului că fabrica nu respectă întotdeauna comenzile solicitate. La rîndul său, reprezentantul fabricii, Popescu Tiberiu, recunoștea că mai

are și fabrica lipsuri, că deocamdată nu poate cnora comenzii# telefonice, că aprovizionarea încă mi-i corespunzătoare, dar că nici gestionarii unităților de pîine nu fac totul pentru îmbunătățirea situației/Ei bine, tovarășul director Lupu- lesi u nu-i de acord cu nimic din toațe acestea, El aruncă toate lipsurile, dar absolut toate, pe seama O C T, Alimentara, Nici chiar așa,. O.C.L Alimentara are. ce-i drept, partea sa de vină, dar și conducerea fabricii are destulă. Au recunoscut înșiși reprezentanții săi Ia

12 octombrie15,25 FOTBAL: Progresul — Pe- trolul.18,00 La ordinea zilei ; Organize- rea științifică a producției și v'. a muncii.18,20 Mult e dulce și frumoasă, E- misiune de limbă română.18.50 Studioul pionierilor.19.30 Telejurnalul de seară.19.50 Buletinul meteorologic, 20,00 Filmul serial „Ivanhoe",20.30 Seară de teatru : „Ochiul babei". Dramatizare de George Vasilescu după „Soacra cu trei nurori" de Ion Creangă. Transmisiune de la Teatrul „Matei Millo" din Timișoara, In pauze: Viata teatrală bă- năteană. Șuii.22,30 De la Giotto la Brîncuși. Prezintă : Eugen Schileru.22,30 Telejurnalul de noapte.23,00 închiderea emisiunii,
PE URMELE 

ANCHETELOR NOASTRE

discuția organizată de ziar. Păi cu așa spirit de răspundere e firesc să mîncăm pîine veche... Și se., nu dorește. E bine

ea ajunge veche

știe că nimeni ca emul să fie ți .puțin autocritic’ nu doar crlțic. ; ...La rîndul său, conducerea O.C.L. Alimentara Petroșani ne răspunde prin adresa nr. 9 945 din 9 octombrie ac. că materialul înțr-o. problemă atît de controversată ir* ultima vreme este real . Răspunsul menționează că s-au luat măsuri de ambele părți.-* respectiv din partea conducerii OCL- și a conducerii I P P F — pentru îmbunătățirea aprovizionării cu pîine a populației și că îh cursul acestuiși sistematizări la unele unități de pîine în vederea creării unor condiții optime de depozitare și păstrare a acestui produsDacă-i așa e foarte bine, dar conducerea TP.PF. nu menționează în răspunsul său acest lucru.
13 octombriePROGRAMUL I : 6,00 RADIOJURNAL- Sumarul presei. Sport; 6,20 Radio-publicitate; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 8,00 Toț înainte; 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 La microfon, melodia preferată; 9.25 Sfatul medicului : Igiena turistului, toamna; 9,30 Emisiune de cîntece șl jocuri; 9,45 Piese pentru pian de Albeniz; 10,00 Sele-c- țiuni din operete; 10,30 Muzică populară; 10,45 Miniaturi vocale și orchestrale; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI: 11,03 Cronica economică; 11,18 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară; 12/00 Muzică ușoară de Sile Dinicu; 12,15

I

Valsuri instrumentale; 12,20 Cîn- tece studențești; 12,45 Așa-i . jocul pe la noi; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 14,00 Muzică distractivă; 14,15 Dumbrava minunată; 14,30 Muzică ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 CĂRȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ ; 15,20 Itinerar folcloric: 15,40 Ra- dio-publicîtate; 15,50 Formația Ho- ria Moculescu; 16,00 RADIOJURNAL, Sport; 16,15 Trio Caban și surorile Clark; 16,30 Concurs cu public; 16,50 Muzică populară ,■ 17,00 Piese corale de Mihail Bîrcă:

L13 octombriePETROȘANI — 7 Noiembrie: Ciocîrlia; Republiea : Don Gabriel; LON EA — Minerul: Viața la castel; 7 Noiembrie : Dacii; ANINOA- SA ; Angelica și regele; VULCAN : Ape limpezi; LUPENI — Cuitu ral : Montparnasse 19; BARBA- TENI : Bumerangul.

E

La tragerea concursului pr. 41 din 11 octombrie 1937 au lost ex- , trase din urnă următoarele numere :Extragerea I; 15, 46, 28, Rezervă 47, 24.Fond de premii:Extragerea IJ-a:
17, 19. Rezervă 29.Fond de premii:

38, 32,48.339 67118, 44,14.340 636 lei.
lei.39, 24,

17,10 JN SLUJBA PATRIEI; 17,40 ,Concert-ghicitoare (muzică de operă); 18.00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,25 Formația Edmond Deda; 18,40 ANTENA TINERETULUI; 19.00 Concert de melodii românești; 19.30 Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 20.00 RAUJQGAZETA DE SEARA; 1’0,30 O melodie pe adresa dumneavoastră; 20.50 Jnterpreți de frunte ai cântecului popular: 21,05 Pagini de mare popularitate din creația scriitorilor noștri: 21.25 Melodii- magazin; 22,00 RADIO.IERNAI Sport. Buletin meteorologic; 22,JȘ Muziiâ ușoară: 22,45 MOMENT _ POETIC; 22,50 Pentru fiecare cî- te un cîntec; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55- 3.00 BUhETIN 0E ȘTIRI.



Ma-deale-

7.e NEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Marți' după-amiază, la Națiunile Unite, dezbaterile de politică generală au continuat cu intervențiile șefilor de delegații din Sudan, Cipru, Mali, Libia și■ roc.Ahmed EI-Bishti, ministrul externe al Libiei, a apreciatger&a noului președinte al Adunării Generale ca „o mărturie a respectului deosebit pe care organizația noastră îl are față de țara prietenă România", ca „un semn de bun augur pentru promovarea înțelegerii și cooperării între sisteme cu concepții politice și ideologice diferite". Alegerea pe care a-făcut-o Adunarea nu este întâmplătoare — a spus Spyros Kyprianou, mipistrul afacerilor externe ^1, Ciprului, ci trebuie privită în lumina „contribuției pe care România a adus-o și o noastre comune".Toți vorbitorii favoarea încetăriibardamentelor americane asupra Vietnamului de nord, scoțînd în a- celași timp în evidență că „revine poporului vietnamez și numai lui, fără amestec din afară, dreptul de

aduce eforturilors-au declarat în grabnice a bom-

a-și alege regimul politic și social care îi convine".Fi au cerut, de asemenea, retragerea trupelor izraeliene din teritoriile arabe ocupate și respectarea acordurilor . de armistițiu ca o primă măsură pentru ateniiart* Stării de încordare din Oriefttiii Apropiat.Ridicîndu-se împotriva asupririi naționale și a discriminării rasiale la care sînt supuse popoarele din zona sudica a Africii, vorbitorii și-au exprimat solidaritatea cu lupta pentru scuturarea jugului colonial pe care o duc aceste popoare și s-au pronunțat pentru urgentarea aplicării Declarației Organizației Națiunilor Unite e” privire Ia decolonizare.Ei au insistat, totodată, asupra neajunsurilor grave pe care le presâiltă condițiile : inegale de. schimb și restricțiile comerciale impuee de țările dezvoltate față

tare (Ahmed El-Bishti). Cea de-a doua sesiune a U.N.C.T.A.D. poate juca un rol deosebit pentru elaborarea acelor măsuri care să ducă la îngustarea treptată a decalajului tot mai evideht între țările bo
gate ți- țările sărace — au subliniat Șefii delegații care au luat cu- 
vîițtulMinistrul de externe al Ciprului a declarat că în ce privește situația din țara sa, poziția guvernului cipriot este că viitorul Ciprului poate fi hotărît numai de poporul cipriot, fără intervenții din afară, și în conformitate cu principiile rezoluției din 1965 a Adunării Generală a ONU

Vizita tovarășului în R. P. BulgariaSOFIA 11 (Agerpres). — Tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.G.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, care se află la Sofia, a fost primit miercuri de Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.

Bulgar, prim-vicepreședinte Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria. In timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au fost examinate probleme economice de interes comun.
Intrunirea Consiliului 
de Miniștri al FranjelPARIS 11 (Agerpres). — Miercuri prezidată de generalul de Gaulle, a avut loc la Paris, o ședință a In cadrul ședinței a fosl analizat Consiliului de Miniștri al Franței,

a
manuftteturate ale 
rs d« dezvoltare, cega* ce se knanifertă priite*© tendință clară de mișcare a căpitalu- lui sub formă de profituri și rambursare a datoriilor externe din țările insuficient dezvoltate spre cele cu un înalt grad de dezvol-

Din activitatea 
președintelui sesiuniiNEW’ YORK li. — Trimisul spe- i-a primit în cabinetul său de la cial Agerpres, R. Căplescu, transmite : Președintele sesiunii Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a avut marți o convorbire cu primul ministru și ministru al afacerilor externe al Ja- maicăi, Hugh Shearer, precum și cu ministrul de externe al Filipine- lor, Narciso Ramos, în. legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi a sesiunii. *La prînz, Corneliu Mănescu a participat Ia o masă oferită în cinstea sa de ministrul de externe al Iranului Ardeshir Zahedi.După-amiază, Corneliu Mănescu

Națiunile Unite pe Birane Mama- dou Wane, ministrul de externe al Mauritaniei, și pe Abdallahi Oul 4 Daddah, reprezentantul permanent al acestei țări la O.N.U. Au fost abordate probleme înscrise pe br- dinea de zi a actualei sesiuni, precum și probleme ale relațiilor bilaterale dintre România și Mauritania.Problemele de pe ordinea de zi au fost discutate ăi cu prilejul primirii reprezentantului permanent la Q.N U al Nigeriei, S. O. Adebo, fiind. trecute în revistă și aspecte ale relațiilor româno-nigeriene.
VIETNAMUL DE SUDBilanț al succeselor repurtate de forțele patrioticeSAIGON 11 (Agerpres). — In- Aceeași agenție informează că tr-un bilanț transmis de agenția E- , numai în luna septembrie, în alte liberarea se spune că în perioada două provincii ale Vietnamului de care a trecut de la începutul anului curent, forțele patriotice sud- vietnameze au scos din luptă 46 140 militari inamici, dintre care 31540 americani, în cursul acțiunilor lor ofensive declanșate în regiunea Nana Bo, care cuprinde patru provincii din nordul și estul Saigonu- lui. In această perioadă, în regiunea Nam Bo forțele patriotice au dobcrît 582 avioane și elicoptere inamice, au distrus și avariat 2 304 vehicule militare, dintre care 2 000 tancuri, 185 piese de artilerie, două stații radar și o rampă de lansare pentru rachete

sud — Quang Tri și Thua Th ien — patrioți au, scos din luptă circa 5 dOO de militari inamici, dintre care 3500 americani, distrugînd sau avariind 190 vehicule militare și doborînd 26 avioane și elicop- tere. '' - '

Acord turco-irakianANKARA 11 (Agerpres). — După cum, s-a anunțat la Ankara, între Turcia și Irak a fost semnat un acord privind construirea în comun a unei conducte de gaz natural care să lege regiunea de nord a Irakului cu orașul Istanbul.Conducta, care va avea o, lungime de 2 500 km, 1 500 pe teritorul Turciei iar i 000 pe cel al Irakului, urmează să fie construită pînă în anul 1970, iar devizul ei se -ridică la suma de 400 milioane de dolari. Debitul conductei va fi în anul 1972, cînd va intra în funcțiune cu întreaga sa capacitate, de 7 miliarde metri cubi pe an.

liirarea h 
tare [onflut ailivilatea statelor 
în filiiiiti îMlinlni BxtraatmosfBtitLa Moscova, Washington și Lon- alăture pricind. Cu prilejul intră- dra au avut loc marți ceremonii ' cu prilejul intrării în vigoare a Tratatului privind principiile care condu: activitatea statelor în explorarea și folosirea spațiului ex- traatmosferic, al Lunei și altor corpuri cerești, adoptat de AdunareaC-.eh/ raia a O.N.U.anul trecut.' Tratatul prevede în decembriecă orice stat care nu l-a semnat pînă la intrarea lui în vigoare poate să i se

'Z

rii în vigoare a Tratatului, secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut o declarație în care a subliniat că „de fiecare dată cînd eforturile noastre la Q.N.U. duc la rezultate, pozitive, străbatem o nouă etapă în întărirea unei, organizații care a fost creată pentru a pune la dispoziția statelor membre un instrument de acțiune comună".(Agerpres)
Adio armelor dinține seama de aceasta. Afacerea „armament" a izbucnit în urmă cu cîteva zile, după ce în unele ziare străine a apărut informația că Argentina ar fi dispusă să cumpere tancuri mijlocii de fabricație ton a început să franceză. Pînă în pre? zent. Statele Unite au fost singurele care au furnizat armament Argentinei, printre care și 200 tancuri de tipul „Shermann". Comandantul suprem al forțelor armate argentiniene, generalul J. Alsogaray, a declarat că tratativele cu Franța nu au fost încă încheiate, pre- cizînd că guvernul a;

B UENOS AIRES 11. (Agerpres). — „Președintele Ongonia și armata argentiniană caută să se. degajeze de pactul de asistență militară, impus cu un sfert de secol1 în urmă de Statele Unite și sînt hotărîți să pună capăt definitiv monopolului exercițaț de Washington asupra vînzărilor de arme către Argentina", afirmă săptămîna- lui „Primera Pagina", considerat ca reflectând punctele de vedere ale guvernului de la Buenos Aires. Sub „Adio armelor S.U.A.",niază că hotărîrea guvernului argentinian de lansat un apel la ofer- a cumpăra avioane și tancuri din țările Europei occidentale va provoca o vie nemulțumire la Washington, dar autoritățile de la Buenos Aires nu vor

titlul din revista subli-
te din străinătate pentru o cantitate de tancuri.„Primera Pagina" relatează, pe de altă parte, că în cursul anului trecut mai multe țări

Iatino-aînbrlcârie au ‘ încercat să se elibereze de tutela S.U.A. în domeniul aprovizionării cu armament. Acesta este motivul — scrie revista — pentru care guvernul de la Wașhing- de- nunțe. „cursa armamentelor în America Latină", lansînd apeluri în favoarea unei „folosiri mai judicioase a resurselor financiare". Potrivit revistei, eforturile S.U.A. îndreptate spre descurajarea țărilor la- tino-americane dornice să-și fabrice singure armele necesare se înscriu într-o campanie care are drept obiective menținerea monopolului nord-american a- supra vînzărilor de arme și obligarea republicilor latino-america- ne de a-și păstra un material militar învechit.

rezultatul votului din Adunarea Națională asupra moțiunii de cen- . zură, depusă de Federația Stîngii j Democrate și Socialiste și sprijinită • de P.C. Francez, precum și ;unele probleme privind cooperarea dintre Franța și U.R.S.S. în domeniul televiziunii în culori. Referindu-șe la intervenția generalului de Gaulle în cadrul ședinței, în care a afirmat că votul din. Adunarea Națională „demonstrează stabilitatea vieții politice franceze", agenția France Presse arată că victoria obținută în parlament de guvern nu aș- cunde totuși dificultățile pe Care acesta le întîmpină pe plan intern. Pe plani social, scrie agenția, -Nemulțumirile țăranilor sînt deoi.ebi! de-puternice. Ele s-au tradus săptămîna trecută prin violente ciocniri în Bretania între, forțele de poliție și țărani soldate cu, numeroși răniți de ambele părți. Observatorii politici, conchide agenția France Presse, sînt unanimi în aprecierea că actuală' sesiune legislativă a A- dunării Naționale va fi încărcată șî‘ că numeroase alte dificultăți așteaptă guvernul în ciuda faptului că marți seara moțiunea de centuri nu a întrunit majoritatea absolută de voturi.
Premierul Indiei 
a sosit la Belgrad— CorespondentulBELGRAD 11Agerpres, N. Plopeartu, transffli- • te: Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a sosit miercuri la Belgrad într-o vizită oficială de trei zile. Pe aeroport, Indira Gandhi a fost întîmpinată . de președintele R.S.F. Iugoslavia, îosip Broz Tito, președintele Vecei Executive Federale, Mika Șpiliak-, și de alte persoane oficiale. In timpul șederii în. Iugoslavia, premierul indian va avea convorbiri cu conducătorii acestei țări, în legătură cu relațiile bilaterale, precum și cu o serie de probleme ale situației internaționale intere- sînd ambele părți.

își va modifica S. U. A. angajamentele 
fafă de N. A. T. O.?Refprindu-se la pierderile sporite suferite de trupele americane în Vietnam, ziarul,,New York Times" publică o informație din Washington potrivit căreia pentru a acoperi neyoile de noi trupe în Vietnam, Statele Unite intenționează să-și modifice angajamentele luate în ca-

Cel mai mic televizor din lume

drul N.A.T.O. După cum scrie ziarul, în cursul anului 1968 numărul diviziilor americane din Europa occidentală va fi redus cu una, ceea ce > va permite președintelui să sporească efectivele din Vietnamul de sud oameni.
Johnson americane la 525 000

TOKIO. — „Sony portă 11 circuite inte- Corp." a anunțat re- grate de diferite tipuri cent că a realizat cel și cîntărește 900 de mai mic televizor din lume, care poate recep- 4,3 centimetri, ționa emisiuni în alb- negru. Aparatul corn
grame. Are lățimea de înălțimea 7,5 centimetri și lungimea de 18,8 cen-

timetri. Diagonala ecranului este de 3 . centimetri. Microtelevizorui este alimentat cu energie de la o baterie pe bază de nichel si cadmiu.
Reluarea relațiilor comerciale 
între Kenya și SomaliaIn urma acordului intervenit între Kenya șt Somalia eu prilejul recentei conferințe la nivsl înalt a Organizației Unității Africane dfc Ia

Inundajii catastrofale
la Buenos AiresAproximativ 16 morți, 35 de persoane dispărute și peste 23 000 de■ locuitori evacuați, . acesta este un- prim bilanț al inundățiildr catastrofale, care, de trei zile. au făcut ravagii în cartierele de la periferia capitalei argentiniene.Ploi!:1 torențiale care s-au abătut■ asupra întregii regiuni Buenos Aires au provocat pagube considerabi-. le ,și îp locaiitățiile din apropierea furtunii, sînt dați dispăruți. Potrivit agenției Associated Press peste capitalei țării. - 500000 de persoane au rămas fără adăpost.

11 octom-• SOFIA. — La brie, delegația C.C. al P.C. din Spania, condusă de secretarul generai al partidului, S. Carrillo, și-a încheiat vizita în R. P. Bulgaria.
Puternic ciclon în IndiaPuternicul ciclon care s-a abătut în asupra țărmuiui statului indian Orissa a persoane și importante pagube materiale' elarat că aproape 300 de pescari, aflați in 

i,

Kinshasa, relațiile comerciale dintre cele două țări au fost reluate. Primul vapor transportînd produse somaleze a sosit luni în portul Mombasa din Kenya.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani str. Republicii hr. 44, Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.)

noaptea de luni spre marți provocat moartea a 50 de Oficialitățile statului au de- iargul mării in momentul
• ALGER. — La Alger s-a 

anunțat oficial că primele 
unități ale armatei franceze 
de la baza militară Mers-El- 
Kebir au părăsit teritoriul al- 
gerian.
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