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PERSPECTIVE NOI în dezvoltarea 
localităților noastre■ ix a

TRAIAN BLAJ
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului Petroșani

detri- 
eârac-

Proiectul privind 
principiile de bază 
cu privire la îmbu
nătățirea organizării ad
ministrați v-teritoriale a 
României și sistemati
zarea localită ților rura
le adoptat de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., 
constituie un exemplu 
elocvent de rezolvare

științifică a unei proble- 
. me fundamentale dez

voltării societății.
Sarcinile din etapa ac

tuală ce le incumbă de- 
săvîrșirea construcției 
socialiste în țara noas
tră. a impus revizuirea 
întregii structuri admt- 
nistrativ-teritoriale Dez
voltarea neuniformă a

localităților din cadrul 
unor regiuni în 
meritul altora cu 
ter economic pronunțat,
existența unor verigi in
termediare în adminis
trație au creat parale
lisme și suprapuneri, au 
frînat afirmarea iniția
tivei locale în gospodă
rirea treburilor obștești, 
micșorînd ritmul de 
dezvoltare impus de ce

rințele mereu crescînde 
ale vieții sociale.

Una din principalele 
trăsături ale . prpțșișțufi^f 
privind îmbunătățirea* 
organizării adminisțra- 
tiv-teri tori ale a Româ
niei o constituie funda
mentarea științifică,, ba
zata pe factorii naturali, 
economici, demografici,

(Continuare ta pag. a 3-a)
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V Trimestrul

și al pregătirilor
Am pășit pe ultima treaptă a anului — trimes

trul IV — perioada scadențelor, a încheierii bi
lanțului pentru un an de muncă și de Înfăptuiri. 
Care ne sînt realizările după încheierea primelor 
3 trimestre din anul 1967 ?

Datele statisticii ne arată că s-a muncit cu 
spor, că colectivele unităților noastre economice 
au înscris în palmaresul lor înfăptuiri de seamă. 
Astfel, planul producției globale pe 9 luni a fost 
realizat in proporție de 101,9 Ia sută, toate uni- 

. tățile indeplinindu-și sarcinile Ia acest indicator.
Planul de producție marfă, vindutăși încasată a 
fost realizat în proporție de 100,8 la sută — fi
ind rămase în urmă la acest indicator întreprin
derea forestieră (98,2 la sută), cooperativele 
„Jiul" (79,2 la sută) si „Deservirea" (91,9 la 
sută). In perioada scursă de la începutul anului 
s-a livrat economiei naționale peste plan: 28 241 
tone cărbune, 31 770 000 kW/h energie electrică, 
3 730 m c cherestea, 4,2 tone fire de mătase, 15.4 
tone sulfură de carbon, 36,5 tone pîine. Planul 
de creștere a productivității muncii a fost rea
lizat în proporție de 102.3 la sută iar la prețul 
de cost economiile se ridică la 7 777 000 lei. Iată 
o cifră care ar putea fi mult mai mare dacă 
unitățile de construcții-investiții nu ar fi dimi
nuat — din cauza nerealizării planului de inves
tiții decît în ' proporție de 75,8 la sută — acest 
indicator. Astfel, depășirile la prețul de cost la 
cele două unități de construcțiirinvestiții — 
T.C.M.M. și T.R.C.H. — se ridică la 13 712 000 
lei, respectiv, 736 000 lei. De asemenea, econo
miile obținute de unitățile industriale au fost di
minuate de T.A.P.L., O.O.V.L.F. cu cîte 392 000, 
respectiv 430 000 lei. Așadar, există și rămîWeri 
în urmă. In ceea ce privește realizarea planului 
de producție sînt rămineri în urmă la minele 
Aninoasa, Vulcan, Dîlja, Paroșeni. Șantierele de 
construcții social-culturale mai au de realizat 
din planul anual 778 apartamente. La I. F. Pe
troșani există rămineri în 
sortimente — unele chiar

Recuperarea rămînerilor 
unor măsuri operative și 
zarea integrală — la toți 
sortimentele a planului constituie deci o sarcină 
deosebit de importantă pentru toate unitățile eco 
nemice și în primul rînd pentru cele rămase în 
urmă. încheierea integrală a sarcinilor econo
mice pe anul 1967 este condiția hotăritoare pen
tru pregătirea producției anului viitor. Anul 1968 
aduce, de altiel, sarcini sporite pentru toate uni 
tățile din bazin. Pregătirile pentru producția anu
lui viitor cer eforturi susținute pentru a se atinge 
încă din acest trimestru indicatorii prevăzuți 
pentru trimestrul I al anului viitor, pentru înde 
plinirea integrală a măsurilor prevăzute în pla
nul pregătirilor de iarnă — asigurarea stocului 
de materiale pentru anotimpul friguros, a fron
tului de lucru etc. Se cer luate, adică, toate mă
surile pentru a asigură realizarea sarcinilor de 
plan din prima zi a anului viitor.

Ultimul trimestru e o perioadă de vîrî a acti
vității economice care ridică exigențe sporite în 
fața organizațiilor de partid, a conducerilor tfeh- 
nico-administrative. înfăptuirea integrală a sarci
nilor pe anul curent, crearea premiselor pentru 
realizarea sarcinilor anului viitor trebuie să de
vină deci o preocupare de prim ordin pentru fie
care unitate economică I

Stimulente pe*** 
interesul

Hotărîrea Plenarei C.C. 
a P.C.R. din 5—6 oc- 
tbmbrie 1967 referitoare 
la îmbunătățirea siste
mului de salarizare vine 
să răspundă sarcinilor 
trasate de Congresul al 
IX-Iea al .P.C.R. cu pri
vire la , creșterea nive
lului de trăi al oameni
lor murtcii. Infl^ățjțră 
eu majorarea salariilor 
Directivele prevăd un 
complex de măsuri care 
gti menirea să ducă la 

—o? îmbinare .armonioasă 
și rațională a interese
lor economici- naționale 
cu interesele noastre.

In întreprinderea noa
stră una din probleme
le dificile este fluctua
ția personalului. Dar â- 
cordarea sporului la sa
lariul tarifar tuturor ca
tegoriilor de salariați 
pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate 
vine să rezolve această 
problemă. Acest lucru, 

. exact cum spune Hdtă- 
rîrea, va contribui la 
permanentizarea cadre- 
,lor asigurînd și o dife
rențiere a salariilor pen
tru cadrele cu vechime 
și experiență îndelunga
tă în muncă. Aceste for
me vor duce, cred, la 
înlăturarea fluctuației 
personalului. O altă pro
punere, care. vine în a- 
jutorul. nostru este ma
jorarea salariilor. Majo-

• 1 . • ■■ -‘.c c ■ ■: ■ .'

ritataa lucrătorilor doi» 
I.L.L., lucrează în -retf* . 
și după cian, tata*' din ■. 
Hbtărîre, pe băta sar
cinilor concrete de mun
că, salariul va Q plftti| 
în 1 întregite în eatbl

Cinilor stabilite. Mitaim 
salariului mediu cU.ljtef3 / 
la sută și înlăturarea 
fluctuației din întreprin
dere ne leagă mai «trtaa 
pe noi muncitorii de 
unitate, fapt oare duce 1 

îmbunătăți- . 
îFea muncii. De . aseme
nea, acordarea premiilor 
în cursul anului la ,sa- 
lariații care obțin rea
lizări deosebit de bune, 
cu o eficiență economi
că certă, imediată și 
luarea unor măsuri ten- 
nico-orgahizatorice. care 
îmbunătățesc producti
vitatea muncii, crează 
stimulente importante 
pentru: interesul perso
nal al muncitorilor. Tot
odată noul sistem acțio
nează si asupra răspun- 

‘ d.erii materiale; asupra 
celor care, prin negli
jență, provoacă ■ pagube 
unității. Acestea sînț.cî- 
teva laturi inseparabile 
ale cointeresării mate
riale eare-si găsesc o 

• judicioasă reflectare i în 
prevederile Hotărîrii.

ION DASCĂLU <
instalator tehnico-sanitar, 

I.L.L. Petroșani •>

urmă la o seamă de 
pentru export.
în urmă, elaborarea 

eficiente pentru reali- 
indicatorii și la toate

și culcuș la fie- 
felie. Această me- 
prezenta dezavan- 
mai ales în prt-

Pînă nu de mult la 
* Ei M. Aninoasa lucră

rile de pregătire în ca
zul suprapunerii a două 
abataje frontale necesi
tau < executarea a cîte 
unui ’ preabataj la aco
periș 
care 
todă 
taje,
vința volumului mare a 
lucrărilor de pregătire. 
In urma studiilor făcute 
în cadrul acțiunii de 
organizare superioară a 
producției și a mimeii 
s-a trecut la măsuri con
crete si în această pri
vință. La abatajele fron
tale orizontale din stra
tul 3, brigăzile mineri
lor David Ioan și Man 
Ioan aplică o nouă me
todă de pregătire. ' Este 
vorba de executarea ți
nui singur preabataj Ic

două felii, la acoperiș,, 
și două preabataje la 
culcuș. Iată și avantajele 
noii metode. Volumul lu
crărilor de pregătire se 
reduce la jumătate ceea 
ce va duce la o econo
mie de 3,60 lei/tona' de 

. Cărbune, adică o redu
cere a cheltuielilor de 
producție de peste 450 
mii lei/an. De aseme
nea, noua metodă per
mite economisirea a 100 
de posturi lunar, '

La aplicarea în prac- 
■ tică a acestei-raționăli-
zări au contribuit în cea 
mai mare măsură ing. 
Dumitraș Ioan, șeful.

I, și maiștrii 
Matei loan.

sectorului 
minieri . 
Coștea Zaharia și BSyte 
Alexandru. ' '

In ziua de 20 octombrie, tova
rășul 
preună 
deț, a făcut o 
în regiunea Argeș. Ea intrarea- în 
regiune, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Petre Duminică, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid, și Constantin Sandu, 
președintele Sfatului popular re
gional. ■ .. v. .

Primul- popas se face in apro
pierea orașului : Găiești, unde, pe 
șantierul recent deschis sînt exa
minate -proiectele, viitoarei uzine 
de piese de schimb și reparații 
pentru utilaje chimice. .

La latamca de motoare elec- 
triae Pitești conducătorii de partid 

în tîmpinați de Nfihai 
"-.-ustrul industriei con- 

mașini, sînt infor- 
imersului construcției 

or dezvoltării între- 
vizitaază fabrica ‘de 
oîiStruită intr-un tar- 
pm și . șantieful ’ vi-> ; ■ di|lțate, cea pentru 

țe‘motoare în carcase 
,W' «IpmiBta. > Pentru colectivul a- 
«®tei :/s1iunități a industriei

vihiri»

r«ță

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășul Ilie 

vizită de

trie chi 
niatf.nl>’

Ver- 
lucril

tria chimică și rafinării, 
machetei <; viitorului’ ■ combinat, 
cursul vizitei1 pe șs 
cută despre mersul 
Și montajului, se faceri 
pentru buna . .desfășujăi 
rilbr. Se vizitează 
viitoarei rafinării 
propierea Piteștiului, 
era anual circa 3

. țiței. .
Următorul obiectiyj^^vi 

șantierul uzinei 
Pitești. Aici, ’ cons 
tează conducătorilor?^ 
de stat că au depășit 
execuție, . îndeplinind 
ceaștă lună planul 
strucțli-montaj. A 
crează , intens1 penU*’ 4 

k frontului de > lucru
la hala monobloc. La uzina .de pie- 

, se auto Colibași,
piere,, oaspeților le 
lucrările ce se fac

’ derea • întreprinderii■:

ața
, în 
dis- 

cțiilor 
dări 

ucră- 
ierul

tone

este
Sine 

apor-
e" partid și

ele de 
n a- 
cpn- 

lu- 
ea 

rnii

Itructbare de mașinii 
'i o zi de sărbătoare: 

inaugu- 
In tim- 
Ion La-

a fost 
uzinei.

L L. maistrul 
conducătorilor 

dte stat primele micro- 
•de pe banda demon- 

est an, fabrica va 
oducă circa . 20000

apro- 
nfătișate 

extiri- 
i roți 

vi- 
tia 

ob- 
pri-

teză ale autoturisme®® 
segmenți. La rezultatele ...bune 
ținute de muncitorii uzinei în 
mele 9 luni ale anului W adaugă 
îndeplinirea încă de acum a pla
nului pe 1967, la lucrările de in
vestiții.

Ajunși la Rîmnicu Vîlcea, oas
peții sînt informați asupra mersu
lui lucrărilor la viitorul 
chimic de aici, vizitează 
uzinei clorosodice, halei 
talizare a sodei, fabricii 
clorulă de vinii și alte 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
aprecieri pozitive activității desfă- 

. surate pe. șantierele vizitate ale o- 
biectivelor industriei chimice,., sub- 

l, totodată, necesitatea ca

?, conducătorii de 
t vizitează șantierul 

irit petrochimic . pi-, 
sînt întîmpinați de 
jiat, . -il^iind,

Limip»,.,ți vMatei GMȘWW -
’ cț^fettcțiilor|>entru indus-, (Continuare in pag.
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combinat 
șantierele 
de cris- 
de poli- 

obiective.
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Sosirea feldmareșalulai 
ammad Ayub Khan, 

președintele Republicii 
Islamice Pakistan

La invitația, președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, Vineri 
dupâ-amiază a sosit la București 
într-o vizită oficială feidmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, președin
tele Republicii Islamice Pakistan.

împreună eu Excelența Șa pre
ședintele Pakistanului, au.... sosit 
dcamna .Miangul Aurangzeb, fiica 
președintelui, Syed Sharifuddin 
Pirzada, ministrul, afacerilor ex
terne al Pakistanului, cu soția, 
Jamsheed K. A. Marker, ambasa
dorul Pakistanului în . Ripubli ?a

■A

Socialistă România, prințul. Mian- 
,gul Aurangzeb, deputat în Aduna
rea Națională, S. Fida Hassan, se- < 
cretarul principal al .președintelui 
cu soția, Altaf Gauhar, secretarul 
Ministerul Informațiilor și Radio
difuziunii, și alte persoane' oficiale.

La coborîrea clin avion președin
tele Pakistanului a fost salutat cu 
cordialitate de președintele Consir ’ -: 
liiilui de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivti Stoica, cu 
soția, și de președintele Consiliu
lui de ’ Miniștri, 1 Ion Gheorghe 
Maurer.

Ștrigada minerului Burdea Ioan IV de la sectorul I al E. M. Lonea 
este lună de lună evidențiată în întrecerea socialistă. In primele 9 luni 
din acest an, brigada a dat 1483 tone cărbune peste plan. Iată în cli
șeul nostru un schimb al acestei harnice brigăzi. 11 i

Foto : I. TEREK iAUșSȘ
CONSTANTIN DĂN1LĂ 

E. M. Aninoasa1



pentru

pri-• Recent yacljtu! sportiv

atmos- 
centrul

S Omul a creat cea. 400 de rase de cîlni. Cel 
mai mart clini ating înălțimea de 90 cm, iar cei 
mai mici— 20 cm.

• Pe suprafața pămlntului, presiunea 
tartei este egăli cu 1 (1 kg/cmp), dar în 
p&mtntulUI ea crește de 3 S00 000 ori.

• In Japonia se va construi un tunel 
transportul auto, lung de 8 450 tu. Acesta va fi 
al doilea din lume în ce privește lungimea șl va 
face parte din autostrada Tokio—-Komai.

acest secundar, ora 
cadranul. era mărit

STEAGUL ROȘU

Gr ădinărit
pe Lună ?

PE URMELE WâTURALIȘTILOR
.; A

de grădi- 
la cițiva 
ar exista 
că există 
sub ceea

ț Creierul omului este alcătuit în proporție 
tie 78 la sută din «pă,

• Recent yachtuL sportiv „Novinka" 
mul yacht din lume construit dintr-un nou ma
terial de construcție — ciment cu fibre de sticlă 
— a pornit în prima sa cursă, pe Nipru spre 
țărmurile Mării Negre.

construcție
Multe clădiri vechi (temple, for

tărețe, castele) nu și-au dezvăluit 
secretele de construcție vreme în
delungată, Altele continuă să le 
păstreze și In zilele noastre.

Arhițecțil au observat, de pildă, 
că scările în spirală ale aproape 
tuturor castelelor din Anglia, Sco
ția Și alta țări din Occident‘ tiu O 
particularitate comună: treptele 
lor urcă în sensul acelor de cea
sornic. Abia de curînd s-a găsit 
explicația acestei predilecții a con
structorilor. In timpul luptelor, 
oare se dădeau destul de des în in
teriorul castelelor medievale, scara 
îngustă în spirală erg un loc de 
apărare ideal. Un singur om aflat 
sus putea să țină piept cîtorva a- 
tacanți Mal 
spre dreapta,
inamicului, să se fploaaașcă de mî- 
na dreaptă cu ușurința cu care o 
făceau apărătorii aflați în capul 
scării.

Ipoteza a fost confirmată de q 
excepție, respectiv 
spirale spre stingă,
unele castele scoțiene. După cum 
s-a dovedit, 
familii nobiliare ai cărei reprezer.- 
tanți au fost aproape toți stîngaci

mult, învîrțindu-se
' ' I

scara nu permitea

de scării» în
construite !n>

ele aparțineau unei

In momentul cînd insula vulcanică Krakatau din 
Oceanul Pacific, a explodat, la 27 august 1883, efec
tele maritime au fost resimțite pînă în Canalul Mî- 
necii. Prin realizarea unui „model mștemătic'* 
simplificat al globului terestru, doi savanțj au 
descoperit misterul: explozia a antrenat în atmos
feră o undă gravitațională care a perturbat nivelul 
mării printr-un exces de presiune.

Conservator 
pentru păsărele

ta crescătoria de păsări cîntă- 
toare și decorative de pe lingă A- 
sociația pentru protecția naturii 
dw Moscova a fost creat un „Insti
tut de învățământ" deosebit de in
teresant.

Directorul crescătoriei și cola
boratorii săi folosesc calitățile in
terpretative ale păsărilor mai mari 
(canari, pițigoi, presuri etc.) pen
tru a le învăța pe cele tinere să 
cînte. „Lecția" începe de obicei cu 
o „arie" de‘30—40 minute în care 
timp păsările tinere se află în 
cuști întunecoase așezate în apro
piere. După ce au ascultat „ariile" 
a încă doi cântăreți, foarte buni, 
cuștile sînt descoperite și păsările 
încep să reproducă ceea ce au as
cultat. Asemenea lecții se repetă 
de cîteva ori cu fiecare grup de 
păsări cîntătoare tinere, In aceas
tă perioadă, ele primesc o hrană 
specială cu un conținut bogat In 
vitamine. Această „școală" dă in
terpret! de primă clasă.

Experiențe interesante-
Lucrătorii de la Institutul de 

medicină tropicală din Puerto Rico 
(din Oceanul Atlantic) au efectuat

A
N
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ba restaurant:
— Ospătar, pe fundul ceștii mele este o muscă. 

Ce înseamnă asta ?
— Au Știu domnul», lntrebafl-g fie colega mta ea

știe să ghicească în cafea. *
I ‘ '

Soția «ste plecată în concediu și trimite zilnic so
țului oîte o telegramă cu următorul text:

— In fiecare zi plouă. Mă plictisesc.
pupă opt zile, soțul îi trimite și el o telegramă :
— fntoarce-te imediat! Aici ploaia este maț ief

tină...

Medicul: Sinteți sănătos tun. O să ajungeți la 80 
ani.

Pacientul; Păi, am împlinit 80 (ie ani, doctore. 
Medicul: Ei vedeți, ce vă spuneam!

Profesoara : Pe tablă slnt șapte muște, Dacă omor 
ia cîte mai rămîn ?
ElevulUna, celelalte o să. zboare !

• Exponatele unui ceasornicar din Elveția re- 
rezint* una din cele mal miniaturale colecții 

din lume. Ea este compusă din 1 500 de secun
dare, din care unul de numai 0,8 mm lungime. 
Pa ceasul de unde a fost luat 
putea fi văzută numai dacă 
de 32 de ori.

< - • " ■■■.- /

...

• Gustav Arvas, din Ungaria, poate „vedea 
legat la ochi, intinzind numai mina deasupra o- 
biectelor, El se deosebește prin aceasta de ce
lelalte trei persoane cunoscute în lume care 
„văd" cu ochii închiși. Spre deosebire de aces
tea, Arvas nu are nevoie să atingă obiectele, ci 
numai să apropie mina de ele, la o distanță de 
25-—30 cm. î

• In anumite condiții, cosmonauții pot rezista 
ia o accelerație la care suportă o greutate egală 
cu de 26,5 ori greutatea corpului lor.

Cu prilejul simpozionului Asociației internaționale 
,de geochimie și posmochimie care a avut loc recent 
la Paris, proiesorul Earl Ingerson, de la Universitatea 
din Texas, a emis ipoteza potrivit căreia oamenii care 
vor debarca pe Lună se vor putea ocupa 
nării. După părerea profesorului Ingerson, 
centimetri de la suprafața acestui satelit 
apă sub formă de gheață, iar alții afirmă 
chiar pînze de apă in stare solidă situate
ce, la origine, au fost lacuri adevărate care astăzi 
s-au transformat în depresiuni uscate și cu mult praf. 
Eliberînd apa de sub acest strat de gheață, a declarat 
profesorul Ingerson, pe acest satelit ș-ar putea cul
tiva legume în sere etanșe dotate cu atmosferă arti
ficială, unde cultura s-ar face fie în mediu hidroponic 
(fără pămint), fie utilizind materia vulcanică a supra
feței lunare Îmbogățită cu îngrășăminte

o experiență interesantă. Trei co
laboratori ai institutului s-au sta
bilit temporar în junglă pentru a, orice vietate 
studia comportarea maimuțelor în 
condiții naturale. Drept casă 
folosit o cușcă obișnuită.

Maimuțele s-au comportat 
proape la fel cum se comportă 
zitatorii grădinilor zoologice, 
început, animalele au privit cu a- 
tenție oamenii, apoi au început 
să-i necăjească, introducînd prin 
gratiile cuștilor banane.

au

a-
vi-
La

Mmunea 
de pe insula Kikiin

Pe Insula Kildin din Marea 1 
rente se află un adevărat lac : 
nune — singurul bazin de apă > 
lume unde trăiesc în același timp 
pești marini și de apă dulce.

Cu multă vreme în urmă, lacul 
era golf. Cu timpul, legătura cu 
marea a dispărut, dar apa nu s-a 
îndulcit complet nici pînă acum 
pentru că prin terenul nisipos po
ros se face încă un schimb per
manent de apă. Apa marină pă
trunde încet în lac, dar în canti
tăți suficiente pentru a menține 
stratul marin.

In straturile apei lacului, strict 
demllltate unele de altele, există 
reprezentanți ai florei și faunei

Ba- 
mi- 
din

țoarece del 
birou pus la cu
rent cu toata tre
burile Intreprin-

Desen :
V. TEODORI:SCU

de apă dulce și de apă sărată. 
Este interesant de remarcat că 

care încearcă șă 
treacă dintr-un strat într-altul 
eșțe amenințată cu moartea.

FOILETON
In săptămîna aceas- as ■ 

ta m-ani dus din nou Jjk Ba 
la magazia de la E. M. w»11 
Lupeni» Telegrizume- 
trul, aparatul acela care a devenit 
pentru mine lin miracol mi-a ră
mas mie de drept și de fapt. Iu 
ultima săptămînă am depistat cu 
el niște șiretlicuri pe care nici re
numitul Sherlok Holmes nu le-ar 
fl putut descoperi, Să nu uit, am 
luat și o măsură de ordin orga-

Fereastră deschi
să printre ramuri 

cu frunze 
arămii...

zece litri de benzină. Apoi a des
chis robinetele cisternei și a văr
sat-o pe jos. A anunțat imediat 
miliția

— Deștept băiat!
— Nu prea 

lit-o. L-au prins cu ocaua. S-a e 
xecutat un control din partea 

nizatoric : mi-am reactivlzat pro- C.F.L-ului și s-a constatat că sus-
gramul de consultații — marți și amintitul avea. lipsă benzină în
joi de la aceleași ore (poate e ne- valoare de 11682,65 lei. Și 1-âp ? 
cesar să vă aduc la cunoștință și 
asta)

buzna în 
cu niște 

,A rămas 
turnului

WM SPRE M4RȚI
In noaptea de luni spre marți, 

pe Ia orele 0,30, a dat 
cabinetul meu un înger 
aripi de toată frumusețea, 
cîteva secunde aidoma
din Pisa apoi a îndrăznit:

— Sînt îngerul păzitor al unui 
salariat de la Energo-construcții, 
șantierul nr. 3 Paroșeni.

— Și cu ce vă pot servi ?
— Să mă ascultați cîteva 

nute Pe ex-protejatul meu,
mi- 

*•—W * W— ,;u 11
cheamă Știrbu Marin, de profesii- 
fost gestionar la un depozit de 
carburanți. Intr-o noapte preacu- 
mințenia sa a vărsat 3 584 litri de 
apă.

—- Sărmanul de el, avea cole- 
cistită, ■

— Nu, nu eră bolnav. A încercat 
o substituire... de benzină. Din ges
tiune au dispărut 3 584 litri. A 
pus în cisternă 3 574 litri apă și

MIERCURI SPRE JOI
Noaptea de miercuri spre joi 

n-am s-o uit niciodată Cînd l-am 
văzut 

deștept că a fește- știam
tămîni, am simțit cum mă fulgeră 
prin cap un curent de 35 000 
volți. Simțeam cum mă carbonizez, 
cum devin mangal. Cînd a scos 
primul cuvînt din gură spunînd 
că vrea să-i „aranjeze" pe cei de 
la sindicatul minei Aninoasa m-am 
speriat și mai râu.

— N-am fost în viața mea un 
meloman.' a început el cu o 
moartă, parcă scoasă dintr-un coș
ciug, dar am cerut nemîgîiatei me-

zburat.
— Unde ?
— Acolo unde trebuie. Ceea ce e 

mai important este că de treaba 
asta au știut și alții de la Energo- 
construcții. Toate matrapazlîcurile 
lui Știrbu 
Dar ei au 
tul.

— Mda, 
mie ce i-a

pe N.P.P., pe care-1 
decedat de citeva sap-

roce

s-au făcut sub ochii lor. ciug, dar am cerut nemîgîiatei me-
tăcut chitic, ca pămîn- le familii să mă petreacă pe ulti

mul drum cu muzică. Plătisem co- 
înțeleg. A fost o epide- tizația pentru fanfară la E. M Ani- 
cuprins pe mai multi.

După ce mi-a povestit toate 
astea, protectorul înaripat a dat 
să plece dar l-am strigat din prag 
pentru că-și uitase la mine în și
fonier aripile.

— Șefule, ți-ai uitat aripile.
— Nu-mi mai trebuie. A rivi- 

derci, plec în al nouălea cer. Jur 
că nu maț cobor pe pâmînt nicio
dată și că nu voi mai păzi nici un 
pămîntean. Mă las de meserie, că 
vezi ce se întîmplă...

— Bine, bine dar nu-mi lăsa 
mie aripile. Du-le la Energo-con- 
strucții. Poate mai zboară cineva 
de acolo cu ocazia asta.

noasa. Și în timp ce mă deplasam 
cu carul mortuar spre groapa am 
vrut să văd dacă mi s-a îndeplinit 
dorința. Am profitat de neatenția 
celor care mă conduceau pe ultimul 
meu drum și am ridicat un pic 
capacul sicriului. Am ascultat. Dar 
muzică — neam ! Asta mi-a fost 
tot necazul. Acum te las cu bine, 
n-am timp de pierdut. Trenul în 
lumea cealaltă pleacă peste 5 mi
nute. Te rog spune-le dumneata 
celor de la sindicatul E M Ani- 
noasa.

Am acceptat să le-o spun. Și 
m-am ținut de cuvînt.

Val. COANDRĂȘ
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PERSPECTIVE N8I 
în dezvoltarea econoracă'socwlă 
a localităților noastre

(Urmare din pag. 1)

va crea

sociali și tehnici. Noua organizare 
administrațiv-teritorial ii va elimina 
verigile intermediare, 
condiții mai bune de dezvoltare
rapidă și unitară a vieții eco
nomice și sociale. In aceste con
diții noțiunea de edili ai orașelor 
și comunelor î.și capătă adevăra
tul sens.

Văii Jiului, vechi centru eco
nomic și administrativ, alături de 
alte orașe din țară, i se acordă 
prin proiectul de îmbunătățire a 
organizării administrativ teritoriale 
importanța cuvenită. Noua formă 
de organizare, județ sau munici
piu, va apropia conducerea cen
trală de unitățile administrativ- 
teritoriale ceea ce contribuie in

® In cartierele Carpați și. 
Aeroport din Petroșani, s-au 
amenajat îngrădiri speciale 
pentru păstrarea recipienților 
de gunoi menajer. Dar pe stra
da Uniri; din Aeroport reci- 
pienții stau în afara locului 
destinat lor. Fiind goliți de 
către lucrătorii de la salubri
tate ai I.C.O., el nu mai sînt 
duși Ia locul lor. Pentru ce au 
atunci îngrădiri speciale ?

• De multă vreme ușa de 
la intrare la scara 1 a blocu
lui H din cartierul Braia 
peni stă rezemată de un pe
rete. Motivul ? S-au rupt 
lamalele în care stătea șl...

Lu-

ba-
„e- 

nervată" a sărit de pe fix. Știe 
cineva pe undeva un lăcătuș 
de pcazie ? Adresa e cea de 
mai sus. : '

® I.L.L. a dus o activitate 
rodnică de reparare a centra
lelor • termice, de îngrădire a 
lor. Lingă unele centrale din 
cartierele Aeroport și Carpați 
au rămas însă grămezi de fier 
care strică aspectul cartierelor. 
Trebuie ridicat și depus unde-i 
e locul. Și asta pînă nu-1 a- 
coperă zăpada.

• Se împlinesc două luni de 
zile de cînd pompa de apă din 
strada Florilor, Petrila, se 
Către sectorul I.C.O. din 
litate s-o repare, să nu 
curgă pe toate părțile 
se vede in fotografia de 
De fapt oamenii sînt avantajați: 
mi mai trebuie să apese pe ma
netă pen tril a lua apă. Curge 
singură. Și încă pe două părți. 
Deci se pot aproviziona două 
persoane deodată. Dar cum ră- 
mîne cu problema debitului 
scăzut de apă ?

vaită 
loca- 

mai 
(cum 
jos).

-j

mod hotărîtor la rezolvarea 
treptată a multor probleme de iii- 

, teres cetățenesc a căror soluțio
nare a fost amînată de ani de 
zile. ' < ' ■

In condițiile-actualului spor na
tural al populației, în aproximativ 
10 ani, populația Văii Jiului va 
crește cu cca, 40 000 de locuitori. 
Aceasta impune dezvoltarea rețe
lei comerciale, construirea unor 'in
stituții de învățământ, maternități, 
spitale, rezolvarea sistemului de 

. încălzire, centrală, creșterea ritmu
lui de îmbunătățire a alimentării 
cu apă, canalizare și transport ur
ban, crearea unor condiții optime 
de agrement.

Consiliul de conducere adminis- 
trativ-teritorial — desfășurînd în
treaga activitate de interes local 
pe baza principiului muncii colec
tive, mobilizînd masele de cetățeni 
la realizarea sarcinilor obștești — 

, va fi aparatul mobil și activ ca
pabil de a stabili cete mai cpres- 

; punzătoare măsuri pentru dezvol
tarea economică, social-culturală și 
ediliter-gospodărească a unității 
leritorial-administrative nou înfi
ințate. 1 e

Sîntem convinși, că noua îmbu
nătățire a organizării adminîștra- 
tiv-teritorială a României și siste
matizarea localităților rurale va 
crea condiții și mai favorabile pen
tru dezvoltarea socială și urbanis
tică a Văii Jiului.

uzinele constructoare de mașini să 
facă eforturi pentru a respecta 
termenele de livrare a utilajelor 
tehnologice destinate viitoarelor în
treprinderi chimice, în concordantă 
cu graficele de montaj și cu da
tele de punere în funcțiune. S-a 
accentuat necesitatea de a se pre
găti din timp cadrelo ce vor lucra 
în noile uzine.

A fost vizitată zona industrială

TELEVIZIUNE
21 octombrie

18,00 Pentru noi, femeile1
18,30

18,40

19,30
19,50

20,00
21,00

21,30
22,20

22,50
.23,00
23,15

Pentru copii: Filmul : > 
„Greierele ți furnicar. - ț 
Pentru tineretul școlar. 
Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej.. „A 
sosit o farfurie Zbură
toare".
Telejurnalul de seară. 
Călătorind prin U.R.S.S.: 
Tallin — reportaj filmat 
de Constantin Berteanu. 
Tele-enciclopedla.
Emofii in prepiieră. Mu
zică populară.
Film serial: „Evadatul". 
Congresul dansului. Spec
tacol de estradă pe film. 
Telejurnalul de noapte 
Telesport.
Închiderea emisiunii.

lor locale de partid »l de stat au 
' ihfMțleat proiectele de amplasare

a viitoarelor cvartale de- locuințe 
proprietate personală șl dp stat 
ce se vor construi în Pitești. To
varășul Nieolae Ceauștfsțn, a atraso fabrică de încăl-

Oăvtma dlh Pitești, « «<»• 
Strulwc mal multe tftfrapriBȘări 
producătoare de bunuri de con
sum ; o fabrică de articole teh- 
nice din cauciuc, labrica de stofe 
„Argeșeana",
țăminle, precum și una de bere, atenția asupra necesității de a se 
una de pîine și centre pentru de
pozitarea vinului. Era de față mi
nistrul industriei construcțiilor, 
D. Mosora. Apreciind buna coma
sare a întreprinderilor din această 
Zonfl, tovarășul Nieolae Ceaușescu 
relevă, totodată, posibilitățile exis
tente pentru a se scurta termenele 
de construire și de dare în func
țiune a acestora.

La Pitești a fost vizitat șantierul 
de construcții de locuințe din

I partea de nord a orașului, unde se 
vor clădi pește 1 8^0 apartamente, 
țțțdițtț W &&& cartier din sud. 
In pantte de'Veit a orașului a fost 
examinat locul unde se va ame
naja un micf*jgfon de circa 2 300 
apartamente. Reprezentanții organe-

asigura o densitate mai mare a 
suprafețelor construita în - cartiere, 
de ă se amplasa în mod rational 
blocurile mari și zonele penjru 
construcții de locuințe proprietate 
personală, în scopul dezvoltării ar
monioase a orașului, potrivit nor
melor de sistematizare, Totoda
tă, au fost examinate varian
tele de sistematizare a centrului o- 
rașului, făcîndu-se sugestii pen
tru adoptarea celei mai rationale 
soluții.- ■ ■ ■■■ ■■ ■ :,' , ,

Pretutindeni, constructorii dec pe 
șantiere, muncitorii și- tehnicienii 
întreprinderilor, cetățenii localîtă- 
ților vizitate au făcut o calclă pri
mite conducătorilor de parud și 
de stat.

ITINERAR CULTDRAL-SPORTIV
î la sfîrșlt de săptămînă

insula comorilor

<| Tea tral de
. Âstă-șeară, la ora 19,

Simpozionul „Rolul opiniei publice 
a îh etapă' actttftlă": Colectivul de 

-acta»»- al teatrului va prezenta 
piș" ublică" de Aurel 
ln\ teatrului v* ur-

stat
va avea loc ma apoi un program de dans. In

trarea — numai pe bază de imi
tații. ■'

Mîine seară, la ora 19, va fi pre
zentat un nou spectacol cir comedia 
„Opinia publică".

prafața lacurilor capătă o culoare 
brun îrithis, foarte strălucitor. In*- 
șelate do luciul lacurilor, păsările 
cobpară să se odihnească pe ele, 
dar, din. păcate se scufundă. »a 
primul contact cu suprafața aces
tora. In 'apropierea lăturilor se ’ 
forează acum noi puțuri. „AUruî 
negru" iese din adîncurile Sahali- 
nului într-un șuvoi neîntrerupt. In 
cursul ultimilor 20 de ani, produc
ția de petrol a crescut aproape de 
patru ori. Anul acesta se va înre-- 
gistra o sporire cu peste 200 000 to
ne mai mult față de anul trecut, 
iar spre sfîrșitul cincinalului se 
prevede extragerea a 3,5 milioane 
tone de petrol.

Există în insulă un oraș numit 
Uglegorsk, vestit nu numai pentru 
zăcămintele sale de huilă ci si 
pentru faptul că produce cea mai 
bună hîrtie din țară foarte mult a- 
preciată pe piața mondială. Aici 
se află cel mai mare complex dă 
celuloză și hîrtie din insulă. Direc
torul complexului, M- Prușak, ne-a 
condus prin ateliere pentru a ne 
arăta aparatura modernă și pentru 
a ne explica tehnologia foarte a-. 
vansată de prelucrare a celulozei. 
Parterul fabricii este ocupat de o 
seră imensă, unde se plantează în 
fiecare an 18 000 de flori, cu pre
dilecție — trandafiri și lalele. O a- 
devărată beție de culori se întinde 
pe o suprafață de 3 000 mp într-o

Sțrăjuind din larg coasta răsări1- 
. teană a Uniunii Sovietice Insula 
Sahalin se conturează pe harța 
lumii cu o formă ce amintește pe 
aceea a unui pește, Este greu ,șă 
mai găsești uil alt loc Unde să se 
fi concentrat' atîtea bogății pe uri 
teritoriu atît de mic. Petrol, gaze 
naturale, huilă și diferite mine
reuri se găsesc aici din plin. Pă
durea de pe insulă adăpostește o 
sumedenie de animale cu blănuri 
foarte prețioase, iar apele mării 
care-î scaldă coastele șînt pline de 
pești. O insulă a comorilor, astfel 
poate fi definit Sahalinul.

Situată la 7 500 km de Moscova, 
călătorului îi trebuie nouă ore de 
zbor cu un avion cu reacție pentru 
a ajunge aici. Cu 70 de ani în ur
mă, scriitorul rus A Cehov, vor
bea cu amărăciune despre Insula 
Sahalin, numind-o țara cătușelor, 
a ignoranței și a mizeriei Astăzi, 
insula are deja cîteva ramuri in
dustriale foarte dezvoltate : indus
tria peștelui,, a petrolului, fores
tieră și a celulozei-

De-a lungul anilor s-au ridicat 
aici cîteva orașe importante, în 
primul rînd din punct de vedere 
industrial. La extremitatea nordică 
a Sahalinului, Oha este o adevă
rată republică petrolieră.

Exploatarea petrolieră de 
Ehabi este principalul punct de 
tracție al insulei Ne-am dus 
noi s-o vizităm Mașina a părăsit regiune nordică în care te aștepți 
drumul și după o oră ne aflam în 
fața a două lacuri de asfalt um
plute cu un amestec natural com
pus din materiale silicoase impreg
nate cu bitum pur. Cînd este cald 
însă, amestecul se înmoaie și su-

10, în cadrul

va vorbi des-

1

Seara, la ora 20, formația de mu
zică ușoară „Cvintetul color" va 
susține programul de dans ce va 
fi oi-ganizat

• C«m»de culturii
Tot miine, la ora 

ciclului „Album de artă", profeso
rul Fodor Kalman
pre „Frescele de la Voroneț". Va 
urtea un film documentar. .

H Excursii
34 de elevi seraliști de la 

Vulcan au plecat țtzi dimineață cu ai, insglei Ada-Kaleh și ai șantier 
autocarul intr-o excursie de două 
zile. Vor vizita orașe, locuri tu
ristice și istorice, obiective indus-

Liceul triale. Printre altele vor fi oaspeți

rului viitțwtfei -hidrocentrale de la 
Porțile de Eier.

• Muzeul mrâerMwdui
Muzeul mineritului din Petro

șani, strada Nieolae Bălcescu nr 2, 
oferă vizitatorilor exponate inte
resante, aspecte din viața de ieri

și de azi a minerilor, pagini de is
terie inedite. Cu excepția zilei de 
luni, muzeul este 
între

deschis zilnic
orele 8—20.

4) Mii ne pe stadioane și în sMi

să întîlnești numai nori și zăpadă.
Oha, Uglegorsk, Iujno-Sahalinsk — 

orașe, mine și exploatări ale unei 
insule cu totul reîntinerită

Ia
a-
Și

V. SINEDUBSKI ANUNȚ

2on-

Campionatul regional de fotbal programează în Valea 
Jiului doar două întîlnin contind pentru etapa a VllI-a.

• Lupeni, ora 1130: Constructorul — Minerul Uricani.
• Petrila, ora 11.30: Preparatorul — I.C.O. Hunedoara.
• Petroșani, teren Jiul ora 11 — penultima etapă a 

campionatului categoriei B de handbal feminin : Școala 
sportivă Petroșani — Politehnica II Tmișoara. In deschidere, 
la ora 9 45, se întîlnesc în cadrul campionatului regional e- 
ehlpele Utilajul Petroșani — Constructorul Hunedoara.

• Sala de sport a I M P., ora W — meci de volei mas
culin, Divizia B. seria a lî-a : Știința Petroșani — Creația 
BrhȘOV,...,:-' . 1

ț(t Sala de sport ■< Liceului Petroșani ora 9 — continuă 
concursul regional de gimnastică pentru juniori, care începe 
azi după-amiază. Participă elevi sportivi din Hunedoara, 
Deva și Petroșani ' ,

22 octombrie
PROGRAMUL 1 : 6,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin me- 
teo-ruțier; 7,18 Continuarea
certului de dimineață; 8,00 TEA
TRU RADIOFONIC PENTRU CO
PII : „Duțu și Ileana în țara basme
lor"; 9,15 TRANSMITEM PENTRU 
SATE; 9,55 Varietăți muzicale; 
10,30 Concert de muzică populară 
românească; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 „Recunoașteți inter- 
preții ?" — muzică ușoară; 12,00 
DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic; 13,10 ESTRADA DUMINI
CALA; 14,15 Programul orches
trei de muzică populară a Radio-

televiziunii; 14,30 SPORT ȘI MU
ZICA; 18,00 Soliști, orchestre, ciu
te ce; 19,00 Intîlnirc eu melodia 
populară și interpretul preferat; 
19.30 Orchestra de estradă a Ra- 

, dioteleyiziunii; . 20,00. RADIOJUR
NAL 20,10 Muzică populară; 20,20 
TEATRU SCURT : ..Podul de pia
tră s-a dărîmat" de D. R. Popescu; 
20,56 Doriți să dansați ?; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologie; 22,20 Zece minute cu 
cvartetul trompetistului Jonah Jo
nes,- 22,30 MOMENT POETIC; 22,40 
Cîntă Anca Agemolu și Pino Do- 
naggio; 23,00 Cunoașteți aceste rit
muri ?,- 24,00 BULETIN DE ȘTIRI;
0,05 Melodiile nopții; 2,55—3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Penlru o mai bună aprovizionare 
a populației cu lapte și derivatele lui, 

Fabrica de produse lactate Livezeni 
A PRELUAT

de ia O. C. L. Alimentara înce
pi nd cu data de ii octombrie a.c.

■ magazinul de produse lactate
simt iliwi ie Main milkat lin Petrei '

Magazinul și-a îmbunătățit modul de prezentare și 
facere a produselor, punînd la dispoziția consumatorilor 
duse noi de lactate ca:

FRUCTCOLA
IAURT EXTRA DE CALITATE SUPERIOARA
Magazinul funcționează în același local, iar orarul 

este neschimbat.

des- 
pro-

său



S. U. AVizita hi Suedia a delegației 
Partidului Comunist Român

Incordare în relațiile 
Grecia și 

scandinave
STOKHOLM 20 (Agerpres). — membri ai Consiliului capitalei

Continuîndu-și vizita pe care o fa- Suediei, In aceeași zi, delegația
ce în Suedia la invitația Parti- s-a întîlnit cu Lars Sandstrom, pre-
dului de stînga — comuniștii — ședințele Comitetului SindicaUdtft
delegația Partidului Comunist Ro- muncitorilor betoniști, Oile Cătris,
mân, condusă de tovarășul Mihai dintele Comitetului Sindicatului
Dalea, secretar al C.G al P.C.R., L
s-a întîlnit joi cu Knut Olsson, 
membru ai colegiului Consiliului prezentanți
municipal Stockholm și cu alți

muncitorilor zidar i și cu al ți r e- 
ai conducerii celor 

două sindicate.

°-N-u-: Intervenția reprezentantului
, României ia Comitetul politic

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite: Luînd cuvînlul joi în 
Comitetul politic, ambasadorul , să se întemeieze -tettiadbfea actl- 
Gheorghe Diaconescu, îfbpreziiitfț 
tant permanent la O.N.U. al Ro- 
maniei, a remarcat că actualele 
discuțit- din comitet în legătură cu’ 
cooperarea internațională privind 
folosirea spațiului extraatmosferic 
în scopuri pașnice coincide cu 
zece ani de la inaugurarea erei 
cosmice. Activitatea și cercetă
rile spațiale de pînă acum, a 
spus vorbitorul, pun în evidență 
perspectivele largi pe care 16 o- 
feră folosirea spațiului extraat
mosferic ca un nou mijloc de ac
celerare a progresului economic 
și social în lume, de extindere a 
cooperării și de apropiere între 
state.

In continuare, reprezentantul 
român s-a referit ~ lanecesitatea 
consolidării bazei juridice pe care

Vității de explorare șf folosire a 
spațiului cosmic în scopuri paș- 
nice. Delegatul țării noastre a a- 
rătat apoi că România caută să-și 
aducă contribuția la eforturile co
munității inter n*țM»naje<, con^- 
crate explorării spațiului extra- 
atmosferic și folosirii acestuia în 
interesul întregii omeniri.

ATENA 20 (Agerpres). — Intr-o 
declarție făcută joi unui grup de 
ziariști americani, primul ministru 
al Greeiei, Constantin Kolias, ne- 

de atitudinea țărilor scan
dinave față de noul guvern mili
tar grec, a afirmat că în cazul în 
cate ele își vor menține actuala 
poziție, „Grecia nu va ezita să 
rupă relațiile comerciale cu aceste 
țări".

După cum se știe, țările scan
dinave au cerut Comisiei euro
pene a drepturilor omului să ana
lizeze situația creată în Grecia 
după lovitura militară de la 21 a- 
ptilie a.c.

★
COPENHAGA 20 (Agerpres). — 

Referindu-se Ia declarația făcută 
de. premierul grec, primul minis
tru al Danemarcei, Jens Otto Krag, 
a subliniat că dacă Grecia va îm
piedica sau va rupe relațiile co
merciale' cu danemarca, aceasta vă 

'fi o încălcare a obligațiilor ce îi 
revin în calitate de membru al 
G.AT.T. și O.E.C.D. Krag â adău- 

Amba- 
fi con- 
af aceri,

gaț că „de acum înainte 
sada daneză de la Atena va 
dusă de un însărcinat cu 
și nu de un ambasador".

„M'ariner-5“

acestui

au pre- 
obținute 

datele 
de nava sovietică

confirmă
PASADENA. 20 (Agerpres). 

La cîteva ore după ce sonda 
cosmică americană „Mari
ners" a trecut la o distanță 
de circa 4 000 kirț de pla
neta Venus, la „Jet Propul
sion Laboratory" a avut loc 
o conferință de presă în ca
drul căreia s-au anunțat pri
mele rezultate ale 
zbor.

Savanții americani 
cizat că rezultatele 
confirmă în general 
transmise
„Venus-4“ potrivit cărora pre
siunea atmosferică de pe pla
netă este de 15 ori mai mare 
decît aceea de pe PărMit. 
„Mariner-5" a detectat Un 
cîmp magnetic slab dar nu 
se știe precis dacă el se da- 
torește planetei Venus sau 
Soarelui. Stația americană nu , 
a avut instalații speciale pen
tru anlizarea atmosferei sau 
pentru măsurarea tempera
turii.ș

De la stația de urmărire din 
Woomera (Australia) s-a anun
țat că toate instrumentele ști
ințifice au recepționat datele 
transmise de „Mariner-5“.

Manifestațiile împotriva 
războiului din Vietnam

nunțîhd că refuză să 
se prezinte la cursuri 
în semn de protest 
împotriva exmatriculăm

NEW YORK 20 (A- 
gerpres). — Manifesta
țiile împotriva războiu
lui din Vietnam înce
pute luni în Statele rii a 13 colegi acuzați
Unite și care urmează de a fi participat la 
să se încheie la sfîrși- demonstrațiile fmpotri- 
tul săptămînii cu o de- va războiului din Viet- 
monstrație de masă, nam. Asociația națîo- 
urmată de un miting hală a studenților din 
la Washington și prin- S.UA. a anunțat la 
tr-o manifestație îp ■ Washington că spriji- 
fața Pentagonului au nă pe studenții Uni- 
continuat joi în nume
roase prașe, printre ca-

LONDRA 20 (Agerpres). — In 
urma tensiunii sociale caracteri
zate printr-un val de greve, primul 
ministru Harold Wilson, și-a între
rupt vizita în Scoția pentru a a- 
naliza situația cu ministrul muncii, 
Gunter. La 19 octombrie, în regiu
nile din Anglia centrală, sudul 
Walles-ului și Scoția muncitori fe
roviari au declarat grevă în semn 
de pro'test împotriva hotărîrii Di- tegorii de muncitori feroviari, puși 
recției căilor ferate de a obliga u- 
nele categorii de feroviari să în
deplinească munci suplimentare fă-

ră a li se spori salariile. După pri
ma zi de grevă au fost anulate 566 
trenuri de marfă și 337 trenuri de 
călători.

Observatorii politici apreciază că 
mișcarea grevistă s-ar putea trans
forma într-o grevă generală în ca
zul în care Direcția căilor ferate 
va pune în aplicare amenința
rea de a suprima salariile altor ca

în imposibilitatea de a-și continua 
munca în urma grevei conducători
lor de trenuri.

G REC IA

Deschiderea unei anchete împotriva 
compozitorului Mikis Theodorakis

ATENA 20 (Agerpres). ■ .
chetă judiciară a fost deschisă îm • 
potriva cunoscutului compozitor 
Mikis Thecdorakis, a anunțat joi 
seara ministrul grec al ordinei pu
blice, Pavlos Totomis După cum 
se știe, Theodorakis se află în stare 
de arest. EI este acuzat de a se fi 
manifestat împotriva actualului re
gim militar.

Ministrul a precizat că alte 30 
de persoane, în prezent deținute, 
sînt, de asemenea, supuse unei an
chete judiciare. Tribunalul militar 
din Salonic a condamnat joi la 16 
ani închisoare pe fostul deputat al 
E.D.A., Pashalis Dukas, acuzat, în
tre altele, de a fi tulburat relați
ile Greciei cu o țară aliată prin 
imprimarea și distribuirea unor 
manifeste antiămericane și de a fi

O an insultat autoritățile. Faptele 
i-au fost imputate lui Dukas 
tează dinaintea loviturii de 
din 21 aprilie a.c. El a fost arestat
în noaptea loviturii și deportat în 
Insula Yaros.

ce 
da- 
stat

Vești din Uniunea Sovietică
k MOSCOVA 20 (Agerpres). — Pe

rîul Sîr-Daria, in Kazahstan, a fost 
dat în exploatare bazinul de acu
mulare Ceardarinsk, cu o capaci
tate de 5,7 miliarde metri cubi. 
Aceasta este cea mai întinsă „ma
re" artificială din U.R.S.S., desti
nată irigării terenurilor agricole. 
Ea va aproviziona cu apă 300 000 
de hectare

- precum și 4,5 
și pășunL

de teren > cultivabil, 
milioane hectare lunci

au trecut de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Aici sînt 
expuse, printre altele, ediții pre
miate la concursuri internaționale, 
printre care culegerea de scrisori 
adresate lui Lenin și operele lui 
Lenin în 55 
sionant este

: cărți,, reviste 
U.R.S.S. Astfel,
tirajul volumelor de beletristică 
s-a ridicat la 419 milioane exem
plare. Anual în Uniunea Sovietică 
apar peste un miliard de cărți și 
broșuri. Tirajul zilnic al ziarelor 
este de 68 milioane exemplare, cel 
al revistelor de 5,4 milioane.

de volume. Impre- 
numărul mare de 
și ziare editate în 
numai în anul 1966

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova s-a deschis o expoziție 
care oglindește progresele poligra- 
fiei sovietice în cei 50 de ani care'

de destinatari. Un pur
tător de cuvînt a pre
cizat că majoritatea a- 
cestor ordine: au fost 
expediate pe adresa 
ministerului de mem
brii unui grup denumit 
„Rezistența". Docu
mentele vor fi trans
mise Biroului federal 
de investigații (F.B.I.). 
care va examina opor- 
trinitatea arestării ce- , ' 
lor în cauză.

Intre timp, la Wa
shington se fac ulti
mele pregătiri în ve
derea marilor demon
strații pentru pace în 
Vietnam ce urmează 
să aibă loc sîmbătâ și 
duminică la care se 
așteaptă să participe 
aproximativ 70 000 de 
persoane din toate col
țurile S.U.A. S-a anun
țat că joi seara în ca
pitala federală ameri- ' 
cană au sosit detașa
mente ale diviziei a 
82-a aeropurtate, care 
au primit sarcina să 
asigure protecția Mi
nisterului Apărării în 
cursul demonstrațiilor. 
Numărul militarilor și 
polițiștilor mobilizați

versității din Wiscon
sin și a cerut deschi- 

re New York, Chicago, derea unei acțiuni ju- 
Portland, Madison, Phi
ladelphia și Oakland. 
.. La New York 60. de 

-studenți ai Colegiului 
Brooklyn au fost ares
tați ca urmare a de- land (California), peste 
monstrațiilor de pro- 1 000 de persoane au 

manifestat pentru a 
patra zi consecutiv în 
fața centrului orășe
nesc de recrutare în 
forțele armate. Ei scan
dau : „Nu vom pleca 
în Vietnam".

Paralel cu demon
strațiile oștile războiu
lui din Vietnam, Mi
nisterul de Justiție al 
S.U.A. a anunțat că a 
primit în ultimele zile 
„un număr important" 
de ordine de recrutare în acest scop este e- 
care au fost returriate valuat Ta 10 000.

test împotriva prezen
ței în incinta universi
tății a unei echipe de 
recrutare în marina 
S.U.A. Poliția a folosit 
bastoane de cauciuc 
pentru a împrăștia su
tele de studenți oare 
purtau pancarte cu in
scripțiile : „Niciun fel 
de recruți pentru răz
boi", „Militarii afară 

•din Universitatea noas
tră". In orașul Madi
son, 1 500 de studenți 
au declarat grevă, a-

dictare împotriva con
ducerii universității, 
care a chemat poliția 
pentru a împrăștia pe 
manifestanți. La Oak-

Puternice lupte In Vietnamul de sud
SAIGON 20 (Agerpres). — Lup- " în Urmă, se crede că ar 

tele dintre forțele patriotice sud- 
vietnameze și trupele americano-, 
saigoneze au fost . concentrate în 
continuare, în cursul zilei de joi, 
în provincia Quang Tn, în zoria 
septentrională a Vietnamului de 
sud. Agenția France Presse men
ționează că două ciocniri impor
tante au fost semnalate la 44 km 
sud-vest și 30 km sud de baza mi
litară americană de la Da Nang, 
unde unități ale diviziei I ameri
cane aeropurtate au fost atacate de 
patrioți. S-au înregistrat pierderi 
de ambele părți.

Pe de altă parte, se anunță că 
avioane americane de tipul „B-52" 
au continuat să bombardeze joi 
regiunile situate la nord-est de ba- la sol 2 avioane de recunoaștere și 
za de la Con Thier unde, în urma au incendiat depozitele de muniții 
luptelor desfășurate, cu cîteva zile și rezervoarele de combustibil

Incidente rasiale la Los Angeles
Mai multe incidente rasiale au izbucnit joi seara într-uh cartier 

al populației de culoare din Los Angeles. In urma ciocnirilor dintre 
manifestanți și poliție
tele au avut loc în apropierea cartierului Watts, unde s-au semnalat, 
anul trecut violente incidente între manifestanți negri și poliție, sol
date cu numeroase victime și arestări.

exista
concentrări ale patrioților.

★
Agenția de presă Eliberarea re

latează despre atacurile simultane 
lansate în cursul nopții de 16 oc
tombrie de subunități ale. armatei 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud asupra unor poziții a- 
mericano-saigoneze din ■ regiunea 
Tan An — Ciiolon, în apropiere de 
Saigon, unde se află cartierul ge
neral al diviziei a 25-a saigoneze. 
In cursul acestor atacuri, efectuate 
asupra unui număr de șapte obiec
tive, patrioții nu scos din luptă 
aproximativ 300 de militari ina
mici, au distrus sau deteriorat 6 
piese de artilerie grea, au distrus

VIZITE
• BAGDAD. — Primul ministru 

al Turciei, Suleyman Demirel, în- r 
au fost arestate peste 30 de persoane, lnciden- soțit de ministrul afacerilor externe 

si de alte persoane oficiale, a sosit 
la Bagdad într-o vizită oficială de 
cinci zile. Premierul turc va în-

■ mina un mesaj personal președin
telui Irakului, Abdel Rahman Aref, 
din partea președintelui 
Cevdet Sunay.Ciocniri între greviști și politie în Peru

Un număr de 20 de persoane au 
fost rănite, și poliția a procedat 
la peste 100 de arestări în cursul 
unor tulburări ce s-au produs joi 
la Arequipa, localitate situată la 
110 km de Lima, ca urmare a unei 
greve declarate de sindicatele lo-

cale în semn de protest împo
triva creșterii costului vieții pro
vocate de devalorizarea monedei 
peruviene. Greviștii au încercat să

Turciei,

China 
a sosit

• PEKIN. — Agenția 
Nouă transmite că vineri 
la Pekin într-o vizită oficială pre- 

impiedice circulația pe căile terate ședințele Republicii Mauritania, 
și au atacat unele clădiri publice 
din oraș.

Moktar Ould Daddah.

Președintele Mobutu a aprobat 
plecarea mercenarilor

Președintele statului despre hotărîrea pre- ganizatiei 
Congo (Kinshasa), Jo- ședintelui Mobutu, pos- 

; sepi: Mobutu, a apro- tul de radio Kinshasa 
bat ca mercenarii con- menționează că eva- 
duși de colonelul cuarea ■ mercenarilor 
Schramme, încercuiti trebuie făcută fără ca 
în orașul Bukavu, să ace*tia să Pună con

diții prealabile, respec- 
părăsească țara cu spri- tîndu.se ^stfel hotărî.

. jinul Crucii Roșii in- rea adoptată de reuniu- 
ternaționale. Informînd nea la nivel înalt a Or-

• RABAT. — Secretarul ge
neral al Organizației Unității A.

. fricane, Diallo Telli, a sosit la Ra- “ 
bat, venind de la Alger, unde a a- 
sistat la lucrările Conferinței eco
nomice a țărilor în .curs de dezvol
tare din Asia, Africa și America 
Latină. Agenția France Presse men
ționează că secretarul general al 
O.U.A. va fi primit probabil și de

Unității A- 
fricane. In cazul în ca
re colonelul Schramme 
și oamenii săi nu vor 
părăsi teritoriul congo- 
lez, atunci guvernul de 
la Kinshasa ’ se va ve
dea nevoit să intervină regele Hassan al II-lea. In cursul 
cu forțele armate îm- discuțiilor vor fi abordate pro1' 
potriva acestora. bleme de interes african.

————,T.‘7.....'
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