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Bloc nou în Lupeni

Ing. ALEXANDRU REBREANU
directorul I.E.C. Paroșem

Publicarea proiectului de Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării, economiei naționale, corespunzător condițiilor noii etape de dezvolțarp, socialistă a României, a avut un larg ecou în rîridurile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor uzinei noastre. in acest important document ei văd expre-

Pentru mărirea siguranței de funcționare a compresda- relor de 45 metri cubi/min., e- lectriqianul Nicula Avram, de la sectorul XIII al E. M. Lu- perii, a atașat uri releu mini- ■■mal, la întrerupătoarele de - .tip, TSA-6 ,kV, Ccrinpf'esoarele funcționează prin celule dă sincronizare automată și nu . sînt prevăzute cu un dispo- , zitiv de siguranță care să facă control ul și, șă declanșeze automat motorul compresorului în cazul unei defecțiuni. Prin introducerea releului, minimal amintit la aceste întrerupătoare, se rezolvă problema. Deranjamentele sînt sem- , nalizate prin comandă, și func- ■ ționarea compresorului între- . ruptă. • La, E. M . Lupe.ni func-. . .țjonează două întrerupătoare -de acest fel. întrerupătoare

Tovarășul
secretar general al C.C. al P.C.&, 

a primit pe primul ministru 
al Republicii India, Indira GandhiJoi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar geriferal al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a prirniț -pe primul riiinist.ru al Republicii India, -Indira Gandhi, care a făcut o vizită în țara noastră.La primire au/luat parte " Ion Gheorghe Maurer, . președintele Consiliului de Miniștri, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor, externe, Aurel Ardeleanu, ambasadorul României în India, / ' -Au participat,, -de asemenea,■ Rajeshwar Dayal, secretar pentru probleme externe în Ministerul Afacerilor Externe, P. N. Haksar, secretar al primului ministru, Am- rik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la. București, care însoțesc pe premierul indian.In timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă sinceră, cordială, s-a relevat cu satisfacție că două țări pe plan politic, economic, științific și cultural se lărgesc continuu în avantajul ambelor popoare, stibliniindu-se că progresele dpbîndite de fiecare din paJe/jfi&jâ»- TOĂ- crează noi* posibilități/părtkSti diversificarea și sporirea schimburilor, pentru extinde^- rea copastăți^ economice dintre R6> niăițîa șf. wȘfe.

Au fost abordate, de asemenea, prpbleme. ale situației* interrjațio- nale, evidențiindu-se însemnătatea pe care o ăre pentru crearea unul climat de pace, înțelegerea și șb- laborarea între toate popoarele W- mii, indiferent de orînduii^-liw- .socială, clădirea relațiilor dih^e state pe principiile respectului ț«- ciproc, al suveranității și la^e^n- denței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității îri HlilpA- turi și avantajului reciproc; ț^jJ.d - Irilegăturăcusituațiadjfi.VUit- nam. s-a exprimat îngrijorări^ /față de pericolul grav pe care â- ceasta îl reprezintă peritrti' pa •ta a mondială, pronunținduAW < ^•htru respectarea. dreptului sa^A.,-tl, fur porului vietnamez de a-rși hpț^țî singur soarta.S-a subliniat, totodată, rbîtâ ih; semnat pe care-1 pot avea totfUe ■ popoarele în lichidarea /sUtSNĂiaf de încordare și în soluționară, .11- legăturile dintre cele tigrilor internaționale spre -binele păcii și progresului omenirii. 'Primul ministru al '■ RepifbllcȘ India a invitat pe secretarul geri'e*- ral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și pe soții sa să fată o vizită în India. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
fun-pentru a soluțiilorproducție și pentru' aplicarea lor operativă, eficientă în întreprinderi. înmulțirea organelor Intermediare în sistemul btganîzatiiric îngreunează activitatea de conducere* duce-la făriojBenl* cratizare, întreprinddrtiA fiînd ll^>- sia vie a preocupării permanente site în felul acesta de sprijinula partidului nostru pentru elabo- pe care l-ar putea primi din par-rarea și aplicarea, conform cu ce- tea. apelor specialiști cu înaltă pre- rințele fiecărei etape istorice, a .principiilor, ^d«r, organizare, conducere și planificare specifice ecp- nomiei,. noșastye socialiste.Studiile întreprinse în ultimele luni în . întreprinderea noastră . în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției șj a muncii, de, ridicare a eficienței economice, ne-au convins că prin abordarea realistă a problemelor economice, unitățile industriale vor da un puternic impuls inițiativei și răspun- derii acestora. Competență spâritâ ț -a întreprinderilor în ’Sensul, de *a folosi o parte a beneficiilor peste

ție, condiție esențială damentarea temeinică de îmbunătățire a procesului

gătite care, concentrați în diferite sectoare de coordonare și avizare sînt reduși la simpli funcționari, cunoștințele lor nefiihd puse Jn, valoare nemijlocit "în sfera producției.'5 Acest important potențial, u- man trebuie atras în conducerea directă a producției.Mobilitate® spdrită șf autonomia funcțională de care se vor bucura

(Agerprw)

prjp ațeuLă. șiștiinți-fică a tuturor aspectelor producției,. aînu IderitRHaato ifiot rezerve, 
no» , posibilități de accelerare - -a progresului* nostrtf economic. Pătrunși de a,cest adevăr, vom iniția șielabora 'hai studii și analize în baza planului de măsuri stabilit. Astfel, dacă în perioada martie — iulii au fost elaborate 41 de studii și aqalize, din care o bună parte au și' fost aplicate cu bune . rezultate, pînă la finele anului urmează a fi elaborate încă 25 de studii axate în special pe descoperirea de noi resurse interne,,pe găsirea și înlăturarea cauzelor care provoacă avarii și indisponibilități de putere, reducerea numărului. specific de personal și funcționarea mai economică a agrega^ teldr. .Proiectul de Directive deschide noi perspective de perfecționare a activității- de conducere și planificare a, .activității - economice. Pe drept cuvînt se arată în document că în vederea perfecționării formelor și metodelor de organizare și planificare este necesară apropierea conducerii de produc-

• (Continuare în pag. a 3-a,

Plecarea primului ministru 
al Republicii IndiaJoi la amiază â părăsit Bucu- restiul, orimul ministru al.Republicii India, Indira Gandhi, țâre a făcut o, vizită oficială în țara noas- . tră în paritate de oaspete ,#1 .ppe-, ședinteliți Copsihului deMiniștri al Răpubljcii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer . Premierul indian a foșt,..însoțit . de Rajgshwar Dayal, peftr

tru jiroblețȚie extern? to. Mtniste- ruj Afacerilor £xt«jng, ser, secretșr al prfanvUuî ÂtoRitMi . Amrik Singh Mehțh, at^bawdoful

Indiei la București, S, Ramachan- dran, secretar.. adjunct în Mințitei rul Comerțului,. J.’. S. tMehta,. secre
tar ădjunct în Ministerul Afaceri- , lor; Externe,. Ș. Rikram. Shah, șeful,Protocolului ..Ministerului. Afâceri- , lor, Externe, K,; Natvvar Singh, di
rector al Secretariatului primului miftlstru, și alte persoane ofjcițtle.- Primul ministru al -Indiei, IhțiîraGandM, a tosit le aeroport însoțit

(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbirea noastră cu directorul I. L L. PetroșaniCENTRALELE TERMICE 
sînt pregătite 
pentru anotimpul 
friguros

timp măsuri ’pentru Ca termometrele din apartamente să indice în această iarnă „timp frumos...". ’— încă din; primăvară am început să pregătim centralele pentru timpuf friguros pregătiri în ceaIn iernile trecute și îndeosebi în mai mare parte încheiate, lată cî- ultimii doi ani, cu unele excepții teva măsuri ce au fost întreprinse :(este vorba de cartiere, din Petrila toate cele 23 de centrale termiceSi Lupeni) încălzirea, apartamerite-' care folosesc drept combustibil, cărbuni au intrat încă in primăvară’ în reparații — 6 în reparații capitale, iar 17 în reparații curente. Au fost montate 27 'cazane nci și s-au reparat toate motoarele electrice destinate aerisirii centralelor și alimentării buncărelor cti cărbune Dă- două centrale din car-

lor a lăsat de dorit. Cite reclamalii r.-au iscat caloriferele încălzite „așa/și-așa" 1 Ce s-a făcut în .acest an. de către lucrătorii de la I.L.L. pentru a asigura pe timpul friguros .încălzirea apartamentelor înzestrate. cu calorifere ? Pe această temă am- avut o convorbire cu tov. irig. Bodea Constantin, directorul întreprinderii de locuințe. si localuri Petroșani.— Presupun că experiența anilor trecuțl va determinat să luați din
Con vorbire consemnată de

Francisc VETRO

(Continuare in pag. a 3-a)
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HOTĂRÎREA
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ti Mi la Halim loialii tiotiliiloi de 1M

si liMliiea regleneoiaiii
Comitetul Central n ai Partidului recompensarea eforturilor depuse 

Comunist Român, Consiliul de Mi- în muncă, în activitatea de înfăp- 
niștri a! Republicii Socialiste Romă- tuire a planurilor de dezvoltare e- 
nia și Consiliul Central al Uniunii conomică și socială a țării, hotâ- 

rîrea prevede ridicarea duratei mi
nime a concediului de odihnă pen
tru toate categoriile de angajați de 
la 12 zile lucrătoare, cît este în 
prezent, la 15 zile lucrătoare. " ' 

Durata concediului pentru fieca
re angajat se Va stabili, în rapOrt ' 
cu vechimea sa în muncă, între 15 
și 24 zile lucrătoare, dup^ă cum Ur
mează: ..

Generale a Sindicatelor din Româ
nia. au adoptat o hotărîre cu pri
vire la mărirea duratei minime a 
concediului anual de odihhă1 și o 
mal bună reglementare a condițiilor 
de acordare* a acestuia.

Pornind de la grija permanentă 
a partidului și statului pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
sănătatea oamenilor muncii, pentru

Vechimea in muncă Durata. concediului

ima- 
Pre- 

cu- 
din- 

l-

pînă la 
de
de la 
de la 
de la 
de la 
peste

la
5 ani 

5— 8 „ 
8—11 

11—14 ',,/.
. 14—17 „

17—20 „ 
Iff „

lucrătoare

»»

.-f»;
»»

Pentru tinerii în vîrstă de pînă 
la 18 ani, durata concediului de 
odihnă urmează a ii de la 18—24 
zile lucrătoare, criteriul de diferen
țiere iii ud virsta acestora.

Potrivit noilor reglementări cea 
mai mare parte a salariaților va 
beneficia de o mărire a concediu
lui în funcție de vechimea în cîm- 
pul muncii. Astfel, durata medie a 
concediului anual de odihnă al an-

gajaților va crește de la circa 13 
zile la circa 18 zile lucrătoare.

De asemenea, hotărîrea prevede 
acordarea unui concediu suplimen
tar de odihnă de 3—12 zile lucră
toare pentru cei ce lucrează în lo
curi de muncă cu condiții vătămă
toare sau grele, concediu care se 
poate majora pînă la 24 zile lucră-

Molcorne, între malurile 
căptușite cu granit, apele riu- 

l.* lui Moscova oglindesc 
gini mereu mai bogate, 
tutindeni, imensul oraș 
noaste dialogul armonios
tre constructori și mașini, 
maginația arhitecților, hărni- .. 
da și iscusința constructorilor 
adaugă noifrumuseți capita
lei sovietice. Pe marile bule
varde, clădirile împovărate de

. ani cedează locul edificiilor 
. .moderne, .care îmbină în mod 

izbutit caracterul utilitar cu 
latura estetică. In fostele su- 
burbii au apărut numeroase i
cartiere de locuințe și ;com- f

* plexe com'erciale. In cei 30 de 
ani care au trecut de la in
staurarea puteriil sovietice, >.șu- 

; : praf ața .orașului s-a extins de 
j cinci,: ori, iar. populația șa a 

sporit de patru ori, numărînd 
în prezent mai ,mult de 6,5 
milioane de locuitori. >

Anul jubiliar găsește. pld- ■ 
nul de reconstrucție : a capi
talei în plină desfășurare. Pe 
prospectul Kalinin, una din- 
tre arterele centrale ' ale ora
șului, se află în faza de fini
sare construcții elegante. Din 
asocierea betonului, aluminiu
lui, marmurei, sticlei și gra
nitului, aici au fost .înălțate 
clădiiți administrative și.; blo
curi de locuințe, cu 25 de e- 
taje, o sală de cinematograf 
cu 3 000 de locuri, un mare

N. CRISTOLOVEANUCorespondent Agerpres■ Ia Moscova • ■
(Continuare în . pag. a 3-a) ■ (Continuare în pag. a 2-a)
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2 STEAGUL ROȘUJURNAL PIONIERESC
... Ic; . ' . c .- .’ W.L ’W -TV.' ’ ' < g ;'LT-

*■

Iaițțativa, pasiunea, fantezia sînt ziuă și micii turiști cu rucsacurile*»*'■ - - ■ ■’ - • •• •. în șpmare, plini de voie bun*, authat pieptiș drumul urctod poteca de munte. După mai multe ore de urcuș, sorientîndu-se după marcajele turistice, excursioniștii au ajuns pe vîrful Straja. Acolo li s-a vorbit micilor geografi despre originea depresiunii Văii Jiului, despre șirurile de munți care o străjuiesc. în această excursie copiii au căpătat multe cunoștințe geografice și geologice noi".Vizitarea obiectivelor industriale de către pionieri preocupă, de a- 
semenea, pe comandanții unităților și detașamentelor. lată ce ne scrie despre o astfel de vizită pioniera 

. Surdu Monica de la Școala generală nr. 4 Petroșani.
„Elevii claselor a IlI-a A și C de la școala noastră au vizitat de cu- rînd ’ termocentrala Paroșeni. Am plecat cu autobuzul dimineața, devreme. Cînd am ajuns, iov. Roman, delegat din partea uzinei, ne-a explicat cum 

se descarcă din vagoane cărbunele necesar uzinei. Ani vizitat apoi sala cazane- lor și turbinelor. Am văzut niște motoare mari numite generatoare. Ni s-a explicat 
cam produce' enefgia electrică, 
Vizji* făcută | Interesantă șl instructivă. Ne-a 
plăcut foarte mult”.

atribut* care stau la btMt* activiștilor pionierești. Marea majori
tate a comandanților unităților de 
pionieri folosesc întreaga lor experiență și capacitate novatoare . pentru a organiza acțiuni inedite 
care suscită interesul copiilor. La 
redacție sosesc numeroase scri- 
tțri care vorbesc despre activitâ- țBe desfășurate de pionierii din școlile Văii Jiului. In rîndurile ce 
urmează redăm cîteva spicuiri din scrisorile primite.„Pionierii școlii noastre — ne 
scrie comandantul unității de pionieri din Iscroni, Cornea Titu 
—• intenționează să deschidă un 
tHc mwteu etnografic, in acest 
scop s-au făcut deja primii pași. PițHMrțî.și elevii au început să co

lecteze diferite obiecte care vor- 
beac . despre ‘ vechimea comunei 
noaalre, despre dezvoltarea ei de-a îuhgul anilor, bineînțeles c* pen
tru aprecierea vechimii obiecte- 
IpT colectate se va cere și părerea specialiștilor. Un asemenea muzeu 
gr contribui la lărgirea orizontului de cunoștințe al elevilor, le-ar dezvolta dragostea față de localitatea to care trăiesc".

c, Q inare pondere o au în activitățile pionierești din acest an, drumețiile și excursiile, mult agrȘăte de copil. Prof. Marinescu Hie, de ia Școala generală flr 4 Vulcan n# relatează întîmplîri dintr-o «c- cursie făcută în urmă cu cîteva 
iaite.-'

,JVici nu se luminase bine de

(Vrmars din pag, t) 

complex comercial, care par
țial a și intrat în funcțiune.

Piața Arbatskaia
dintre cele mai

L.

aste una 
vechi din 

Moscova. In Secolul al XV-lea, 
cartierul în care se află acum 
strada și piața Arbat erau 
doar suburbii, Kremlinul fi
ind considerat- drept cetate. 
Nicicind în veacurile trecute 
de atunci, locurile acestea, ca 
și multe altele, n-au cunoscut 
asemenea prefaceri înnoitoare 
ca in ultimii ani. Actul de 
naștere al bulevardului nou 
Arbat a fost semnat doar cu 
cinci ani in urmă, cînd vechi 
cartiere au făcut loc unei ma
gistrale lungă de pasta un 
kilometru și largă de 80 de 
metri. Edijlch ca depășesc 20 
de etaje, mari magazine, gră-, 
dinițe și creșe, un cinemato
graf cu 2 300 de locuri, o li
brărie cu săli de conferințe, 
trotuare largi cu peluze în
grijite sintetizează rodul unei 
intense activități de construc
ție prezentă în tot orașul.

In jumătatea de veac care

False autografe
false celebrități

NOTA

a trecut de la Maroa Re valii - 
tie Socialistă din Octombrie, 
prin hărnicia locuitorilor săi, 
Moscova a dobîndtt o supra
față locuibilă ce depășește 76 
de milioane metri patrați. Co
respunzător acestei transfer* 
mări radicale a vechiului oraș 
are loc degajarea principale-

MOSCOVA 
ÎN ANUL 
JUBILIAR - V

Zor artere de circulație, astfel 
incttintsnsui trafic rutiar să 
te poată dufășara rapid "și 
nestingherit. Au fost realizate
noi tretxrri dt nivel pentru 
pietoni și estacade menite să 

_ .1 iA .st- ■*, - x. ?i,evite încrucișarea circulației 
autovehiculelor. Totodată se 
prevede că în sectoarele cu 
trafic deosebit de intens, cum 
este centrul Moscovei, să se 
introducă dirijarea telecoman-

dată a semafoarelor electrice 
cu ajutorul unor dispozitive 
automate ce vor înregistra 
numărul și viteza de depla
sare a automobilelor. Intr-o 
serie de piețe, din care se 
desfac numeroase fire de cir
culație, urmează să fie insta
late camere de televiziune.

Actualmente, în oraș se des
fășoară o interesantă opera
ție : cele 70 000 de antene de 
televiziune tși îndreaptă „fa
ța'' spre turnul de la Ostan
kino. La începutul lunii vi
itoare, în preajma Sărbătoririi 
semicentenarului victoriei Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, de la noul centru 
de televiziune se va începe 
transmiterea pe patru canale. 
Aflată în stadiu final, aceasta 
construcție, înaltă de 536 me
tri, este una dintre cele mai 
însemnate realizări ale edili
lor din capitala U.R.S.S. De 
la diferite nivele ale noului 
turn de televiziune, ce pare 
o săgeată avtntată spre cer, 
privirile vor putea cuprinde 
panorama întregii capitale șt 
a pitoreștilor sale împrejurimi.

.:*■
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LA ORA DE SCRIERE

Rozele soarelui de 
toamnă se opresc din 
drumul lor, parcă stîn- 
jenite, pe zgîritturile 
din pervazul geamului 
Spitalului unificat din 
Vulcan. Poposesc tremu- 
rînd și se miră i oare 
omul cînd e bolnav - 
n-are altceva de făcut 
decît să-și lase numele 
pe geamuri, să-și arate 
talentul la desen toc
mai în asemenea locuri ? 
Depinde de ce boală 
suferă, veți zice. Și ds- 
ta-i adevărat dar Pui
cuța Melinte, Bodescu 
Nicu, Mariana P., Bandy 
F„, Mimi Rotar, Mela- mona, VttaM P., Lungit 
nia K. mau suferit de 
aceeași boală. Asemenea 
false autografe aparți- 
nînd unor falșa cele
brități se pot găsi în
șirate pe pereți întregi 
șî la dispensarele cir
cumscripțiilor din loca
litate. Asta înseamnă că 
și unii oameni sănătoși 
au idei bolnave.

Mai Sînt unii tineri 
care în loc să foloseas
că parcurile fi băncile 
acestora pentru recreare, 
pentru meditații adinei 
in fața splendorilor mi
nunatei toamne sau pen
tru discuții interesante 
specifice viratei de aur, 
sculptează cu cuțitul 
sau eu alte unelte a- 
decvate semnele super-

ficialității lor. De mîi- 
niîe distrugătoare . ale 
unor astfel de incapa
bili în fața esteticii nu 
scapă nici tăblițele in
dicatoare cu mersul au
tobuzelor, nici băncile 
din 
de .
nici pereții blocurilor și 
nici scaunele cofetăriei 
„Trandafirul". Nume ca 
Almășan Radu, Nicu- 
lescu N., Brunschi P., 
Stoica Eugen, Vass Tibi, 
Todor I., Marinaș Sa-

gara, nici gazetele 
perete de cartier,

scaunele cofetăriei

'.k

Olga, Lidia P., Lucia V. se găsesc jgUUuri de ?- 
ni mi anonime insinge- 
rate străpunse de să
geata lui Cupidon șau 
alături de nume ca Fan
toma», Rager Moare și 
Jean Marais. Ca să vezi 
ce înseamnă să fii ce
lebru ! Sărmane nume, 
sărmane „autografe", 
sărmane „celebrități" ’ 

Opinia publică tre
buie să intervină și în 
cazul unor astfel de fe
nomene pentru că ele 
nu dăunează numai es
teticii și bunului simț, 
ci și lucrurilor pe care 
omul le-a creat pentru 

: im. ,Ț.'

IMLING 1ACOBVulcan
BILETE

Mergi la film. La oricare din cinematografele din Valea Jiului. Iniri-n hol, scotocești în buzunare, scoți bancnota de cinci; zece, douăzeci și cinci lei sau un... „Băl- cescu“ șî ceri frumos: „Vă rog, dală, pentru la șase"! Amabil*, casierița îți scrie pe verso „pel's misOlor" scaunul, crea și rfadul. Și-ți întinde restul și biletele. De 
2,50 lei fiecare. Nu pentru că n-ai cerut mai ieftine. De categoria a 
U*a — 2 lei sau de a lîl-a — 1,50 lei. Oi pentru că așa vrea ea. Dacă cumva îndrăznești Să soliciți un bilet de intrare mai ieftin (indiferent de cauză: n-ai bani sufi- cienți sau nu vezi bine din spatele sălii) ți se va răspunde orl- rfnd, dar oricînd: „Nu avem decît de 2,50Dacă, totuși, insiști provoci nervii sensibili ai celei care, pentru moment, ți-e „șefă". Și riști să tatri-n „focul" apostrofări*® i

PE SUB MÎNÂ!Două sesizări sosite la redacție, adresate direct... „inexistenței" biletelor de categoriile II și III la cinematograful „. pus pe urma unui mieter. Unde dispar aceste bilete — orice s-ar. spune — căutate ? Misterul s-a dovedit foarte facil, însă, de dezlegat. Nici nu-țf trebuie perspicaci-
\ A IU V O I

lei se dau tot „pe oohl“. Numai că, atunci, cei ce le-au cumpărat nil mai pot să-și ocupe „locul pre- ,Republica", m«au ferat’!. Dezavantajul lor ț — veți zice. Dezavantajul mai mare este, însă, al celor care, după vinderea tuturor biletelor, primesc „bilete în picioare" (cu tarif neflexibil, egal tot cu 2,50 lei) invidiindu-i pe cei care cu bilete de 1,50 lei stau pe scaun ! N-avem nimic împotriva biletelor „în picioare" (deș'-« contraindicate!). Dai un băn dar. stai... unde vrei! Firesc ar fi însă, ca biletele de intrare, 
iridiferent de preț, să se vîndă la 
cerere.Și n-ar strica ca cineva de la Comitetul pentru cultură și artă să mai intrd, din cînd în cîrid, și prin sălile de cinematograf. Să mai întrebe pe cei din față „Aveți bilete de 1,50 M! Sau...“.Că prea-i „de orie", mereu „Nu- 
mri de 2,50 lei, avem f‘..

V. T.

tate. ca să afli că aceste bilete, refuzate cumpărătorului de rîrid, sînt, totuși, distribuite. Pe sub mină însă. Cum se procedează ? Destinate numai... cîtorva rinduri din fața sălii, aceste bilete se dau doar cunoseuților. Cu prețul normal, tipărit pe eie. Aceasta to cazul cînd la filmul ce rulează... lipsesc cozile, iar în sală jumătate din locuri stat libere. Și cînd „westernul" umple pînă la refuz 
săi»e, aceste bilete de 2 și 1,50

Există ta viața omului momente cărora legile întocmite de oameni, cele ale firii și ale bunului simț le conferă unicitate. -Unul din aceste momente e cel ta care, în fața ofițerului stării civile fiind, doi tineri spun „da" la o întrebare devenită formulă sacră. Orice tendință de a aduce acest moment, ori pe cele imediat premergătoare și următoare lui, In rîndul momentelor obișnuitului e un sacrilegiu.Am dori s* cunoaștem în ce atmosferă se consuma acel moment, acele momente unice șl am depus mărturia noastră Inopinată la'cîr 
teva din aceste fericite evenimente care poartă numele de actul căsă- torifei ' w-o

Sîntem la Sfatul popular Petri ia. Ne transpunem în situația

t

.......................

guri, undeva, doar ei șt alții în a- 
eeoași situație, cu șoaptele lor d« oameni fericiți, cu privirile lor în
cărcate de afecțiune și dragoste. Ddr to această dorită intimitate se amestecă vrînd-nevrind gîndu- 
ril» și privirile celor veniți după , o adeverință pentru’ mutație sau 
mal știi după ce treburi obișnuite. 
Nu s-a găsit pentru 2-3 ore o ca
meră care să le fie acestor tineri 
anticamera marelui pas in viață ? E adevărat, viața e trepidantă, dar 
cerințele acestei vieți trepidante au dreptul să ne răpească frumu
sețea acestui moment unic ? Am văzut tineri veniți la oficierea căsătoriei în ținuta în care se merge numai la piață. Și dacă tinerii banalizează acest moment nu cumva și cadrul în care el se consumă

ÎN CE ATMOSFERĂ 
SE CONSUMĂ 
MOMENTUL UNIC ?

RAID-ANCHETĂ

mirelui. 7nde se oficiază căsătoriile ?" ,.l a camera 13“ — vinerăspunsul. Dar la camera 13 lucrează sobarii. Dacă nu la 13, la 5. Dacă nici la 5 și nici la 6, atunci sigur în biroul tovarășului președinte. Și în sfîrșit ajunse în fața ofițerului stării civile, perechile candidate la căsătorie întâlnesc wi om, reprezentând oficialitatea, cu o banderolă tricoloră mototolită, într-o ținută de toate zilele. (Nu avem pretenția ca Ofițerul stării ci- bise îngăduitor celor doi. Și deși era lume multă pe coridor, la măsuța aceea nu s-a mai așezat nimeni. Era un semn al respectului’ , public față de. doi oameni care se pregătesc pentru un mare act al vieții. Am crezut că nu e lipsit de interes sfi-1 facem cunoscut.La Sfaturile populare din Lupeni și Vulcan nu e desemnata pentru căsătorii’o zi anume. Poate de aceea nu i-am întâlnit pe eroii raidului nostru Dar și aici momentul căsătoriei se consumă în același anonimat demn de blamul public. Doar la Vulcan cadrul mai amintește puțin că acolo are loc un eveniment măre.Doi oameni, un băiat și o fată, urcă treptele sfatului popular purtând nume diferite, dar hotărîți să dea un nume iubirii lor. Și ies de acolo ca soț și soție uniți printr-un act în fața legilor și a oamenilor. Să nu facem ca actul acesta, prin procedura în care se pregătește și eliberează, să semene cu un simplu contract legalizat de o instituție publică. Pentru că actul acesta e ttn act social.Raid organizat de :
Ion CIOC LEI 
Petru BREBEN 
Val. COANDRĂȘ

îi determină la aceasta ? Trebuie să consemnăm aici un fapt nu lipsit de semnificație. Doi tineri candidați la căsătorie s-au așezat pe scaune la una din măsuțele de pe coridorul sfatului popular. La a- ceeași măsuță mai era și o bătrî- nică venită în audiență; Cînd cei doi s-au așezat la măsuță cu încuviințarea bătrinicăi, aceasta a\ mai stat puțin apoi s-a ridicat și a plecat, după ce mai întîi le zîm-vile să oficieze căsătoria în ținută de gală dar nici în ținuta în care vine în fiecare zi la serviciu). A- cesta le adresează sacra formulă : „de bună voie și nesilit de nimeni iei în căsătorie pe... ?" Și asta a fost tot. Nimic, nici măcar un element de decor nu încearcă s* scoa- tă din rîndul banalului și obișnuitului acest moment unic în viața a doi oameni.La Sfatul popular din Petroșani se oficiază căsătoriile șîmbăta. S-au anunțat patru perechi, Li s-a spus să vină pentru ora nouă și un sfert Am urmărit cu răbdare vreme de aproape o oră ce șe întâmplă în ,,anticamera" marelui eveniment Pe coridor așteaptă de-a valma candidați la căsătorie și candidați la.. audiențe. Măi întîi.. audiențele Și iată că prin procedură momentul unic a fost adus în rîndul momentelor obișnuite La o măsuță de pe coridor stau doi tineri. Și-au împreunat mîi- nile ca un preludiu la momentul care urmează să-i unească în fața legilor și a oamenilor. înțelegem din stînjeneala lor că ar vrea să plece cit mai repede , să nu-i mai privească lumea ca pe niște curiozități. Sftu ar vrea să fie sta-
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HOTÂlfltA
(MiMMi leului il MWiii Ml Uliu, 

a taliinm ie IWtl al KewfîlKii MIM Mia 
si a laiisiliaiDi Mal al lloiMli Gueiale a SiHiuiiloi 
u urne la maim iudei (mMIii ie HM 

si inHliliiea
(Urmare din pag. 1) 

toare pentru cei care lucrează în 
mediu radioactiv.

Pentru angajații care exercită 
funcții de conducere se prevede a- 
cordarea unui concediu suplimentar 
de 2—5 zile lucrătoare a cărui du
rată se va diferenția in raport cu 
răspunderea, complexitatea și impor
tanța sarcinilor ce le revin.

Sumele ce vor fi plătite în plus 
angajaților drept indemnizație 
concediu, ca urmare a majorării a- 
cestuia, se ridică Ia nivelul anului 
1968 la circa 550 milioane lei.

Proiectul de lege întocmit în ba
za acestei hotărîri urmează a fi

Impuls puternic pentru amplificarea 

inițiativei și răspanderii
(Urmare din pag. 1)plan pentru mici lucrări de investiții cu caracter productiv și social-cultural, va stimula într-o măsură mai mare preocuparea pentru mobilizarea rezervelor interne de creștere a producției și productivității muncii, pentru sporirea beneficiilor.Unele din principiile noi cuprinse în proiectul de Directive au și început să fie experimentate de cî- teva luni într-un număr de 71 de unități economice,, între, .care se numără și întreprinderea noastră. Rezultatele obținute în această perioadă sînt bune: de la începutul anului s-a realizat o producție

F I ‘ L M E
21 octombriePETROȘANI — 7 Noiembrie: El Greco; Republica: Peretele vrăjitoarelor,- LONEA — Minerul: taiorul și moartea,- 7 Noiembrie: Coplan își asumă riscul; VULCAN : Angelica și regele,- LUPENI — Cul

tural : Călătorie fantastică; BĂRBĂ- 
TENI: Cavalerul Pardaillan.

Sfîrșitul semestrului î 196" a găsit sectorul II al minei Aninoasa cu un minus la producția de cărbune de 6 760 tone. Rămînerea sub plan a acestui sector a preocupat atît comitetul de partid cît și conducerea exploatării. In urma unei analize consacrate cauzelor care au dus la rămînerea sub plan a sectorului II, comitetul de partid , și birourile organizațiilor de bază din sectorul II au elaborat o serie de măsuri pentru redresarea situației sectorului, pentru realizarea planului de producție și a celorlalți indicatori tehnico-economici.Aplicarea consecventă a măsurilor privind îmbunătățirea asistenței tehnice pe schimburi, controlul sistematic al locurilor de muncă, aprovizionarea cu materiale ș.a. au condus într-un termen foarte schrt la aducerea acestui sector pe „linia de plutire", astfel îneît rezultatele pe lunile iulie, august, septembrie cît și cele din primele zile ale lunii octombrie —■ pe lingă faptul că sînt favorabile -— crează toate condițiile pentru realizarea cu succes "a sarcinilor de plan și în viitor.Analizînd factorii care au făcut posibilă o revenire a sectorului se pot desprinde eîteva concluzii Semnificative. Iată căile care au chezășuit redresarea sectorului.
• asigurarea liniei de front 

conjugată cu plasarea cores-

lesliMlăni a(M
supus, spre aprobare, Marii Adu
nări Naționale.

Mărirea duratei concediului mi
nim și stabilirea mărimii concediu
lui în funcție de anii munciți vor 
asigura condiții mai bune peiittu 
odihna salariaților.

Noua reglementare a concediilor, 
deyenită posibilă ca urmare a rea
lizărilor obținute în economia na
țională, a folosirii mai bune a tim-

de pufai de muncă și a creșterii pro-
ductivității muncii, reflectă preocu
parea continuă a partidului și gu
vernului pentru îmbunătățirea ne
contenită și ridicarea nivelului de 
viață a oamenilor muncii.

suplimaitară de poete 31 MO 000 kWh și s-au obținut beneficii peste plan în valoare de 2 429O00 lei. Dar se poate munci și mai bine, mai eficient, pentru ca prin valorificarea tuturor rezervelor să putem înfăptui obiectivele fundamentale ale progresului economic și social al țării, printr-o eficiență maximă în economie.CENTRALELE TERMICE
(Urmare din pag. 1}tierul Livezeni s-au executat instalații noi de aerisire. S-au împrejmuit centralele termice dih cartierul Livezeni, iar îngrădirea celor din Lupeni este în curs de realizare. Toate centralele au fost zugrăvite și vopsite, după ce li s-a reparat părțile de construcții.— Mai ales în iama trecută, încălzirea nemulțumitoare era pusă pe seama lipsei de cărbuni sau de fochiști. In acest sens ce s-a făcut ?— Toate centralele au fost completate cu necesarul de personal — fochiști, ajutori fochiști și echipe de mecanici pentru reparații și în-

punzătoate a efectivelor. Con
ducerea sectorului (șef sector 
ing. Virgil Stănescu) a aplicat 
întrutotul măsurile preconizate 
pentru satisfacerea acestor ce
rințe.

• întărirea asistenței tehnice 
pe toate schimburile.

• Deservirea optimă a bri
găzilor cu materiale, prin des
fășurarea ritmică a transpor
tului.S-a dovedit practic că rezultatele din abataje depind în ultimă analiză — pe de o parte de randamentul brigăzilor respective,, iar pe de altă parte de optimizarea deservirii lor. Aceste două elemente s-au dovedit indisolubile, chezășuind rezultatele obținute de brigăzile conduse de Belmega Va- șile (+ 1400 tone), Țtogheduș Dă- nilă (-J-.330 tone), Șteț Petru f-f- 200 tone), pe lunile iulle-sep- tembrie.Experiența ultimelor luni de activitate a sectorului II de la mina Aninoasa, dovedește că atunci cînd măsurile de redresare au un caracter complex și nu unilateral (acela de a absolutiza aportul ex

SCRKMI
DE LA CITITORI

Pastramă de... oale
ln ziua de 16 octombrie, înainte 

de amiază, am intrat la terasa 
„Minerul" din Petroșani și am co
mandat 300 grame de pastramă. 
Am fost servit cu pastramă de 
oaie. Datorită însă mirosului pe 
care-l emana tradiționalul prepa
rat culinar mi-a pierit pur și sim
plu pofta. In schimb mi-a venit 
poftă să scriu în condica de re- 
Clamații șl sugestii. Aceasta era 
lipsă ca și responsabilul. Cel pu
țin așa a susținut ospătară Piriu 
Silvia care o făcuse de... oaie în 
absența dumnealui’

MARIN DODESCUPetroșani ■N. R. . Ne-am deplasat la terasa „Minerul". Responsabilul unității. 
Roman Grigore, a recunoscut că pastrama era alterată și servită din neglijenta ospătarei, iar condica de reclamații și sugestii exista dar numai la restaurantul „Minerul". .
Ține dreapta !

Căminul nr. 1 din Uricani se 
află cam de mult timp in... eclip
să totală, adică in întuneric. De 
ce ? Deranjamentul energetic se 
află la siguranțele tabloului pen
tru alimentarea căminului. In ia- 
dar au fost chemați în nenttma- 
rate rinduri lucrătorii sectorului 
I.R.E.H. Lupeni cart răspund și 
de această clădire. Ei continuă să 
nu-ți facă datoria. Noi, cei ce lo
cuim in acest cămin, ne-am sătu
rat să ne tot îmbrăcăm și dezbră
căm pe întuneric, dimineața și 
seara, și să strigăm pe coridoare ține dreapta!

AVRĂMOIU IOANUricani ț
treținere. Incepînddin iunie funcționează Ia Petroșani un curs de calificare pentru fochiști — cu durata de 6 luni frecventat de peste 32 salariați ai I.L.L.Legat de aprovizionarea cu combustibil am stabilit cu organele de resort de la C.C.VJL ca să ni se livreze, în exclusivitate, cărbune cu granulația de 10-80 mm. In prezent, centralele dispun de stocuri de cărbune suficiente, în medie pentru 20 de zile. De asemenea, am înlocuit doi administratori Care se ocupau de încălzire.— Considerați deci că au fost create toate condițiile ca în această iarnă să fie asigurată căldura 

clusiv al brigăzilor din abataje), rezultatele șînt mult superioare.Experiența acumulată la scara unui sector poate. fi extinsă șt la aceea a întregii exploatări. In e-sență ea constă din găsirea unor asemenea căi care, fără să mini-: malizeze importanța primordială: a activității din abataj, sa acorde toată atenția problemelor exterioare abatajului, strangulărilor din transport și de la suprafață cate după cum dovedesc rezultatele din ultimele luni s-au concretizat în nerealizarea planului de către E M. Aninoasa. A.ceasta, deoarece este știut că neîndeplinirea obligațiilor de plan de la mina Aninoasa nu este rezultatul unei slabe activități din abataje, ci al unor serioase per- turbații în fluxul de transport și evacuare a cărbunelui din subteran. Dacă în pofida tuturor acestor greutăți sectorul II a reușit să-și realizeze sarcinile de plan, aceasta se datorește măsurilor eficiente, Operative pe care colectivul de la acest sector a reușit să le aplice în ultimele luni.
C. DANILĂ

E. M. Aninoasa

UN NOU MAGAZIN 
CU AUTOSERVIREDe mult timp locuitorii cartierului Aeroport din Petroșani simțeau necesitatea a încă unui magazin cu autoservire în cartierul lor. Dorința le-a fast îndeplinită zilele acestea cînd s-a deschis unitatea O.C.L. nr. 22, cuprtn- zînd patru raioane comerciale. De alei cumpărătorii îșl pot procura conserve, legume

și apă caldă în toate blocurile ?
Nu chia-, toate...— De ce ?In primul rfnd^ jx-ntru. j^in- tîhîpitiam 'greutăți în privința asigurării unui debit corespunzător de apă în Vulcan, și în ceea ce privești' asigurarea unei presiuni optime la Petrila șl Petroșani far trebui să fie de minim 4 atmosfere dar în unele zile coboară la 1,2—-0,7 atmosfere). Părerea mea este că va trebui ca I.C.O. să-și revizuiască instalațiile de alimentare și să întocmească un program de distribuire a apei prin care să se țină seama de programul de încălzire al centralelor (blocurilor).Grupul nr. 2 construe ții al T.R.C.H n-a predat încă cele două centrale termice la Pdtrila și alții la Lupeni, cu toate că ternietlăle 

de predare au fost depășite cu 1-2 ani La Petrila și Vulcan 50-60 de metri de canale termice sînt încă neizolate acoperite cu pămînt.De asemenea, și decuplările de energie electrică constituie un serios handicap deoarece duc la înghețarea apei din instalațiile centralelor și spargerea acestora.— Ce propuneți pentru înlăturarea acestor neajunsuri ?— O întîlnire, în următoarele zile a factorilor de răspundere de la I.R.E.H., I.C.O., Grupul nr. 2 construcții și I.L L. pentru a stabili în comun măsurile ce se impun a fi luate de urgență și în perioada următoare pehtru a asigura funcționarea normală a centralelor termice din Valea Jiului în lunile viitoare 

l»ETRR^>Mi
Augajeazu imediat 35 timplari 

calificați, pentru tîmplârirle Lire* 
zeni ți Petroșani.

Salariul — conform rețelei tarifare republicane, 
informații suplimentare — la sediul întreprinderii <Hn 

str. Mihai Viteazul nr. 1 Petroșani, telefon 1033.

și fructe, mezeluri, brânzeturi,; carne, pline, zaharoase, băuturi, produse chimicale și de patiserie etc. Noul magazin este utilat modern, produsele sînt așezate estetic, iar deservirea este ireproșabilă, fapt pentru care încă dih prima zf de la inaugurare s-a semnalat prezența unui număr mare de cumpărători.
PROGRAM BE RADIO

21 octombriePROGRAMUL I : 6,00 RADIOJURNAL. Sumarul presei. Sport; .6,20 Radiopublicițate; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 9,25 Metronom 
'6?; 10,45 . Melodiile anotimpurilor,- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI, 11,15 Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică Ușoară; 12,00 Melodii populare,- 13,13 Succese ale muzicii ușoare, 13,30 Intll- 
nlte CU melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 Muzică u- șoară; 14,10 REVISTA- LITERARĂ RADIO; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,05 Orchestta de muzică populară „Cerriegura" .dih Piatra Neamț,- 15jl5 Șansoneta, ieri și azi; ,16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,30 Emi
siune muzicală de la Moscova; 17,10 MEMORIA PĂMÎNTULUI ROMANESC; 17,30 Muzică ușoară; 17,45' Dih cele mai cunoscute melodii populare; 18,00 BULETIN . DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI;18.20 Muzică ușoară; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,45 Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20.20 O melodie pe adresa' dum
neavoastră; 21,35 Invitație la dans; 22,00 RADIOJURNAL; 22,15 Seară de romanțe; 22,35 Formația ’Sincron; 22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Ritm și melodii; 23,10 UNDA VESELĂ; 23,40 Muzică de dans; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Muzică de dans. jc
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VIZI TE Dezbaterile dinPlecarea primului ministru 
al Republicii India

(Urmare din pag. 1)

Consiliului ăe Mi-d președintele 
niștri. Ion Gheorghe Maurer.

Erau prezenți Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Mihai 
fcittăsr. ministrul economiei fores
tiere, Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria chi
mică * rafinării, George Maco 
veseu, prim-adjunct al ministrului 
s facet ilor externe. Ion Cosma, pre 
ședințele Comitetului Executiv al 
Sfdtului Popular al Orașului Bu
curești, Ion Drăgan, secretar ge- 
năriii al Consiliului de Miniștri, 
Aurei Ardeleanu, ambasadorul Ro-

mâniei în India, reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, generali, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, ziariști români și străini.Au fost de față membrii Ambasadei Republicii India la București.Pe aeroport erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii India. O gardă militară a prezentat onorul.Cei doi șefi de guverne și-au «Mi un călduros riw nun.
(Agerpres)

încheierea Conferinței ta problem 
ților africaniADDIS ABEBA 19 (Agerpres). Conferința internațională în problemă refugiaților africani, care și-a desfășurat lucrările timp de zece zile la Addis Abeba, și-a încheiat lucrările. Au fost examinate probleme privind soluționarea situației create în urma refugierii unui număr de aproape 1 milion de africani, în marea lor majoritate proveniți din coloniile portugheze, în țări ca Congo (Kinshasa), Zambia, Burundi, Tanzania și U- ganda.re au avut loc, reprezentanții celor 22 de țări prezenți la conferință au condamnat acțiunile colonialiștilor din Angola și Mozam-

In cadrul dezbaterilor ca-

bie și au apelat la guvernele A- fricii independente să acorde' sprijin material refugiaților care se zbat în prezent în lipsuri grele. Conferința a recomandat înființarea unei agenții speciale pentru ajutorarea refugiaților și a propus constituirea unui birou în cadrul O.U.A. pentru repatrierea refugiaților. Rezoluția, adoptată la încheierea conferinței, cheamă țările africane să sporească ajutorul a- cordat refugiaților și să sprijine acțiunile de repatriere a acestora.A fost adoptată, de asemenea, o hotărîre privind crearea unui birou al comitetului, care să acorde sprijin studenților refugiați atît în timpul studiilor cit și după absolvire.

ALGER 19 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Diallo Telli, sosit la Alger pentru a participa în calitate de observator la conferința economică a țărilor în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, a avut convorbiri cu președintele Consiliului Național al Revoluției, Houari Boumedienne.După vizita la Alger, Diallo Telli va efectua un turneu în capitalele maghrebiene, unde va discuta cu oficialitățile din țările respective criza nigeriană și alte probleme africane.
★ALGER 19 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei și-a încheiat vizita oficială de două zile în Algeria, unde a avut convorbiri cu președintele Houari Boumedienne și cu alte oficialități. Au fost a- bordate unele probleme privind relațiile dintre cele etim și, situația din‘ piat. De la Alger, cat- joi la Madrid.

două țări, pre- Orientul Apro- Hussein a ple-

£

S.U.A

„O.S.O.-4“ s-a plasat 
pe orbită

CAPE KENNEDY 19 (Ager
pres}. — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că „observatorul solar or
bital" — O.S.O.-4 — lansat 
miercuri de la Cape Kennedy 
— s-a plasat pe o orbită cir
culară cu o altitudine de 560 
km.

N.A.S.A. nu a precizat dacă 
ultima treaptă a rachetei pur
tătoare 
lit. Se

■ zul în 
rachetei purtătoare va 
ne cuplată 
solar orbital" 
cestuia ar putea fi serios com
promisă.

s-a desprins de sate- 
menționează că în ca- 
care ultima treaptă a 

r ami
de „observatorul 

eficacitatea a-

Comitetele Adunării GeneraleNEW YORK 19 (Agerpres). — In Comitetul nr. 4 al O.N U. (Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome) continuă discutarea situației din Rhodesia. In ședința de marți au luat cuvîntul delegați ai țărilor africane, Marii Britanii S.U.A., care și-au punctul de vederereglementarea acestei Pentru adoptarea unor vere, inclusiv folosirea să ducă Ia înlăturarea minoritar depronunțat reprezentanții țărilor a- siatice șiLuîndbiei, timp tinua desiaconstitui o problemă pentru țările membre ale O.N.U.

expus pe rînd în legătură cu probleme, măsuri se- forței, care regimuluila Salisbury, s-au

„In prezent, nu sînt necesare, simple declarații chiar dacă sînt făcute la tribuna organizațiilor internaționale, ci acțiuni îndreptate spre înlăturarea regimului lui Ian Smith și transmiterea conducerii tării poporului Zimbabwe" a declarat reprezentantul Ruandei, Idahaio.Mohammaz Mirza Sammah, reprezentantul Afganistanului, s-a pronunțat pentru adoptarea unor acțiuni împotriva acelor guverne care sprijină regimul lui Ian Smith.africanecuvîntul delegatul Zam- Simbule, a arătat că atît Marea Britanie va con-Aiicitactuala politică față de Rho- situația din această țară va

In numeroase orașe continuă 
demonstrațiile antirăzboiniceNEW YORK 19 (Agerpres) — In numeroase orașe din S U.A. au continuat miercuri demonstrațiile de protest împotriva intervenției a- mericane în Vietnam. La Oakland poliția a intervenit pentru a împrăștia peste 2 500 de persoane ce au manifestat în fața unui centru

Situația din NigeriaLAGOS 19 (Agerpres). — Aviația federală nigeriană este pusă în stare de alarmă pentru a împiedica fuga din țară a lui Odumegwu Ojukwu, liderul provinciei orientale, proclamată independentă sub numele de Republica Biafra, transmite agenția France Presse, citind surse din Lagos. Potrivit postului de radio Lagos, Odumegwu Ojukvzu se află în prezent în localitatea Port Harcourt, pregătin- du-se să fugă cu un elicopter. Pe de altă parte, în ciuda informațiilor privind existența unor disensiuni în rîndul biafrezilor, postul de radio „Vocea Biafrei" continuă să difuzeze mesaje pentru susținerea lui Ojukwu. Generalul Gowon, șeful guvernului central nigerian și-ar fi exprimat intenția de a duce tratative cu un reprezentant al

provinciei de est a Nigeriei, dar în nici un caz eu Ojukwu, menționează agenția citată.LAGOS 19 (Agerpres). — Trupele federale au ocupat orașul Kalabar, capitala provinciei de sud-est, s-a anunțat oficial joi la Lagos. Operațiunile militare împotriva forțelor biafreze s-au desfășurat pe cale maritimă, anunță postul de radio Lagos, fără a furniza nici un fel de amănunte asupra ocupării orașului respectiv.

★

împotrivă, iar s-au abținut, că interesele au împiedicat.

K.

f

decede recrutare. Un număr da 88 persoane au fost arestate, ceea ridică la 235 numărul celcr arestați în cele trei zile de demonstrații desfășurate în acest oraș Ciocniri îr.tre poliție și manifes- tanți au avut loc la Universitatea Wisconsin, în cursul cărora 58 de persoane au fost rănite. Grupuri de demonstranți au refuzat să se împrăștie din fața clădirilor unei întreprinderi chimice care fabrică bombe cu napalm pentru a fi trimise în Vietnam Manifestații asemănătoare s-au desfășurat în orașele Chicago, Los Angeles, New York și Buffalo.Agențiile autoritățile împiedicatest împotriva războiului din Vietnam ce urmează să aibă loc cu începere de astăzi la Washington. In acest scop. în capitala americană au fost mobilizate unități ale poliției și forțelor armate, care au primit sarcina de a asigura protecția clădirii Ministerului Apărării SU.A. De asemtne’a, s-a anunțat că pentru ziua de sîmbătă a fost suspendat accesul vizitatorilor în incinta Casei Albe.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Comitetul special O.N.U. pentru decolonizare a aprobat un raport care condamnă interesele economice străine în teritoriile care se mai află încă sub dominația colonială.Australia,.Marea Britanie și Statele Unite au votat Finlanda și Italia Raportul subliniază economice străineprocesul decolonizării în Rhodesia, Africa de Sud-Vest, teritoriile portugheze din Africa și celelalte regiuni coloniale. El recomandă A- dunării Generale să ia poziție împotriva metodelor folosite de interesele economice străine în a- ceste teritorii și cere guvernelor Marii Britanii, Statelor Unite, Belgiei, Franței, Germaniei occidentale și altor țări să ia măsuri pentru ca „să se pună capăt activităților care dăunează intereselor locuitorilor acestor teritorii".
Intensificarea acțiunilor 
partizanilor venezueleni

4

de presă anunță că iau măsuri pentru a demonstrațiile de pro-
CARACAS 19 (Agerpres). — Patru militari din garda națională venezueleană au fost uciși miercuri, în cursul a două ambuscade organizate de partizani în apropierea localităților Santa Teresa del Tuy și Altagracia, situate la aproximativ 800 km de Caracas. După cum transmite agenția France Presse, în ultimele zile se semnalează o intensificare a acțiunilor partizanilor venezueleni, r special în statul Lara, unde au fost declanșate mai multe atacuri împotriva trupelor guvernamentale.

Amănunte despre stația automată 
sovietică „Venus-4“MOSCOVA 19 (Agerpres). — Laboratorul științific care s-a desprins de stația automată „Venus-4“ a fost astfel conceput incit să intre în păturile dense ale atmosferei cu cea de-a doua viteză cosmică, să suporte suprasolicitări i- nimaginabile, să ardă, dar să nu se facă scrum, să deschidă o parașută, să se scufunde în apă, dacă ea există pe Venus, dar să nu se înece, să cadă pe stînci, dar să nu se sfârîme. Descrierea a- eestui aparat a fost făcută într-un reportaj apărut în ediția specială a ziarului „Pravda".Aparatul, care a a- juns miercuri pe su-

prafața planetei Venus, și a măsurat presiunea, densitatea, temperatura și compoziția chimică a atmosferei planetei, a fost verificat timp îndelungat la □ centrifugă. In această instalație, greutatea aparatului era de sute de ori, solicitări uriașe nau pe fiecare pedupă care de montatori cu atenție dacă este totul aici, miriiAparatuldesprins de stația automată „Venusr4“ era acoperit cu o pastă vitrificată de ; culoare închisă, menit, ■ să se

mărită supra- acțio- șurub.fiecare instalație, o brigadă verifica totul dacă încă întîl-învapecu
ordine, rezista Pămînt, Venus.care s-a

evapore, să ardă atunci cînd aparatul va intra în atmosfera planetei Venus, dar să apere laboratorul științific de o temperatură de cî- teva mii de grade.A fost soluționată, de asemenea, cu succes problema izolării termice. Sistemul lator al aparatului bital trebuia să flecte în măsurămai mare razele solare și să mum dură mată,teri aparatul putea arde sau îngheța. In a- cest scop a fost utilizat un material căptușit cu foiță argintie de staniol, care păstrează întreaga cantitate de căldură

statului crearea comune
lisa de

Grevele din Anglia iau amploareAnglia trebuie să facă față astăzi unei situații serioase, .determinată de grevele, neautorizate de conducerile sindicatelor, care se succed și iau amploare.La Londra situația este deosebit de agitată. Pe șantierul de construcții „Barbican Building" au avut loc ciocniri între polițiști și cei trei sute de muncitori aflați în grevă. Mișcarea grevistă a cuprins și pe muncitorii căilor ferate, care cer mărirea salariilor. Muncitorii britanici acuză conducătorii sindicali de trădarea intereselor lor și de sprijinire a politicii guvernamentale de „înghețare" a salariilor.
ARESTĂRI î\ ARGENTINA

Y

izo- or- re-cîtreducă la mini- scurgerea de căl- din stația auto- deoarece altmin-
comun dat pu-

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele S.U.A.. Johnson, președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, și Robert Sanchez Villela. guvernatorul Porto Rico, au anunțat unei „Comisii economice dominicano-portoricane"După cum se știe, Porto Rico are din 1952 statutul unui stat ber asociat la S.U.A., economia fiind controlată în întregime monopolurile nord-americane.Această comisie, ai cărei membri nu au fost încă desemnați, se va întruni la Santo Domingo în prima săptămînă a lunii noiembrie pentru a începe „planificarea relațiilor economice dintre Republica Dominicană și Porto Rico"In comunicatulblicității se subliniază, printre altele, că activitatea comisiei „nu va înlocui și nu va dubla activitățile diferitelor organizații internaționale, sau ale agențiilor guvernamentale din S.U.A., care acționează în prezent în Republica Dominicană".In cercurile observatorilor se apreciază că măsura anunțată va permite o intensificare a amestecului S.U.A. în economia Republicii Dominicane.

Un număr de aproximativ 150 de elemente peroniste au fost a- restate în Argentina în cursul manifestațiilor organizate în diferite orașe pentru aniversarea datei de 17 octombrie 1945 cînd. ca urmare a demonstrațiilor peroniștilor, guvernul de atunci a fost obligat să-l elibereze pe colonelul Juan Peron, deținut în Insula Martin Garcia Potrivit știrilor sosite la Bueno‘ Aires, cele mai multe arestări -

peste 100 — au fost operate în o- rașul Mendoza unde si ciocniri cu poliția au avut loo
Statele Unite explozie nu-• WASHINGTON, au efectuat o nouă ■leară subterană la poligonul din Nevada. Un purtător de cuvînt a anunțat că explozia a fost echivalentă cu o cantitate de 200 000 pînă la 1 000 000 000 tone trinitro- toiuen (T.N.T.).

Noi restricții impuse presei din GreciaAgenția Associated Press anunță că guvernul militar din Grecia a impus noi restricții presei. Intr-o notă scrisă adresată tuturor
ziarelor, guvernul cere acestora să nu mai publice nici o știre cu caracter antiamerican referitoare la războiul din Vietnam și nici o

relatare privind personalitățile politice din Grecia care au Jucat un rol proeminent înainte de lovitura de stat de la 21 aprilie a c. x
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