
a...... iProteCdrl din toate țările, uniți-vă i
-aa^

. KW
A Eu

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

1. șantierul 1 T.CX.M. ULTIMUL TRIMESTRU 
0 PERIOADĂ DE MUNCĂ MĂI INTENSĂ

Colectivul de constructori 
alTșâfttierului 3 — T.C.M.M. 
are . de realizat anul, acesta 
un. număr mare de obiec- 
tive, Jn valoare totală de 
37 374.000 lei. Printre aces
tea se, numără atelierele 
mecanice de la Lupeni și 
Vulcan, stația de ventilatoa
re": Balomir, lămpăria și ba
ia ,— Uricani, baia și lăm
păria — Paroșeni, puțul de 
extracție Uricani și multe 
alte asemenea obiective in
dustriale foarte . necesare 
dezvoltării continue a ex
ploatărilor miniere.

. Au trecut trei pătrare , din 
an și am ajuns la ultimul 
trimestru. Bilanțul șantieru
lui T.C.M.M. nu este însă 
pozitiv: pe 8 luni încheiate, 
există o rămânere în urmă 
de peste 10 milioane lei fa
ță de sarcinile planificate. 
Slăbeau mers în această pe
rioadă, lucrările la baia și 
lămpăria minei Uricani, care 
nidi acum nu a ajuns la ul- 
tinxul; planșeu pentru a se 
putea începe lucrările de in
terior,» atelierul electromeca
nice din Uricani unde s-au 
riscat formele prefabricate 
și montat plăcile de beton ■ 
ațe ..acoperișului, dar nu s-a 
trecut.la închiderea spațiu
lui; . puțul de extracție U (■ 
răcani, la care de abia se . 
face cofragul pentru beto- 
hul de elevație. ca și alțe. 
asemenea . lucrări; care nu 
sînt îîică în stadiile, preco
nizate; prin planurile stabi-: 
lițe-, 'A'' A . c\» i

tCauze, sînt. multe.: lipsa 
de dulgheri și fierari-beto- 
niști la lucrările de la Uri- 
cani, jipsă de materiale teh
nice pentru executarea ins
talațiilor sanitare la baia și 
lămpăria minei Paroșeni,. ne- 
primirea în termen a utila
jelor tehnologice pentru am- 

. plificarea stației de 35/6kV
Uricani, ca și o seamă de ■ 
deficiențe interne, ale șan
tierului 3, în asigurarea a- 
provizionării cu materiale a 
formațiilor de lucru, indis- “ 
ciplină în producție și fiuc- - 
tuațîa accentuată a forțelor ,1 
de muncă, ceea ce a făcut 
să se piardă timp prețios 
fără ca zilele, 
favorabile de lucru 
să ducă la obținerea produc
tivității și producției plani
ficate.

lună 4.trimestru-Ultima
lui III s-a încheiat fără ca 
șantierul 3 să’ fi reușit să 
realizeze
avut ca minusul apreciabil 

> din lunile anterioare să poa
tă fi recuperat, integral — 
incit în 
lucreze 
propriu 
creării
pentru iarnă. De aceea, con
ducerii acestui' șantier, .ingi
ner șef tov. Popescu Sabin, 
îi revine sarcina-ca să-și re
considere planurile • Alcătui
te anterior, concentrînd toa
te forțele șantierului pe o- 
biectivele cu termen de pu
nere în funcțiune planificate 
prin plan C.S.P.. sau depar
tamental ; asigurarea fron
tului de lucru pentru la iar
nă; închiderea spațiilor la di
verse obiective pentru a se 
putea lucra înăuntru • și pe 
timp friguros ; crearea sto
curilor de materiale de ma
să și asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru .con
tinuarea lucrului indiferent 
de anotimp ; atacarea de pe 
acum din plin a obiective
lor ■ prevăzute pentru tri
mestrul I 1968 — ■ știut fiind

sărci'nile > ce le-a

trimestrUl IV să se 
doar -la programul 
prevăzut și cel al 
frontului , de lucru
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că pe primul trimestru 
anului viitor va trebui 
lizat integral nu numai 
pul valoric de lucrări, ci
date fizic toate obiectivele 
prevăzute pentru cele trei 
luni de început ale noului 
ani .. '

Ultimul trimestru — tre
buie să devină o perioadă 
de muncă mai intensă pe 
șantierul» 3 al T.C.M.M. Co
lectivul de constructori de 
aici este chemat să-și con
centreze forțele spre obiec
tivele. urgen te sau rămase 
în urjnă . în așa fel ca lu
nile de iarnă, anotimpul re
ce care va urma să nu cons
tituie impedimente serioase 
în activftătea lui, cum s-a 
întîmplat în alți ani. Acum 
se hotărăște soarta planului 
pe 1967, felul cum va fi în
cheiat acest an — dar și cum 
va porni lucrul 
de muncă, 1968, 
început se intră 
tatea execuției 
ori încep 
motivarea:
vom recupera noi la va-

în noul an 
dacă de la 
în ritmici-' 
obiectivelor

tărâgănelile cu 
„este iarnă, dar

Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

fOÂtlTE BINE
Colectivul șantierului 4 evidențiat echipele conduse 

construcții din Lupeni a dat de Vasiu Petre și Comșa 
în folosință un nou bloc cu chim, instalatorii de apă 
88 apartamente (parter și 10 echipa lui Moroșan H., 
etaje) — blocul AS. Blocul gravii lui Mogoșan loan 
a fost recepționat cu califi- Călătoru Constantin, 
cativul FOARTE BINE. Acest 
calificativ este meritul colec
tivului șantierului care s-a 
străduit să folosească din 
plin utilajele din dotare și 
timpul prielnic de lucru. La 
predarea înainte de termen hai.
a blocului și efectuarea unor Valentin CÎRSTOIU
lucrări de bună calitate s-au corespondent

-A- 
din 
zu- 

Și 
mozai

carii conduși de Moșneag 
Gheorghe, electricienii lui 
Hărăngus Ariton, parchetarii 
din echipa lui Fieraru Du
mitru, sub îndrumarea tînă- 
rului maistru Popescu Mi-

Conducătorii de partid și de stat au 
asistat la exerciții și aplicații
‘ In zilele de 12 și 13 octombrie luptă, executate de tril 
a. c,‘, ‘ tovarășii Nicolae Ceaușescu, ritelor genuri de arme.

Au participat,, de asemene* 
varășif Coriiel s Onescu, 
afacerilor interne, Consul 
lat, ministrul industrei 
hai Marinescu, ’ministr 
construcțiilor de mașipjl 
nescu, ministrul indu 

' gice, Ion Stănescu, 
Consiliului Securității 
juneții ministrului forțelor 
generali și ofițeri supetjțri, 
zentanți ai organelor local) 

Conducătorilor de 
stat le-a fost' prezentată- 
luptă aflată în dotarea 
noastre armate, precum; 
rile activității de cerc 
inovații depuse de cadțjțlp 
și inginerești din armată.

După’ terminarea
1 aplicațiilor, tovarășul NÎColae 
șescu a 
relevînd călitățile organizatori. „ 
de conducere ale comațțșjgnților, 
măesțria și iscusința trupelpr în 
îndeplinirea ' misiunilor, , C^^țile 
tehnicii • și armamentului și ă arat 
tuturor soldaților, ofițerilor și ge
neralilor noi succese în perfecțio
narea măestriei lor militare^

Pretutindeni, prin localitățile pe 
unde au trecut, conducătorilor de 
partid și de stat li s-a făcut o pri
mire caldă și entuziastă din partea 
populației.

c.‘,' tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Drăghiti, • Paul Ni-." 
culescu Mizil, llie Verdeț, Vasile 
Patilineț, împreună cu ministrul 
forțelor armate, general colonel 
Ion Ioniță, au asistat la exerciții 
și aplicații tactice cu trageri de

, făcut renovări ce , le-au 
schimbat in mod radical 
aspectul. Acestea sînt 
doar cîteva terenuri fer
tile din domeniul gospo
dăresc al orașului Vul-

încă de , la intrare, o- 
rașul Vulcan te întim- 
pină cu un peisaj arhi
tectonic ce reflectă dez
voltarea multilaterală și 
impetuoasă a acestei 
vechi așezări minerești. can. Nu e nici cazul și 
Blocul F 3 cu 9 etaje 
și 40 de apartamente, 
ultimul din seria celor 
cinci ce au fost glisați» 
în acest an și care în
sumează ,, 296 aparta
mente, își înaltă maies- 
tos silueta-i zveltă spre 
soare. Dovadă elocventă

pici n-avem. intenția să 
le înșirăm pe toate.

In rîndurile ce urmea- 
săAx» vom referi la cî- 
teva terenuri aride din 
domeniul gospodăresc al 
orașului Vulcan și care 
se cer. fertilizate. Mer- 
gînd pe strada .Pinului,

felicitat pe partieijMnți, 
călitătile organ&șto*®| și

că înnoitorii orașului au 
muncit cu tragere de 
inimă, pricepere și ’ spor. 
Printre blocurile din 
imediata apropiere a 
șantierului au apărat ce .însă notă discordan- 
zone verzi cu arbori și tă. De ce oare? Dacă e 
arbuști ornamentali și 
un frumos loc de joacă 
pentru copii. De remar
cat pe merit operativi
tatea cu care gospoda
rii Vulcanului au creat 
climatul de destindere 
în- orele libere pentru, 
cei maturi, grija lor pen
tru . cei mici. Asemenea 
locuri de 
terenuri i 
mai multe 
can.

Plăcut 
și zonele 
cu flori ’ de toamnă, cu
rățenia ce domnește pe 
majoritatea străzilor și 
chiar în piață. De-a lun
gul străzii principale nu 
era nici ’ măcar o hăr- 
titiță. Aceasta denotă 
simt de- răspundere din 
partea salariaților I.C.O. 
care se ocupă de salu
britatea orașului, dar, 
de ce n-am spune-o, și 
grija locuitorilor Vulca
nului pentru curățenia și 
estetica orașului lor. Și 
în cartierele vechi s-au (Cont. în pag. a 3-a)

nu poți să nu răniîi im
presionat’ de ceea ce 
vezi. Casele sînt frumos 
renovate și strada repa
rată. O singură casă fa-

joacă și mici 
șporțive sînt 
îh orașul Vul-

impresionează 
verzi . plantate

vorba de demolarea clă
dirii, să se facă și aceas
ta cit mai repede, iar 
de nu, să se pună in 
ton cu megieșele ei. Co- 
borînd printre t blocurile 
din spatele magazinului 
aljmentar nr.» -44, din 
.centru,' vezi cîteva. tețe- 
nuri ce nu sînt nici zo
ne verzi și nici spatii de 
joaca pentru copii. Ar fi 

• S^zul ’ șâ; sg țranșlonne
fie "în una, fie m : alta?5 
Cît privește fațada ma
gazinului, în ziua de 10 
octombrie, pe trotuar 
lingă ușă, . se afla , un 
munte de ambalaj. Erau 
lăZi scoase de cu dimi
neața- chipurile spre a fi 
ridicate și transportate. 
După amiază se găseau 
tot acolo. Estetic ? Nu I
In piață, curățică de 
altfel, fac notă discor
dantă două barăci cu as-

ITINERAR 
CULTURAL-
SPORTIV
la sfîrșit 
de săpfămînă 

Teatrul de stat
la ora 19,30, 
stat din Pe-

Astăzi și- piîine, 
sala Teatrului de 
troșâni găzduiește două spec
tacole cu piesa „Opinia pu
blică" de Aurel Baranga, co
medie de stringentă actuali
tate. ■ ’’A'

D. CRIȘAN

RESPONSABILITATEA ELEVULUI
din vară J

I ANCHETĂ ȘCOLARĂ

Casa de cultură
Mîine, la ora 19, formațiile 

reunite ale Casei de cultură. 
Cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" Petroșani, cluburilor 
muncitorești din Lonea și Pe- 
trila vor susține în sala mare 
a Casei de cultură concert- 
spectacolul „Varietăți muzicale". 
Vor putea fi audiate cele mai-' 
frumoase melodii selecționa
te pentru faza finală a celui 
de-al VlII-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori.

Muzeul mineritului

Ma-ma, To-ma... Adelina și Costel silabisesc primele slove 
abecedarului.

Deseori ni s-a intimplat, orică
ruia dintre noi, să auzim din gura 
celor care. nu recunosc (și bine 
fac !) indiferența ca normă fireas
că de conduită, replici de indignare 
îndreptățită la adresa unor tineri. 
Manifestările negative, mostrele 
de comportare incorectă-n socie
tate sînt dezaprobate pretutindeni 
prompt, prin expresii care avi
zează direct școala sau familia.

Cîrd auzim, de exemplu, intri
gate constatări de genul : ..halal 
educație „unde-s cei șapte ani 
de-acasă I". „vai de capul celor 
care te-au învățat așa la școală I" 
ne gîndim, firește, la educatori 
Despre vina părinților care nu dau 
sau nu pot da atenția cuvenită e- 
ducării copiilor lor, lăsăm deschisă 
discyția Carențe oedagogice I

Dar. dacă unii părinți nu știu 
căile de formare a personalității 
umane, educatorilor din școli însă 
li se pretinde cunoașterea deta
liată a acestor căi

Și cum toți tinerii prinți e care 
și aceste ..rebuturi" ale educației 
au trecut prin băncile scolii, se 
pune întrebarea : „unde-și are să
lașul carența care stă lă baza ma- 

; ‘nifestărilor negative, improprii 
marii majorități a tineretului nos
tru ?

O primă, generală și „ra-unos-

I
I 
I

cută" constatare-răspuns : în faptul 1 
că eforturile educației științifice I 
efectuațe-n școală se împletesc ne
dorit cu perseverarea, din partea 
unor familii. în învățături greșite, 
perimate, moștenite din vechime.

Un'al doilea "răspuns va fi desi
gur și : în principiile și xtormele 
pedagogice după care li s-a făcuț, j 
în școală, educația acestor tineri. , |

Pornind de la arest adevăr am 1 
solicitat cîtorva cadre didactice. • 
profesori de la școlile generale nr. | 
3, nr. 4 și nr 5 din Petroșani, pă>- I 
reri privind felul cum îi determină - 
pe elevi să înțeleagă responsabili- ! 
tatea care ie revine pentru toat? 
fantele lor .

„Problema" care se cerea „pu- 
să-n Ecuație", suna astfel : Un elev | 
comite un act de, indisciplină.' Cum- * 
reacționați ca diriginte ? Dar în I 
caz de repetabilitate și după „mă- • 
șurile" luate,? Cum determinați. e-!| 
levy! să • înțeleagă consecințele; gre- * 
șelii. și faptul că el singur poartă » 
întreaga responsabilitate pentru • 
cele săvîrsite.?: : I

începutul răspunsurilor primite, » 
cu rnlci variații,:, a fost asemănă- | 
tor. Firesc, în;orice școală comite- J

Muzeul mineritului din Pe
troșani cu sediul în str. Nico- 
lae Bălcescu nr. 2 vă invită 
să-i vizitați prețioasele expo
nate zilnic între orele 10—20. 
Luni este închis.

holul Casei de cultură
Petroșani s-a deschis ex-

artistice

Expoziție 
de fotografii

In 
din
poziția de fotografii 
din cadrul fazei regionale a 
celui de-al II-lea concurs pe 
țară al cercurilor de foto-ama- 
tori. Expun fotografi amatori 
din Petroșani, Lupeni,, Hune
doara. Expoziția este deschisă 
zilnic între. Orele 7—21.

Mîine pe stadioane
, • Petroșani, stadionul Jiul,
ora 8,30 — continuă întrece
rile din faza a treia a con
cursului triunghiular de atletism 
al regiunii Hunedoara , care va 
începe azi după-masă. Parti
cipă atleți fruntași din Hune
doara, Petroșani, Orăștie.

V,TEODORFSCU
(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pop. a 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

dintre cei

ca

du-

tina din cele mai 
Ea a fost înfii’n- 
cu mult înaintea 
(1167) și a celei

de cea 
procent

din 
de 

apă

mai
re-

al-
a-

ficare, deși

CU

văzută de soție

pi
se;

24

apă, au fost 
și au cir* 
pe o „per-

în timp ce era preocupat să-l 
răspîndească cit mai omogen, 
în toată grădina, din neaten-

acestui fenomen 
s-a dovedit a fi 

și nivelul crescut 
subterane, Dealul

In 1918, 
a studiat 
Kacialnik, 
vîrsta de
trezit la 60. In toti acești 20 
de ani bolnavul a fost hră
nit pe cale artificială.

împiedecate să 
cîine poate 
30—35 de 
doarme 4— 
13, el moa-

acad. I. P. Pavlov 
cazul bolnavului 
care a adormit la ...
40 de ani și s-a

Electrofeo 
împotriva 
fumatului

Tratament 
împotriva calvițîei

Atras de publicitatea care 
se făcea unui nou îngrășă- 
mînt, un ■ cetățean din North 
Wingfield (Anglia) s-a gră
bit să-l cumpere pentru a-și 
reîmprospăta grădina. Dar,

Somnul este o manifestare 
fiziologică importantă atît la 
om cît și la animale, care 
ocupă aproximativ o treime
din viață. La vîrsta de 60 de 
ani, un om însumează 20 de 
ani de somn. Animalele de 
experiență,
doarmă, mor, Un 
răbda de foame 
zile, dar dacă nu 
5 zile, maximum 
re.

Există oameni 
dorm în mod obișnuit numai 
5—6 ore din 24, se simt tot
deauna perfect sănătoși și 
apți de muncă. Ei reprezin
tă însă excepții. Astfel, Pe
tru I dormea 5—6 ore din 24, 
fiind întotdeauna vioi și plin 
de energie. Cunoscutul in
ventator american Edison lu
cra intens nopți întregi la 
rînd și dormea foarte puțin, 
ceea ce nu l-a împiedecat 
să trăiască pînă la 80 de ani. lie a trecut mîna prin păr.

In caz de îmbolnăvire a 
sistemului nervos, omul poa
te cădea zile, luni sau ani 
de-a rîndul intr-un somn le
targic.

Este cunoscut cazul . 
fetițe care a adormit la vffs-’ 
ta de 4 ani și s-a trezit la 
22, după 18 ani de somn ne
întrerupt. Vîtsta ei psihilOgl- 
că a rămas insă aceea a u- 
nui copil de 4 ani. Primul 
lucru pe care l-a cerut a- 
tunci cînd a deschis Ochii a 
fost păpușa.

Faplul ar fi trecut neobser
vat dacă, după cîteva zile, 
cetățeanul, dare avea respec
tabila VÎrită de 73 de ani și 
chelia corespunzătoare, nu 

unei ar jl observat câ-»i raclpă- 
■ taie părul. Fericit de aceas

tă descoperire, el și-a conti
nuat tratamentul, avînd însă 
grijă să adauge soluției pu
țină lavandă pentru a-i înlă
tura mirosul neplăcut. Vor
ba proverbului: „Ce nu face 
omul la nevoie ?”.

ATENȚIE
FRIZERI I

Pe șantierul de construcții Pe- 
trila a apărut, din luna iunie ă.c., 
un...pitecantropus. „Dovadă grăi

toare" a originii animale a omu
lui, izolatorul, de 18 ani, Idn Gheor- 
ghe Constantin nu vrea, în ruptul 
capului păros, să se frizeze. „Ăștia 
e proști, nu știe să tundă, eu mă 
fercfaezuiesc doar la Ploieștii" — 
se pronunță emfatic tînărul ado
rator al Beatles-ilor.

Atenție frizeri 1 „Dangarezul" n-a 
trecut pe la vreun peruchier și 
nici nu și-a pus părul pe bigudluri. 
E părul lui natural — sfidare la 
adresa priceperii atîtor Figaro ai 
orașului. Credem Că n-ar fi rău 
sft-1 prindeți într-o ambuscadă și 
să faceți puțină,., muncă obșteas
că 1 V-ar mulțumi o lume I Mane
chinul viu trebuie supus necruțării 
foarfecelor 1 Urgent. însuși faptul 
că vă neglijează să vă stimuleze 
pofta de... tăiere din rădăcină 
răului!

LIFT îuncționînd dacă vi
sezi, scoală-te de dimineață să 
ai timp a cobor! de la etajul 
8 la parter.

PRIMĂ dacă ai visat, fereș- 
te-te de „observații și aver
tismente" că s-a zis cu visul.

ASPIRATOR, Cînd visezi, nu 
întîrzia a doctă zi de la masă 
că te-așteapță nevasta cu mă- 
tura. : '• ,/"

CALORIFER de visezi, du-te 
degrabă șl plătește încălzirea

că riști să te trezești în frig.
VACĂ a mulge, în vis, în

seamnă apropierea pensiei 
„bătrinilor".

TUNET de visezi, îerește-te 
de șefi că din partea subalter
nilor... nici-o grijă.

RÎNDUNICĂ de visezi, iar 
îți iei transferul, pasăre călă- 

. toare ce ești !
LUMINARE de visezi, du-te 

urgent și-|î achită curentul.
ORCHESTRĂ cînd visezi 

dă-i adresa restaurantului „Ci
na" că ăsta fără... muzică e 
mori.

MOBILA dacă ai visat, rate 
înseamnă.

PE „MINERUL" în divizia B 
de l-ai visat, să-ți fie visul de 
aur.

PLOAIE de visezi, 
la nevastă înseamnă, 
unde ?

FOAIE DE BOALĂ de visezi, 
ține-te frate de lucru. Chiulul 
de trei zile se plătește cu nu
mai 30 Ia sută.

Traian POPA

umbrelă 
Da de

Text : V. T.

Foto: N. MOLDOVEANU

A N E C
în— Ai încredere 

ghicitoare ?
— Aveam pină cîud, 

într-o bună zi, m-am 
dtts la una, am bătut 
la ușă și, ce crezi că 
m-a Întrebat?

— ?
— „Ghie-i acolo ?".
In fața școlii stă o

fetiță care 
trecător o

— De ce piîngi, fe
tite?

— Din cauza nenoro
citului de reumatisnj.

— Bietul copil I Așa 
mică și suferi de reu
matism!

plînge. Un 
întreabă :

— Nu, dar la dicta
rel-am Scris fără „u".

La muzeu, un grup 
ue turiști examinează 
o statuie sub care, pe 
o plăcuță, scrie: „în
vingătorul". Statuia nu 
are nici brațe, nici pi
cioare, nici cap.

— Daca așa arată 
învingătorul — spune 
un turist — cum o fi 
arătînd învinsul?

Doi psihologi americani de 
la-Universitatea din Washing
ton au descoperit o metodă 
eficace pentru a-i vindeca 
pe cei care vor să se lase de 
fumat, dar care nu au tăria 
necesară. Metoda este foarte 
simplă — electroșocul. Ata- 
șînd la mîinile pacientului 
electrozi, aceștia produc o 
descărcare electrică de fieca
re dadă <înd persoana trata-

nit din loc și a pornit-o timp 
de cîteva zile la plimbare, 
doborind copacii și stîlpii de 
telegraf -întîlniți în cale.

Cauza 
neobișnuit 
presiunea 
al apelor
și baza lui subterană, așeza
te pe straturi de 
ridicate de apă 
culat cîtva timp 
nă de apă".

ȘTIAȚI CA...

tă se simte tentată să tragă 
măcar un fum de țigară. Du
pă o jumătate de oră de la 
începarea tratamentului, pa
cientul este complet lecuit 
de pasiunea fumatului, sim
țind de fiecare dată cînd va 
încerca să fumeze senzația 
șocului electric, chiar dacă 
acesta nu mai este provocat.

In apropierea localității Ho- 
denica, din Polonia, s-a ob
servat recent un fenomen 
neobișnuit : un deal s-a

Ce are 
7i (te . 
trăiește în Sicilia

„Asta nu-i nimic", spune 
disprețuitor zugravul Loren
zo Guarnieri din Palermo, 
Sicilia, citind știrea despre 
un ospătar spaniol care avea 
24 de degete la mîini și 
cioare. Eu am 26. Dacă 
face atîta zarvă despre 
persoană care are numai 
de, degete, ce s-ar spune des
pre familia noastră (mama, 
sora și el însuși) care are 
în total 78 de degete L.

. Guarnieri, mama sa — Ro
salia și sora — Antonina au 
cite șase degete la fiecare 

• mînă și șapte degete la fie
care picior. Ei afirmă că nu 
au avut niciodată dificultăți 
eu încălțămintea, dar mănu
șile și le fac la comandă.

• UNIVERSITATEA din orașul 
Fez (Maroc) este 
vechi din lume.
țață în anul 859, 
celei din Oxford

.din Paris (1180).
• INTR-UN minut, prin creie

rul omului curg 0,75 litri de sin
ge. Potrivit calculelor specialiști
lor, vasele capilare din cele două 
emisfere ale creierului au o lungi
me totală de 560 km.
• IN ULTIMII ANI, gastrita 

a devenit o boală „națională" în 
Japonia. Circa 30 la sulă din ja
ponezi suferă de această boală.
• IN PARTEA de nord-vest a 

Birmâniei s-a descoperit un safir 
uriaș, cîntărind 63 000 carate (12,6 
kg.). Este cel mai mare safir cu
noscut pină în prezent în lumea 
întreagă.
ț OAMENII de știință cana

dieni au constatat că, dacă în hra
na porcilor se adaugă nicotină (și 
anume cîteva miligrame de nicoti
nă la fiecare tonă de nutreț) se 
obține carne de porc 
bună calitate. Cu un 
dus de grăsime.
• CEL MAI măre

nouă sateliți ai plantei Neptun ■— 
Titan — are diametrul de 5 700 km. 
Este unicul satelit despre care se 
știe că are atmosferă proprie, 
cătuită din metan, cu urme de 
moniac. dd ..dl' d:ldd

Tehnica 
în antichitate
• In marile orașe egiptene, 

de pildă, Memfis și Teba, străzile 
erau luminate feeric. La mici in
tervale, de-a lungul străzilor erau 
așezate vase de bronz sau de pia
tră cu grăsime lichidă, care ardea 
cu ajutorul unui fitil gros. Fiecare 
vas conținea 65—70 g. de combus
tibil.
• Cu cîteva mii de ani în urmă, 

egiptenii uscau la soare unele căr
nuri și cunoșteau diferite metode 
de conservare a anumitor alimen
te. Multe din aceste metode de 
conservare prin uscare erau atît 
de perfecte, încît alimentele des
coperite în mormintele egiptene ar 
putea’ fi consumate și astăzi, 
pă atîtea mii de ani.
• In termele lui Caracalla 

Roma încăpeau peste 20 000 
persoane. Cu cantitatea de

^consumată pe vremea aceea pe 
cap de locuitor s-ar putea mîndri 
multe orașe moderne. Apeductele 
romane erau lucrări tehnice gran
dioase, care îi uimesc chiar și pe 
inginerii din zilele noastre.

Mi-a fost dat mie să fiu butelie 
Nu de vin, ci butelie de aragaz. E 
mai Ceva! Albastră, mare, cilin
drică și...- mult rîvnită. Deci, cum 
vă spuneam, mi-a fost hărăzit să 
fiu butelie. Așa cum altora le e 
dat să fie buldozer, lampă de gătit, 
avion, aspirator, tractor sau roabă; 
cu o singură deosebire . Sînt în
zestrată cu anumite simțuri : văd, 
aud și apoi povestesc. Iacă de asta 
pot eu să vă aduc la cunoștință ce- 
le ce urmează. ,

După cum este prea bine cunos
cut, eu duc o viață foarte intere
santă. După ? ce sînt încărcată cu 
gaz lichefiat călătoresc cu trer.ul, 
apoi cu camionul sau cu cărucio
rul; sînt luată și în brațe, purtată 
pe umeri. In cele’ din urmă popo
sesc în bucătăria unor oameni Și 
uite-așa nimeresc eu la fel de fel 
de oameni. Dar prin cîte case n-am 
fost și cîte n-aș putea să vă po
vestesc . Pe unii îi văd cît sînt de 
fericiți, pe alții cum se tachi
nează mai toată ziulica; ba unii se 
mai și bat Dar pentru că sînt o 
butelie bine educată — asta uita
sem să v-o spun — știu să fiu și 
discretă Insă și asta cu limită, pî- 
nă cînd pot răbda. Și acum iată 
de ce am ajuns la capătul răbdări
lor. Am fost dusă la unele case din 
Petroșani și numai ce-mi aud ure
chile : ’

— Ai mai fost să vezi de aragazul 
ăia ?

— Dar ce crezi dragă că-i așa de 
simplu cu ăștia ? Audiențe, rugă-

FOILETON O F-U L
minți, explicații, despre necazu
rile nemaipomenite pc care le îti- 
tîmpinăm gătind o,, dată-pe lampă, 
altă dată pe reșou. Sau:- -

— Draga mea. am reușit 1 Merit 
să mă treacă ai tăi de la țară în 
pomelnic.

— Pentru ce mă rog frumos ?
— Sîntem pe tabel ! înțelegi ? La 

numărul 138! Uraa • In curînd în 
casa noastră Va apare cel de-al doi
lea... Urinează scene care știu că nu 
le rabdă hîrtia și deci nu le mai 
povestesc

Uite așa am avut prile jul să aud 
în multe case. Aproximativ aseme
nea discuții s-au purtat în aparta
mentele unde locuiesc : PetreScu 
Constantin, (str Independenței nr. 
25/7), Păun Ion (Constructorul 
D/14). Marian Edith (Păcii nr 
18/9) Groza Eugen (Independenței 

' nr. 25/44), Savu Ion (Viitorului nr.
34/1), Andreica Vasile (Indepen
denței nr. 5/25), Sur Teodor (Inde
pendenței nr. 14/32), Bălan Lucia 
Camelia (Viitorului nr 36/17), Des- 
pina Ștefan (Independenței nr. 
35/22), Bîrllda Elena (Independen
ței nr. 19/2), Aringhe Adrian (Vi-

Ștefan

nume

și înțeleși, încearcă 
eroare pe cei ale căror 
omenești le speculează, 
vor o surată de-a mea. 
una din noi s-o vîndă. 
cu cîstig. Cîteva suti-

ilorului nr. 37/7), LOrincz 
(Independenței nr. 22/25): ■

Aș mai putea da mplte 
dar pe azi ajunge. Uite așa, oameni
în aparență serioși, care pretind șâ 
fie ascultați 
să ducă în 
sentimente 
Adică mai 
ca apoi pe 
Bineînțeles
soare. Curată înșelăciune Adevă
rată ne< instr. Pe mine ««-menso 
tentativă mă revoltă mai ales de 
cînd am aflat că sînt multe familii 
care au dreptul, și mare nevoie, de 
aragaze dar nu mai ajung să pri
mească din cauza unora stâpîniți 
de lăcomie care rm mai cunosc li
mitele omeniei.

De cîteva zile stau sub o chiu
vetă si mă tot întreb : de unds atî
ta lipsă de snirit de dreptate la 
unii oameni ?

Asta-i of-ul meu. Și zău că a- 
tunci cînd ajung în casa unor ase
menea inși lipsiți de caracter îmi 
vine să plesnesc de necaz. Ar fi 
unica mea răzbunare..

Francisc VETRO



STEAGUL ROȘU

da

2115
22.15
23,05
23.15 Telesport.
23,30 închiderea emisiunii.

19,30
19,45
19,55 La culfes de vii" Montaj

14 octombrie
18,00 Vă așteptăm ia ora 6 

misiune pentru femei.
La șase pași de o excursie.
Emisiune concurs pentru ti
neretul școlar.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.

Cine consumă timpul altuia

în divizia A
Mîi-

A FOST CUTREMUR PE TEIULUI ?vrea să scape de 
ale lanternei Să

consecință ajung 
fața comisiilor de 
păciuire. Multe din 
țiunile introduse

Pe lingă Sfatul popu- fost rezolvate prin im- 
lar al orașului Lupeni păcarea împricinaților. 
funcționează două co- 
misii de împăciuire. 
Munca se duce cu ce
tățenii care se abat de 
la normele de discipli
nă în colectiv, nu res
pectă normele de com- tă de 
portare în familie și 
societate, încalcă nor
mele juridice și drept copilului să vorbească 

în Irumos în fața biocu- 
îm- lui, dar copilul nu l-a 
ac- ascultat. Și Kalman l-a 
au lovit. Și au rămas

Dar nu toți se împacă. 
Nu s-au împăcat Ma
rin Ion cu Kalman Ar
pad, care s-au certat 
pentru faptul că copilul 
lui Marin Ion în vîrs-

15 ani, a fost 
bătut de Kalman Ar
pad. Acesta i-a pretins

clienți permanent! ai 
comisiei de împăciuire 
așa cum au rămas și 
Boroș Magdalena și 
Grecu Ion cu soția E- 
lena, din colonia Ște
fan — Lupeni. Aceștia 
sînt cîțiva din cei care 
dau în permanență de 
lucru comisiilor de îm
păciuire. Și mi e bine.

Emil TETI1EANU 
președintele comisiei 
de împăciuire nr. 1 de 
pe lîngă Sfatul popu

lar Lupeni

18,30

Etapa completă
Mîine este etapă completă în di

vizia A. Interesul amatorilor de 
fotbal din Valea Jiului se îndreap
tă, cum e și normal, spre meciul 
Jiul — Steaua de pe stadionul din 
Petroșani. Echipa lui Constantin a 
început campionatul cu două în- 
frîngeri — la Bacău și acasă în a- 
vantajul mureșenilor, dar de a- 
tunci n-a mai pierdut nici o întîl- 
nire. Cele 5 victorii 
egalul de joi de 
la Constanta i-au 
adus pe militari 
în fruntea clasa- 
meniului cu 11 
puncte din 16 po- 
sibHe. Compartimentul ofensiv al 
oaspeților, în care se îmbină luci
ditatea și clarviziunea 
lui" Constantin cu impetuozitatea 
lui Voinea, cu setea de gol a lui 
Șoo și cu dorința de afirmare a ta
lentatului Tătaru II, a marcat în 
cele 8 etape consumate 16 goluri, 
iar apărarea lor sobră, promptă în 
intervenții, cu cel mai înalt portar 
din divizia A, Haidu, nu a primit

■ ' ■ decît jumătate. ■
* După etapa de joi, Jiul a preluat 

lanterna roșie, avînd cel mai mic 
număr de puncte, 5, și un joc mai 
puțin, adică 7 Cea mai produc
tivă înaintare din campionatul 
trecut a Jiului, nu a marcat în 
cele 7 meciuri din acest tur de 
campionat decît 7 goluri în timp

consecutive și

ce apărarea a primit 8 goluri, 
ne «e intilnosc așadar două echipe 
situate la poli opuși în clasament: 
ocupanta primului loc cu ocupanta 
ultimului loc. De partea cui va fi 
victoria? Vom ști mîine, seară. 
Deocamdată știm doar .că Steaua 
ține să-și păstreze poziția de lider 
în timp ce Jiul 
razele incomode 
sperăm că băieții noștri vor face

folcloric. Gintă o formație in
strumentală condusă de Ni- 
colae Bălttță.

20,15 Gala U.N.I.C.E.F. Spectacol 
de varietăți desfășurat sub 
auspiciile Fondului Interna
țional al Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea copiilor. 
Participă : Sandy Show, Mar
tos Brando, Leny Escudero, 
Lcnita Airisto și alții. Trans
misiune de la Helsinki.
Teleenciclopedia.
Filmul serial: Evadatul. 
Telejurnalul de noapte.

Avancronică 
fotbalistică

totul pentru acest 
lucru. Au toate 
șansele: atuul te
renului și al pu
blicului, expe
riența meciurilor 

întotdeauna în coni

Cu timpul locuința

bune prestate
pania formației militare. Apoi mai 

.profesoru- este dragostea de club, de culo
rile asociației, dorința fiecărui ju
cător de a îndreptăți simpatiile și 
așteptările susținătorilor. Dar acest 
lucru nu se va realiza doar prin- 
tr-un joc bun, ci mai ales prin 
goluri De aceea, înaintașii tre
buie să șuteze mult la poartă, să 
nu caute de fiecare dată poziția j- 
deală pe' care rareori o găsesc, 
iar apărarea să-și organizeze bine 
jocul incit nici un atacant adverâ 
să nu fie lăsat liber, pentru că 
toți sînt periculoși Să sperăm că 
aerul tare de la poalele Paringu- 
lui nu le va prii militarilor bucu- 
reșteni ■'/

Dumitru GHEONEA

nouă. Praia n-a 
să-și repare cn-

Fertil șî arid în domeniul gospodăresc
F (Urmare din pag. 1)

pect reprobabil. Demolarea sau mu
tarea lor în altă parte ar contri- 
t mult la aspectul estetic al pie- 
ții'.*

Un aspect de casă părăsită are 
sediul D.C.A. de pe strada Gării. 
Spre a nu se prăbuși, casa are ne
voie de armături solide, ca în aba- 
taj, iar în curte este o bramburea- 
lă de nedescris. Ca strada să nu

facă notă discordantă cu sediul 
D.C.A,, aici staționează și-și hră
nesc caii diferiți căruțași. Ceva lu
crări de reparare sau demolare, nu 
se prea poate deduce bine ce au 
început
în care se desfășoară, șe vor ter
mina Ia calendele grecești. „Tere
nuri" aride în gospodărirea orașu
lui Vulcan sînt mai multe. Aștep
tăm cu nerăbdare fertilizarea lor.

la clădire. Cu „ritmul"

tOnmrre JM*. 1) ■

• Petroșani) stadionul Jial, 
ora 9 — campionat Divizia A 
dă rugbi.- Știința Petroșani — 
Farul Constanța

6 Petroșani, ora 10 — des
chiderea anului sportiv școlar 
1967—1968. Vor avea loc în- 
tîlniri la mai multe discipline 
sportive.
ț Petroșani, stadionul Jiul, 

ora 10 — concurs de tir cu 
arcul. • Participă trăgători frun
tași din Tg. Mureș, București, 
Cluj și Petroșani. Concursul 
începe azi Ia ora 14.
• Petroșani, terenul 

handbal, ora 11 — etapa a 
Vll-a a campionatului catego
riei B de handbal feminin: 
Școala sportivă Petroșani — 
Universitatea Cluj.
• Petroșani, stadionul Jiul, 

ora 15 fotbal Divizia A : 
Jiul — Steaua. In deschidere, 
la ora 13,30, se vor întîlni e

tulul fegioiMH 
■’reparatorul ’.'T
• Lupeni, ștadi 

ora 13 — t^fcpio 
de fotbal : CenstftiBloruf 
Minerul Ghelar; ora 13 
meci de rttgbi din campioua- 
tul Diviziei B : Minerul'Po
litehnica Timișoara.

0 Lupeni, teren Tifiereiul, 
ora 9 — întreceri ȘCoIate, la 
handbal ,■ teren Minerul — la 
fotbal și atletism.
• Petrila, ora 11 — ihtlini-.,

re de fotbal în cadrai'campio
natului regional; Știința Pe
troșani — Minerul Vulcan ■; 
ora 16 — Minerul Anlțlpașa— 
Minerul Teliuc. 1

Loriea, ora 11 — campio
nat regional de fotbal: Parfn* 

Constructorul Hunedoâ-

te, pentru centurbarea liniștii,- Unii 
Sdeși nu-i apără pe primii, îl 

amnă pe Iacob Avei pentarn 
bătaia cruntă pe care le-a adminis
trat-o lui Prală și Pinghert, pentru 
faptul că a ajutat natura să nă
ruie tavanul și pereții „fabricii de. 
copt semințe" a bărînei Prală Voi- 

a pătruns împotriva

la fața locului, 
cauză, cu GH. DINU

(Urmare din pag. 1)

să se deplaseze la fața locului și 
să constate pagubele pricinuite de 
„cutremur".

Ne-am deplasat și noi cu apara
tul de fotografiat 
Am discutat cu 
vecinii lor, am 
„admirat frumu
sețea peisajului", 
l-am înregistrat 
și pe peliculă.

Constatările 
sînt simple, cla
re, De fapt cu ele 
am început ma
terialul de față... 
De subliniat doar 
„puterea de con
vingere" a celor 
trei care au scos 
doi oameni din 
ctmpul muncii 
pe timp de o lu
nă de zile (amîh- 
doi). Vecinii lui 
Iacob cu care am 
stat de vorbă și- 
au împărțit păre
rile. Majoritatea 
îi acuză pe alde 
Prală pentru che
furile și scanda
lurile lor repeta
te, pentru apucă
turile lor necisti-

Acest caz a pus pe drumuri 
mulți oameni; de la. tribunal, de la 
miliție, de la sfat, de la ziar.

Dulgherul Pinghert IoBif, care 
lucrează la Dîlja și locuiește în 
Petrila, ne-a vizitat în două rîn- 
duri la redacție și ne-a pus pe ma
să o sumedenie de documente între
care sl certificatul medical. El a- ca, în care 
firmă că Iacob Avei a dărimat voinței organelor locale compe 
casa soacrei sale, i-a distrus mo
bila, i-a bătut crunt (pe el și pe 
cumnatul său Prală Constantin). 
Constantin l-a dat pe Iacob în ju
decată — nu pentru casă, pentru

Teiului e o străduță în Petro
șani. Pe această străduță, la nr. 3, 
au locuit ca vecini în liniște și 
bună înțelegere cetățenii Iacob 
Avei și Prală Constantin timp de 6 
ani de zile.
s-a degradat. Iacob și-a reparat-o 
și azi apare ca 
avut posibilitatea
sa. Incit, bătută de vînturi, de
ploi și de zăpezi, ea a ajuns să se 
dărîme. Anul acesta Prală a pri
mit locuință nouă în Petrila. Pen
tru a nu pierde însă vechea casă, 
a intrat în ea, fără aprobarea sfa
tului, mama lui Constantin, Prală bătaie. Pinghert R-S fnpăcăt CV Ia

cob pentru bătaie cu condiția ca 
tovarășii de la comisia de împă
ciuire a Sfatului popular Petroșani ghert, î»i consumă timpul pe dru

muri, pe la sfat, pe la tribunal. 
Cred că atît sfatul cît și tribunalul 
vor trebui să facă dreptate ambelor 
părți. Dar o dreptate... s-o simtă vi
novății.

Voica De fapt ea nu locuia aici. 
Cele două cămăruțe erau utilizate 
doar în scopul prțjirii unor can
tități considerabile de semințe pe \ 
care Prală Voica ît-vinde pe stră
zile Petro.șanflilui, și pentru unele 
chefuri, soldate de regulă cu scan
daluri. Participa întreg familionul 
Praia. Vecinii n-au mai putut răb
da și i-au somat să meargă la ca
sele lor, să nu le mai tulbure li
niștea. . . i,

Pe la mijlocul lunii mai conflic- 
i tul s-a accentuat. Tavanul casei 
și doi pereți s-au prăbușit. Tn casă 
n-a fost atunci nimeni, așa că nu 
se știe precis cine a provocat dă- 
rîmarea dintr-o dată a casei OH 
fost cutremur pe Teiului ? La mo
ment însă au venit la fața locului , 
8 persoane din familia Praia și 
Pinghert. A fost circ mare Fina
lul : Prală Constantin — 21 zile 
coricediu medical; Pinghert loslf —< 
10 zile concediu medical: Iacob 
AveL fiul său, Iacob Gheorghe și 
Damian Ioan — nici o zi de con
cediu medical.

tente
Atît. Dar e destul. E destul că niș

te oameni neserios!, petrecăreți și 
scandalagii au condus ia ceea ce s-a 
întîmplat. E destul că au ajuns pe 
drumuri atlțki oameni care se pu
teau ocupa de lucruri mai serioase. 
E destul că și ei, Praia, Iacob, Pin-

RESPONSABILITATEA ELEVULUI
(Urmare din pag. l)

rea actului de indisciplină atrage 
urgent o discuție etică, între patru 

j. _ ochi sau în fața colectivului cla- 
f sei. In ce măsură aceasta „discu

ție" se va dovedi apoi eficientă a- 
vem oarecari rezerve. Depinde... 
cum este purtată I Admițînd, în ca
zul repetării actului indiscipliiiar, 
solicitarea ajutor îlui părinților, or
ganizației U.T.C și a pionierilor, 
conducerii școlii și chiar a... mili
ției (!) dovedim ineficiența discu
ției etice avute cu elevul Iar tri
miterea „cazului" unui „sfat" su
perior numericește . înseamnă, a- 

i . Turtei) și o „spălare pe mîini"!.
Spunem acest lucru pentru că, 

dacă și măsurile luate apoi de cei 
în fața cărora au fost aduși „vino
vății" se vor dovedi fără efecte po
zitive, toți vor considera că „s-a 
făcut totul", dar.., glevul nu înțe
lege. Și, greșit, vor fj făeuți răs
punzători pentru, lipsă de „me
tode" numai părinții sau «organi
zațiile de tineret. Injust. Și. des- 

i - pre acestă optică greșită s-au ex- 
' primat dezaprobator si cîțiva din 
cei solicitați să răspundă în anche-

. ta noastră. Spicuim: „Net diri-

ginții trebuie șa explicăm amă
nunțit elevului urmările grave pe 
care le-ar avea asupra lui persis- 
tarea-n greșeală, II convingem, 
prin exemple, că numai faptele bu
ne aduc foloase omenirii. Și, esen
țialul, să căutăm să-l facem să 
priceapă că pentru orice faptă ne
lalocul ei omul va plăti scump, 
dacă nu astăzi, mîine" (prof, Neu- 
rohr Alice); „încerc și nu dau îita- 
poi pînă nu-1 conving că nimeni 
altcineva în afara lui, nu va su
porta consecințele faptelor pe care 
le săvîrsește" (prof.Caraconcea Mă
ria); „Elevul trebuie să știe di
nainte că urmările sînt ștrîns le
gate de greșeala făcută. Să i se ex
plice ce urmări, poate grave, ar fi 
putut avea faptele sale, la o altă 
vîrstâ. Apoi, și clasa trebuie să se 
simtă răspunzătoare, ■ principalul 
responsabil rămînînd însă tot ele
vul vinovat" (prof Bădău Maria); 
„Este necesar dar absolut necesar, 
ea dezaprobarea să fie oportună. 
Dacă nu aprobăm sau dezaprobăm 
la timp o faptă bună, respectiv 
rea, elevul va fi pus în dilemă ; nu
va ști cum va fi etichetată fapta școala și familia răspund pentru el, 
lui" (prof. Vasile Bîcoi). pentru faptele lor.

După cum se vede, în general, 
cadrele didactice înțeleg că sînt 
principalii factori care pot și tre
buie să formeze la elevi deprin
derea de autocontrol asupra fap
telor lor. Mai sînt. neîndoios, școli 
în care studiul capitolului din pe
dagogie privitor la sancțiuni și la 
răspunderea elevului este în deficit. 
Există încă sl profesori care de 
seori greșesc in aplicarea „meto
delor" pedagogice, știute sau mai 
puțin stăpînite Este necesar ca 
elevii să ’fie determinați șî în prea
labil (nu numai cînd se abat de Ia 
regulamentul școlar) să simtă că 
pe umerii lor, și numai pe ai lor, 
apasă întreaga răspundere pentru 
actele reprobabile pe care le-ar 
săvîrși.

De cite neplăceri în viață nu 
i-am scuti ! Altfel, cei care astăzi, 
pe băncile școlii, se pregătesc pen
tru viață vor pune sub semnul în
trebării în viitor, cînd 11 se va a- 
trage atenția asupra unor fapte 
grave, însăși Capacitatea dascăli
lor lor care i-au lăsat să trăiască 
cu iluzia că, minori fiind, doar

Ultimul trimestru o perioadă 
de muncă mai intensă

ră...‘‘, atitudine atît de dău
nătoare, practicată în alți 
ani de constructor,, :

Un lucru este necesar sâ 
fie permanent în atenția a- 
cestui colectiv: iarna, mun
ca trebuie să se desfășoare 
cu aceeași intensitate ca și-n 
lunile trecute, pentru a se 
atinge nivelul de producti
vitate și producție planifi
cat — deci pregătirile res
pective să fie făcute Temei
nic. Apoi, în primele trei 
luni ale anului viitor — 
1968 — se cere predarea fi-

zică a 25 la sută din planul 
anual de predări a obiecti
velor industriale — nu nu
mai realizarea planului va
loric cum se făcea pînă a- 
cum — ceea ce implică lua
rea unor măsuri temeinice 
și pregătiri corespunzătoare 
încă de pe acum.

Abordînd cu seriozitate 
problemele ce le stau în 
față, primind ajutorul nece
sar din partea conducerii 
grupului de șantiere T.Q. 
M.M., colectivul de construc
tori al șantierului 3-T.C.M.M. 
va putea obține succese îh- 

. semnate în activitatea sa.
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Metoflte du Adunarea Generală 
H N. H.

NttW YOVK 13. — Trimisul spe- 
«i*I Ag«n>res,' Romulus Căplescu, 
ttanMUte; In ședința de joi după- 
• >ză a Adunării Generale a 
©JT.U. au luat cuvîntul, în conti- 
țuarea dezbaterilor generale, re
prezentanții Madagascarului, Re
publicii Togo și Arabiei Saudite. 
| Politica apartheidului trebuie, să 
iie lichidată,' a spus Louis Rakb- 

lala,, reprezentantul Madagas- 
ul, subliniind că guvernul a- 

Șestei țări s-a pronunțat întot
deauna pentru recunoașterea drep- 
hilui tuturor popoarelor de a-și ho
tărî „ singure soarta. El s-a referit, 
4e asemenea, la decalajul econo- 
mic existent între țările indus
trialeși cele în curs de dezvoltare, ’ 
mențipnind rolul eforturilor pro
prii, conjugate cu un ajutor real 
din partea țărilor dezvoltate. In

accepta niciodată politica faptului 
împlinit". El a cerut lichidarea i- 
mediată a urmărilor conflictului 

-■ arabo-izraeiian și a chemat O.N.U. 
să ușureze găsirea unor soluții pen
tru restabilirea păcii în această 
parte a lumii.

■Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Togo, Joachim Hunlede, 
a cerut încetarea imediată a bom
bardamentelor americane asupra 
R. D Vietnam ca primă măsură 
în vederea unor negocieri de pace 
în Vietnam. De asemenea, el a ară
tat că trebuie să înceteze toate os
tilitățile înainte de a începe nego-j 

. cierile. In ce privește Orientul 
Mijlociu, ministrul de externe to- 

' golez a declarat că negocierile di
recte, Intre statele 
singura cale spre o soluție a aess- 

!«•» „tui conflict In^^țigte».. ciivîm.
ce privește conflictul djn CRrifntul' tării -tefeâszentettal t4s^z g ce-

.........................—....................... , ruj jțrfiidarea ultimelor vdstîgîî afe 
colonialismului pe contihentul afri
can. El a subliniat ineficacitatea 
măsurilor O.N.U,< împotriva poli
ticii rasiale de apartheid .loachini 
Hunlede a criticat, de asemenea, 
faptul că sancțiunile O.N.U. împo
triva guvernului lui Ian Smith sînt 
sistematic încălcate de linele pu
teri colonialiste.

interesate- -sîn&

Apropiat, el a declarht că „cel’flwti 
bun mijloc de' a se ajunge la o 
pace reală, este cel al căutării cu 
perseverență a unor soluții paș
nici; care să salvgardeze existența 
și integritatea tuturor statelor din 
această’ zonă".

Reprezentantul Arabiei Saudite, 
Ibrahim Al-Sowayel, s-a referit în
deosebi la situația din Orientul A- 
propiat declarfnd că-țara sa „nu va

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Geaorges Dascal, transmi
te : Biroul Politic al Partidului Co
munist Francez a lansat un apel 
prin care cheamă pe cetățenii fran
cezi să participe la manifestațiile 
de solidaritate cu poporul vietna
mez ce vor fi organizate la Pa
ris și în întreaga Franță.

După ce este reamintită evoluția 
situației din Vietnam, intensifica
rea agresiunii americane și rezis
tența eroică a poporului vietnamez, 
în apel se spune: Biroul Poliție 
al P.C.F., care se pronunță pentru 
încetarea imediată și necondiționa
tă a bombardamentelor americane 
asupra R.D. Vietnam, pentru recu
noașterea F.N.E. ca unic reprezen
tant autentic al populației sud-viet- 

"nanieze și' cere retragerea forțelor 
și bazelor militare americane din 

•. Viețnamul de sud, recomandă acti- 
* vișalor de partid să facă totul pen

tru a asigura succesul manifesta
țiilor care vor avea loc pentru 
sprijinirea luptei drepte duse de 
poporul vietnamez pentru indepen
dența și libertatea sa, pentru înce
tarea agresiunii americane, pentru 
apărarea; păcii în lume.

încheierea lucrărilor Consiliului general 
al Internaționalei socialiste

ZURICH 13 (Agerpres). 
siliul general al Inter; 
socialiste și-a încheiat vineri lucră
rile adoptînd un număr de rezoluții 
Intr-una din acestea se cere înceta
rea imediată a bombardamentelor 
americane asupra Republicii De
mocrate Vietnam, ca un prim pas 
spre tratative între părțile intere- problemele dezarmării, relevînd pe- 
sate în vederea soluționării pro- ricolele pe care le prezintă intehși- 
blemei vietnameze, tratative la care ficarea cursei înarmărilor.

— Con-
al Internaționalei

să participe și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Totodată, Internaționala socialistă 
se pronunță pentru inițierea în cel 
mai scurt timp, în orice caz în 
1967, a tratativelor în vederea ade
rării Angliei la Piața comună. O 
ultimă rezoluție se referă la

Comunicat comun 
iugoslavo-indian

Indiei a avut convorbiri cu pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia și cu pre
ședintele Vecei Executive Federale. 
A fost efectuat un schimb de păreri 
privind unele probleme ihternațio-

BELGRAD 13 (Agerpres) — Co
respondentul Agerpres, N. Plopeâ- 
nu, transmite : Primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, și-a încheiat 
vineri vizita Oficială de trei zile fă
cută în Iugoslavia, la invitația pre- nale actuale, situația din Orientul 
ședintelui I.B. Tito și a președinte- ~~
lui Vecei Executive Federale, Mika 
Șpiliak.

In comunicatul comun dat publi
cității cu acest prilej, se arată că îr. 
timpul vizitei primul ministru al

Anglia este gata să reia 
tratativele cu Rhodesia

LONDRA 13 (Agerpres). — Miniș<

Plenarei Consiliului Executiv
PARIS 13. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O. 
a examinat în ședință plenară ino- 
dalitățile de aplicare a Convenției 
de ia Haga pentru* protecția bunu
rilor culturale în caz de conflict 
armat din .Orientul Mijlociu. La pro
punerea reprezentantului Italiei, 
Consiliul a aprobat crearea unor 
organisme de control pentru apli
carea convenției și a autorizat pe 
directorul general al U.N.E.S.C.O. 
să întreprindă demersurile necesa
re.

Reprezentanții Republicii 
Unite, Izraelului
sînt membri ai Consiliului Execu
tiv U.N.E.S.C.O., 
rea acestor măsuri.

In intervenția sa, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România, V. Lipatti, a sprijinit pro
punerea prezentată de reprezentan
tul Italiei și a subliniat semnifica
ția acordului intervenit între păr
țile direct interesate. El a exprimat 
speranța că punerea în aplicare a 
acestui acord va putea servi cauzei 
păcii în Orientul Mijlociu, în in
teresul tuturor statelor din această 
regiune.

Arabe
și Libanului, care

au votat în favoa-

doptate de O.N.U. și alte instituții 
specializate privitoare la U.N.E.S.C.O. 
Reprezentantul României, acad. An
drei Oțetea, a subliniat importan
ța rezoluției privind folosirea resur
selor umane, pe care E.C.O.S.O.C. a 
adoptat-o la a 43-a sesiune a sa. 
După ce și-a exprimat satisfacția că 
această inițiativă a României s-a 
concretizat în mai multe rezoluții 
ale O.N.U., ale E.C.O.S.O.C,, O.I.M. 
și U.N.E.S.C.O., reprezentantul ță
rii noastre a relevat importanța pu
nerii în valoare a resurselor uma
ne pentru dezvoltarea economică și 
socială a majorității țărilor. De a- 
semenea, vorbitorul a subliniat sar
cinile care revin în această materie 
U.N.E.S.C.O., programelor sale de 
educațiO. și de formare profesională.

LONDRA 13 (Agerpres). — Minis- Ultimul contact la nivel înalt 
terul pentru Commonwealth a dat dintre Anglia și Rhodesia a avut 
publicității un comunicat din care 
rezultă că guvernul britanic este gata 
să reia tratativele la nivel înalt cu 
regimul minoritar rasist din Rho
desia. In comunicat se arată _ă 
George Thomson, ministrul pentru 
Commonwealth, va face o vizită la 
Salisbury, în cadrul turneului pe 
care-1 va întreprinde într-o serie de 
țări africane la sfîrșitul acestei luni. 
Din Londra se relateză că Thomson 
intenționează să viziteze capitala 
Rhodesiei la 8 și 9 noiembrie, după 
ce va fi examinat mai întîi dis
puta rhodesiană cu liderii statelor 
Uganda, Kenya, Malawi, Zambia, 
Botswana și Lesotho. Aceste con
tacte sînt menite să risipească te
merile liderilor africani că Vizita lui 
Thomson în Rhodesia se va solda 
cu o confirmare a dominației mino
rității albe în această țară.

loc în decembrie 1966 cu prilejul 
întrevederii dintre premierul Ha
rold Wilson și Ian Smith pe bordul 
navei britanice „Tiger". Ei au ajuns 
la un anumit acord, de care Ian 
Smith s-a dezis la înapoierea sa in 
țară De atunci, schimbul de note 
care a urmat între Londra și Salis
bury nu a adus nici o schimbare 

°n în disputa dintre cele două guverne, 
: provocată de proclamarea unilatera

lă a independenței Rhodesiei de că
tre regimul Iui Ian Smith.

/

★

Comisia 
la rîndul

programului a analizat 
său hotărîrile recent a-

Pretest al guvernului Cambodgiei
NEW YORK 13 (A- de către avioane și e- 

gerpres). — Reprezen- licoptere americano-sai- 
tantul permanent al 
Cambodgiei Ia Organi
zația Națiunilor Unite, 
Huol Sambath, a adre
sat o scrisoare preșe
dintelui Consiliului de
Securitate în care pro
testează împotriva vio
lării spațiului aerian

traliere și provocînd 
victime în rindul popu
lației civile. Scrisoarea 
subliniază în încheiere 
că guvernul cambod
gian a protestat în re
petate rînduri împotri
va provocărilor in zo
nele sale de graniță cu 
Vietnamul de sud și

goneze. Documentul 
menționează 15 cazuri
— între 10 august și 
15 septembrie — cînd 
elicoptere și avioane 
americane și saigoneze 
au pătruns în spațiul 
aerian al Cambodgiei cere încetarea lor ime- 
deschizînd foc de mi- diată.

VEȘTI DIV IMIXEA SOVIETICĂ
Noi zăcăminte 
de gaze naturale

In regiunea Tiumen (Nora- 
vestul Siberiei) geologii au 
descoperit noi importante ză
căminte de gaze naturale. Nu
mai unul din acestea este a- 
preciat ca avînd rezerve de 
1,5 trilioane metri cubi de 
gaze.

bloc energetic, cu o putere de 
" 200 000 kilowați. Noul reactor, 

care 
bele, 
trie
re.

a trecut cu succes pro
va produce curent elec- 

în săptămînile următoa-

douăzeci de metri de 
rit a fost descoperit un 
lea în greutate de cca.

meteo- 
al doi- 
50 kg.

La centrala atomică 
Beloiarslc

La centrala atomică Belo- 
iarsk din Ural a luat sfîrșit 
montarea celui de-al doilea

Descoperirea unor 
meteorit!

Un grup de geologi au des
coperit pe malul rîului Iasa- 
Cinaia, lingă Kolima (Nord- 
estul UÎR.S.S.) un meteorit în 
greutate de 300 kg. Analiza a 
arătat că el este format din- 

: tr-o substanță conținînd 95 
‘ la sută fier, 3 la sută nichel 

și 2 la sută alte elemente. Ea

Telescop gigantic
La Leningrad au luat sfîrșit 

lucrările de montare a păr
ții mecanice a unui telescop 
gigantic, a cărui oglindă 
principală are un diametru 
de 6 metri. Telescopul cîntă- 
rește 850 tone și are o înăl
țime de 42 metri. Cu ajutorul 
lui vor putea fi studiate o- 
biective astronomice situate 
la distanțe de sute de miliar
de de kilometri.

Apropiat și din Vietnam, colabora
rea economică și dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre cele două 

. țări Convorbirile, se arată în co
municat, au fost purtate într-o at- 
mosferă de înțelegere ; reciprocă, 
constatîndu-se concordanța puncte
lor de vedere asupra celor mai im- 
portante probleme internaționale, 
precum și hptărîrea ambelor părți 
de a-și aduce contribuția comună 
la cauza păcii și a relațiilor, de 
prietenie în lume.

Sporirea încorporărilor 
în S. U. A.

WASHINGTON 13 (Agerpreș). — 
Ministerul Apărării al -Statelor 
Unite a ordonat încorporarea a 
18 200 de persoane pentru luna de
cembrie a anului în curs. Această 
cifră este cu 6 100 mai mare decît 
cea din lur.a decembrie a anului 
trecut.

Încorporările au atins în luna sep
tembrie cifra de 25 900 de oameni.

Ciocniri între manifestanți și poliție 
la Caracas

10 persoane au fost rănite după ce poliția din Caracas a at-,- 
cat participanții la o demonstrație de protest împotriva sporirii prețu
rilor la mijloacele de transport în comun. Demonstranții, care scandau 
lozinci împotriva creșterii costului vieții,' au parcurs străzile princi
pale ale capitalei venezuelene pînă în piața Bolivar, unde au fost 
împrăștiați de detașamente polițienești.

• ROMA. — Un avion apar- 
ținînd forțelor aeriene ameri
cane s-a prăbușit în apropierea 
localității Bologna. Două per
soane aflate la bordul avionu
lui și-au pierdut viața.

Grevă în Italia
La 12 octombrie au declarat o 

grevă de 48 de ore 250 000 de mun
citori din industria de prelucrare a 
lemnului din Italia. Greviștii cer 
încheierea unui nou contract colec
tiv care să prevadă sporirea salarii
lor, îmbunătățirea condițiilor de 
mutică și extinderea drepturilor 
sindicale.

Ravagiile 
uraganului 
din India

Uraganul care s-a abătut 
asupra regiunilor de coastă 
ale statului indian Orissa, a 
distrus 60 000 de case, lăsind. 
fără adăpost aproximativ 
700 000 de persoane, informed- 
ză ziarul indian „Statesman'*. 
Potrivit unor date neoficiale, ■ 
scrie ziarul, într-o singură' 
regiune au pierit 60 de per
soane.

Bilanț al succeselor forțelor patriotice 
laoțiene

După cum anunță scos din luptă 1 032 mi- 
postul de radio Patet litari inamici și au do- 
Lao, în . cursul lunii borît sau avariat 9 a- 
august a.c. forțele pa
triotice laoțiene au res
pins o serie de atacuri 
întreprinse de trupele 
americane și ăliații a- Quang au respins nu-

împotrivă re- < meroase atacuri, au

vioane americane.
Intre 23 august și 9 

septembrie, patrioții 
din: provincia Xieng

cestora
giunilor eliberate , din „scos din luptă 149 de 
Laos. In cursul acestor 
ciocniri, patrioții

inamici, au distrus 
au. două avioane și au

capturat o mare can
titate de arme și mu
niții. Postul de radio 

■ Patet Lao adaugă că 
în cursul lunilor iunie, 
iulie și august forțele 
patriotice din provin
ciile Kham Muon, Sa- 
vannakhet și alte Re
giuni din sudul Laosu-
lui au doborît sau au 
avariat 36 de avioahe 
amerieahe. .; :

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani sU. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.) Tiparul: I.P.H. Subunitatea Pettoșaid / C ,, 40369


