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înălțimi Ia poalele Parîngului

Drăghici 
comandă

De dragul 
Firufei

Impresii 
contrastante

-șcuț/ct
Da, 

chiar 
iar- 

tefe- 
madam

Un schimb de 
la sectorul li! al 
E. M. Lupeni — 
cel dl c minerului 
Solomon Gheor- 
ghe. Acest schimb 
își depășește lu
nă de- lupă’ șâr-

Azi, în cadrul cam- 
pionatului orășenesc de

0 Lupe ni (Viscoza), aceeași oră: Preparato
rul Lupeni— Viscoza Lupeni. , , .

Aceste meciuri se vor juca în continuare mîi- 
ne începînd cu ora 8.

popice,* vor 
două îhtîlriiri

și la mișcarea 
pitorească.

Convorbirea 
tr-o atmosferă

din acest cămin. Peste tot < 
-afurfle .sînt murdare. Femeile 
s6r.ViCiU‘' spun că de la spălă 
mecanică. Lupeni lenjeria est! 
dusă întotdeauna nespălată. 1

Pentru toți amatorii 
de piese muzeistice, de 
drumeții ’ și inedit, Mu
zeul mineritului din 
Petroșani 
zilnic . între 
cu excepția 
luni cînd 
chis.

Firuța e fiica cetățeanului 
Suciu loan, locatar al blocu
lui E vest, scara aparta
mentul 11 din 
cama Firuțel, 
iintată, autoare 
biții, tăt^l sau

® Petroșani, ora 16: Utilajul Petroșani 
Jiul Petrila.

Astă seară, la ora 
20, : pe ringul de dans 
de la subsolul Casei 
de-cultură va fi orga
nizat de către comite
tul de părinți un pro
gram distractiv pentru 
elevii Școlii • nr. 5 Pe
troșani. Perechile vor fi 
însoțite lș dans de. for
mația de muzică ușoa
ră ‘ „Cvintetul • color".

Mîine,. ora 10, sala 
mare 
zie.
de, teatru a Casei 
cultură și eleve 
Școlii profesionale 
merciale precum și 
concurenți de la șco-

:-a desfășurat în- 
■aldă, tovărășeasca.

Spectatorii din Lu
peni vor putea . audia 
astă-șeară, - la ■ ora. 20, 
spectacolul muzicabco- 
regrafic ,,pe .strunele 
tarnburiței" susțin ut de 
ansamblul sîrbeșc de 
stat din Timișoara.

mineritului
este deschi 

orele 8-2( 
zilei d; 
este în

La scara I a blocului 17 
din cartierul l’.raiu - Lupeni 
exista o uscat orie de rufe pe 
cate locatarii o foloseau in 
comun. De citva timp ea a 
devenit crescătorie de păsări 
și aparține în exclusivitate 
gospodinei Ciufeș Elenă de 
pe scara a. Il-a a aceluiași 
bloc. L-a fădut-ocadou inten
dentul Drăghici Iulian de fa 
sectorul I.I..L. din localitate. 
La insistențele .locatarilor de 
a-i da uscătoriei întrebuin
țarea de bază, intendentul 
Drăghici a hotărit : „Pe blo
curile din sectorul meu eu 
comand". Dacă-i așa, atunci 
să comande desființarea „găi
năriei" din scara I a blocu
lui 17, că acolo a fost inițial 
ușcătorie de rufe.

La E. M. Aninoasa 
tului 15 intr-un nou cimp 
de brigăzile de înaintări ale 
extracției cărbunelui în noul 
chis

Colectivul de actori . 
al "Feătțulgi de stat 
„Valea Jiului" va pre- :- 
zenta azi - și mîine la 
ora 19,30 în fata spec
tatorilor. gin Petroșani'......
două ’ spectacole cu- 
basmul, dramatizat „Făt- 
Frumos" de Horia Fur- , 
tună. Regia artistică a 
spectacolului aparține 
Maestrului Emerit al 
Artei, Mihai Zirra, iar 
scenografia lui AUrel. m 
Florea. ■ » I

ora
■ : concur- de poe- 
Participă formația 

de 
ale 
co- 
alți

Căminul constructorilor din Vulcan e o clădire impună- 
loare cu o arhitectonică modernă și o capacitate de 400 de 
locuri. Fiind vorba despre o clădire nouă sîntem tentați să 
credem că gospodărirea în cămin se face corespunzător, fără 
ca locatarii 
tocmai așa. 
convins de

a început exploatarea stra- 
minier pregătit în acest scop 
minei. Este vorba de începerea 
abataj frontal pe înclinare des- 

în sectorul III, blocul 2. Noul abataj are o producție 
zilnică de peste 200 tone de cărbune, fiind înzestrat cu pu
ternice transportoare și alte utilaje de măre productivitate.

In stratul 13 al acestei mine se execută în prezent lu
crări pentru pregătiri și deschideri miniere unde vor intra 
în producție încă 5 abataje cu front scurt avînd fiecare o 
producție zilnică de 150 tone cărbune.

Organ a! Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și ăl Sfatuliii popular orășenesc

Vulcan. ' Din 
o copiiițâ a- 
a miilor năz- 
s-a certat cu 

9 locatari de’ pe scară. 9 oa
meni au avut prilejul să-i 
audieze registrul de injurii. 
Cu 9 oameni nu vorbește Su
ciu loan din caițza „ăptitu- 
c i ui >r ‘ odraslei sale l iruța 
Doar locatarii apartamentelor 
tir. 3 și 6 n-au intrat în diz- 
qrafiile „buhului" : părinte.1 
Cum ăe au scăpat? Au ve
nit di curînd în bloc și nu 
au cdpii.

Vineri la amiază, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar generai 
al .Comitetului Central al Partidu
lui. Comunist Român, a primit pe 
tovarășul Mika Șpiliak, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugdsla- 
via. președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, care 
se află într-o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Janos Fazekaș, vicepreședinte al 
Cofisiliului de Miniștri, precum și 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și

® Mîine, ora 11 : stadionul din Lupeni va 
găzdui meciul celei de a 12-a etape din cadrul 
categorieiC la fotbal dintre Minerul Lupeni — 
A.S.A. Sibiu.

G. DINU
cu sprijinul 

corespondenților voi untari

ră și 
bune, 
liniile 
lungi 
multe 
două trenuri 
pe 24 ore necesarul de vagoa
ne al preparației (față de 3—4 
trenuri cîte trebuiau duse' în 
Vulcan), iar aducerea vagoa
nelor încărcate în stația Is- 
croni se va putea face cu o sin- 
gpră locomotivă, Un alt avantaj 
este faptul că se vor putea 
încărca direct în preparație 
trenuri marșrute, ceea ce va 
reduce manevra vagoanelor 
atît în stațiile Iscroni,- Petro
șani cît și în cele din parcurs.

Rsțid realizat de
P. BREBEN și V. COANPRAȘ

să întîmpine greutăți. Insă lucrurile nu stau 
Intreprinzînd un raid pe această temă ne-am 

contrariul celor afirmate.

Trecem pragul acestei clădiri 
plăcută privirilor în exterior. Sala 
de oficiu, o încăpere atrăgătoare, 
mobilată cu mult gust, pe face o 
impresie bună. Dar mai încolo lu
crurile se schimbă. Impresia se 
transformă treptat. Iată cum se pre
zintă situația. La primul etaj vizi
tăm citeva camere. Prima cameră, 
cea cu nr. 26. Aici totul arată ca-n 
urma... potopului. Peretele de la 
ușă deteriorat, înăuntru pe masă, 
resturi de pîine, borcane, pe ■ sub 
paturi și pe jos, ziare împrăștiate. 
Același aspect dezgustător îl ; în- 
tîlnim și în camerele nr. 25, 33, 36 
și: 37. Am vizitat și etajele urmă
toare. In camera nr. 73 de la eta
jul III, l-am găsit pe-. Vulpeșcu Du
mitru .scriind. o .scrisoare. Aerul 
dinăuntru era îmbîcsit, dar cel în 
cauză nu se sinchisea să deschidă 
măcar un geam. La acest etaj doar 
camera nr. 27. ni s-a părut , mai 
ordonată. Insă femeia de serviciu 
a .vonit imediat în ajutorul mirării 
noastre, . explicîndu-ne că aici vor 
locui oaspeți... •

Am ajuns și la etajul IV. Din 
cele 21 de camera doar 11 sînt o- 
cupate.; In camera nr. 32 l-am gă
sit pe Calotă loan. Aceâstă came
ra e mai degrabă un atelier foto 
decît o cameră de locuit. In paturi, 
pe masă, pe jos, tot felul fie usten
sile fotografice și soluții. .,

Și acum o constatare generală

Cît ai zice... 
cămașa

Doriți să aveți o cămașă 
elegantă, cu mîn 
pentru la awfl 
da pentru la v 
dacă acum v 
np. Adresați-vă 
publicității) ci î 
Kandu Finny de 
Ecaterina Varga . 
Petroșani (colonia 
tele gării). Adresați-vă de pe 
acum pentru a vă putea or* 
gqniza un program al depla
sărilor Ia croitoreasă conform 
promisiunilor acesteia, Că 
n-'o să fie cămașa elegantă... 
nu răspundem. Dar vă asigu
răm că o să aibă mhiecă 
scurtă, că o să fie prea lun
gă și prea largă și că v-o e- 
Xecută cît ați zice- câ-ma-șă 
timp de 4—5—6 luni. ,

... Iile din Petroșani. Ina- 
concursului prof. 

Ironim Muntean va ți
ne conferința intitula
ți: „Tendih(e în lim
ba română qorjțempo- 
ranS",î " '

Tot la Casa de șcul
tură șe Va putea vizita 
expoziția filatelică din 
hol, organlp.ată de cer
cul filatelic de pe lin
gă Casa . de cultură, 
deschisă intre orele 
8—20.

Aurel Mălnașaii; . ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad. ,

Au luat parte, de- asemenea, to
varășii Iakșa- Patriei, ambasadorul 
Iugoslaviei la ’ București. George 
Popovici, prim-șecretar al Amba
sadei Iugoslaviei la București

In timpul întrevederii, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. și pre
ședintele Vecei Executive Federale 
au abordat probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două popoare 
și partide, la cooperarea multila
terală dintre România și Iugoslavia, 
la situația internațională actuală 

comunistă,,și mun-

Pînă acum, vagoanele. încât - 
cate cu, cărbune la Prepara- 
tia Coroești trebuiau să trea
că printr-o serie de manevre 
suplimentare: erau trase întîi 
în stația Vulcan și abia apoi 
sp expediau cu trenurile la 
Petroșani. La fel, vagoanele 
goale intrau * întîi in Vulcan 
și de aci în preparalie ! Pen
tru . evitarea acestor anomalii 
au fost construite și date în 
exploatare trei linii de cale 
ferată în stația Iscroni prin 
care se desfășoară întreg trans
portul do vagoane al Prepara
tion Coroești. Aceasta scurtea
ză rulajul fiecărui, vagon cu 3 
km, ceea ce la cele 140 va
goane folosite zilnic de prepa
rație, înseamnă 420 km par
curși mai puțin! O dată,cu re
ducerea manevrelor, se asigu- 

condiții de muncă mai 
Astfel, în stația Iscroni, 
de primire sînt mai 
îneît se pot gara mai 
vagoane pe o linie. Cu 

se poate asigura

------ ----------—

nou abataj tronial

*

M.®j - :■ ' . fa -v .. -
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STEAGUL ROȘU

DESCO

ARQliSSii

VICTOR HUGO

tluftiăr

214 dictatori în
juhiătate de

Paraguay
și tî in

DEM. SĂRARL

Ameritii Lati- 
un nesfîrșit șir

a fost strălucit, Mo-

vopsi l automobilul 
jumătate albastru ? 
în caz de accident

Organele sanitare
li-iei’o dnl angajate iuti-o 
disperată împotriva 
Boaite de șobolani.
if64
S?ăt
Ignilor fără să ,;|e poâtli hir.'i 
cauzele
Acum,

pojo/ecisca po«a, 
lase singură, nici se și 
țefftnî uii covrițj, ru

te rmcni ir‘zorești 
bi-ciai așezat, M-a ;
intr-un rnini-cearșaf

examenul. .RăspUhdS

H femeia WlNe mi’ di invidie r <o 
siorială; șarpele e prăvălia de peste drură. c

irizcriilui 
ultima dată 

deed doi 
mă tund

mai buil gust, în Schimb nu aveau 
cămăși. Barmanul i-a servit fără iȘ 
clintească deoatecti respectaseră 
regulamentul. Existau crăvăteld,’ 
restul nu Conta.

Hăssfel 
în temerara 
a fi încununată cu aurora 

La 16 decembrie al 
cx- 

tiOrvegiană în concurență 
șsefilglfezâ<«hti®ndu să de R. F. 
care abia în ianuarie 1912 
laținte. ,g#sind șpriț dispe- 

lot ifiărtuHa vittoriei lui 
-temerarilor săi t-o- 

biletul lăsat 
s-au tri

ce nu fu— 
. Slîrșitiil

na.
șobolanilor - fiecare 
în cursul existenței 
pili -- toate eforturile 
pînă acum zadafnit’b, 
aceasta, 
alimente 
Administrația 
sfi apeleze' 
dlală a 
labolat 
stîiplre 

iMptu îiiipdi 
gț-euhața și 
«mtoritîițile : 
"■'-tiu adfesfit 
tu apelul ; t 
bdlâni 1

ln barul unui club londoiipz. un 
client a . fost refuzat să fie y'ervit 
din cauză că, deși îmbrăcat impe
cabil, nu purta cravată, ceea < c 
era cofttrăr rbgulaliieiituliii. Doțiă 
zile după acest ihcideflt, cinci băr
bați au intrat îh clubul cu pri
cina și 8-hu dtis drept la bar. Pur
tau gulere scrobite și cravate de cel

8 iii Salvador, Columbia, 
Chile, Veaetuelai 2 îh 
Honduras, Cit» 3 în 
Costa Rica și Panama, 
cîte 4 în Nicaragua și 
Uruguay, 10 în Ecuador, 
21 în Peru, cîte 20 în

Istoria 
ne este 
de dictaturi militare in- 
staurate cu ajutorul im
perialismului american, 
în perioada care s-a 
scurs de la terminarea 
luptei împotriva conchis-

. ijj ău.'iiiu femeile . șl medicir mu < n de tic 
cesctrâ esfe minciuna pentru oameni.

foarte sUtaai 'să- enu- 
i did căi rtiulți care, ap

Bolivia și 
in Braiiiia 
ijentina.

timp de 
secol în America Latină 
au avut loc 537 lovitul 
de stai. Majoritatea răs- 
ctilaților au ajufis ta pu
tere cu sprijinul fățiș al 
guvernului american.

fără instulafii sanitare, alcătuind 
o bază de in varie pentru șobolani.

Serviciul municipal pentru di--2 
trniiorea, șobolanilor nu este pre
gătit pentru acest asalt. Zilnic îi 
parvin apeluri telefonice alatmtinte, 
<lar, deși folosește toate mijloacele 
disponibile, rțu poate stîrpi mai mult 
de 40 000 șobolani în medie pe iu- 

Dat fiind caracterul prolific al 
femelă naște 
sale 200 d- 
s-au dovedit

Iii ăfar'ă <!>■ 
zilnic șobolanii devorează 
în valoare de rhilioane. 

, municipală a hotărîr 
ld Olgahir.âția țion- 

SutiBtățîi țO.M.S.), cafe a G. 
nn vast „plan strategic" de 

șobolanilor. Deoarece 
itriya șobolan list este îti-' 

de lipsa de personal, 
de la Rio de ’ Janeiro 
inttegii *iăpihîi publice 

811 tării vlflători de so-

t-fîpă de 15 minute, Figaro al 
tiietr sb întoarse cu o gîscă la 
sufosiibară, cil o sacoșă încar- 
:&Atfț liitr-6 tnîivă Șf cti un stru
gure iîiafie și frumos în cealal
tă tnîrvă: tl adusese pentru fele. 
•$/ fetele n-au așteptat sti fie 
itiult îmbiate că au 'și lăsat 
iâailecvle șf bticitirile. din 
tăuni și s-aii iipUcat de ciugu
lit la bottbe. Dar văi lor 1... Nil 
știau curii să tiigă trial iute ic 
apă. Stltigitrele fusese.;, iute. 
II presărase nea Sevici ai 
boia de ardei. Și dă-i haz, și 
dă-i și dă-i așa îrtCă vreo cinci 
minute, btipă ce se calmară 
Șpîtitele inclusiv gîsca, nea 
Sevici l’și aprinse o „Aromă", 
puse • mina pe foarfece și se 
itiUteplă spre mine. Probabil 
vroia să riM tundă. Sau să mă 
mume. Nil știu, că n-arii trial 
Stat, l-am mulțumit pehttil 
serviciu și ătn pledat grăbit 
fsă scriu aceste rindi.tri. Le me
rită octîtțeftfî, Și dticâ Ie me
rită de ce să-i văduvim de un 
drept dl lor ? Poftiți, vă mg ?

— De ce ți-ai 
jumătate roșu și

— Pentru că 
martorii sa se Contrazică.

O ziaristă americană l-a întrebâl 
odată pe Albert Einșteiti :.

— Ce deosebire este între tem
porar și etern ?

■— Doamnă — a răspuns cu blîn- 
dețe savantul —- dacă as avea timp 
să vă explic această deosebire, ar 
trece o eternitate ca s-o înțelegeți.

<iliațt:ot, Milwsoil, Shackle- 
dfelf-Kihs și biții ne oprim puțin a- 

■ ' tiiiJra ijtii Roâhl Amundsen, care l.-l
!& bbtrfh'.brio 1911 ÎHsoțit do Han- 
s6H, Wistihg, Hassel, și Bjbland 
pornesc în temerara călătorie ce 
urmează

cuceritonilui 
aceluiași an, polul este atins d- 
pediția 
cu < ea
Scptt, 
soseste 
rateuv

■ AmUridsen și
bonstîrid din

de aceștia si de urmele ce 
tipărit vizibil în zăpada 
s.eșe răscolită de vijelii.

Fltpe liției engleze a cutremurat în- 
tie.ga omoiiiie. Noinfricuțn explo- 
: aloi: si-au găsit sfî sitid în An
tarctica, ultim'il care a murit com
plet extenuat pe,drumul întoarcerii 

> ■ spre Păz i de iernate, fiind neînfri
catul conducător de expediții pfe 

. jieOspițalierul continbht, - Robert 
ralcon Scott.

EV AID K1M1NICH

iadorilor spanioli, adică 
îh 150 de ani, în Ame
rica Latină au fost în to
tal 214 dictaturi, respec
tiv 37 în Haiti, 27 in 
Republica Dominicană, 5 
în Cuba, cîte 0 în Me
xic și Guatemala, cîte

ii giirioiiiblnr, 
tropicale este 
fHvorize&zâ ■ lă 

înmulțirea șobolu- 
aproape un milion de 

liii-

@ Aftimas oih, 1 scriitorul englez Silitori se că
sători pent ni a treia otiră'erf 'femeie idarfe fru
moasa, dxtf cu un temperament diilcil și toarte 
violentă. Lordul Bucktngam îi spuse în>r-o z.i 
poetulili că nevusta lui e un trandaut.

- Dopa cu.i ri mi pot jigleca ,zise ' li/lon 
—- dar îmi. dau seama după ghimpi. •

' Auhisem eu că la Irizeru: 
<ie pe ntr. 'Republicii din Vui- 
can, tn apropiere de < resteu- 
tdntui Straja, si îfc niște Wa- 
•soți... 'de le doare capul-’ Aii 
de mu-niri sau de brici, ci de 
așteptaie și de nervii Aici 
suit Șl Jele drăguțe. Și Iul aici 
Se pot învăța baticuri noi. In
timă in; dizgrația 
meu, pentru că 
mi i-am dat ciubuc 
tei, m-am gindit să 
la Vulcan. A- 
vearh mbiiVe îh- 
terneialei A iii - ?
intim ui. frize
rie. y{-am așezat ipe 
în asimuare Vare ‘ osehe u 
unitate. Cineva debitase niște 
bancuri bune, probabil. Deo
dată, Lucicăi ii veni cheiul sa 
inanince un corn. De pune. Iși 
lăsa clientul vopîii hi iii!) cu 
pasta <te bărbierit și dădu țu
gui a să-și

n-Fî'< 
Afcirianâ 
gînriu-și clientul s-o ierte nu
mai un. moment. Fu stăm pe 
scaun și tierbeam Samovarul 
sta și fierbea ue soba. Setul 
de schimb, Sevici loan, std în 
ușă și nu fierbea. Privea o 
brunetă m mini-jupe, agățată 
de hntoniera unui nene. Clien- 
liil lui Se\ ici sici si se uita 
la mine cu milă. Eu mă uitam 
la el. II compătimeam. Si el 
pe mine. Eu urmam la finet. 
F.t.L. v.SiI.. sc întoarseră II pe 
D. In 15 minute. Pe Mariana 
o cuprinse o tuse acută. Un 
coleg de-ăl ei spunea că ar ii 
tras-d curentul pe gaura co
vrigului. Nu știu. Pe mine tiu 
mă inteicsa. Nici pe clientul 
Iui Sevici. El era fericit. Scâ-

t. K.r'vă
ii-do dbtr. 
hbhHlizii

răre ă .tjffibjbnloj că- 
,fi n'-au putut să vadă ce se as-', 
de m spatele norilor ce păzeau 

cele mai scăzute tempera- cîi I așiiicie aceste I im îngiie- 
pe suprafața plah -tei ncas- l-dâ. E drept că incomensurabila

CĂLĂTORII GEOGRAFICE

fantezie 'â ltii .ftiles Verne Jil lu- 
• grai ea „Sfinxul ghețarilor" descrie 

1< ■ t, locuri, dai i altei e le doar 
.rbdul înclupi urilor unul foarte ta- 

’ lentat și fantezist scriitor. Cei' ce-a u 
scris ABC'-uI știjîițljțc al acestor, lo-, 
furi au ‘acut parte dîn expedițiile 
ie c.i migală, răbdare șiporseve- 

_ iei.;.» i-n pătruns tot mai adîrit iii 
ueospihiliorul continent. Amintind 
Sljitnai de yxpedlția vasului Belgica, 
unde alături do Adrien de Gerlache 
»ti Roald Amundson se afla șj sa
vantul român Emil Racoviță, deSpro 
.pionieiii explorării continentului 
•■adie Scott, Drygalski, Noiib-ns-

xime si cugetări 
despre femei

din Rin ele
luptă 

invaziei a mi - 
; de șobolani. Iacă din anul 
iîn lumea întreagă s-a obser- 

explo/1.' Diologn.,1" a. șobo-
, labili

: acestei expdn'iunî biruște. 
armatele șpbolajiilpr, îfiti'-iui 
nenimintunit ș-au năpusiit 

metropolei. Ca după un plan, 
ch atacă anumite străzii

.subminează

Polul-Sud â încătușat înghețurile rMrititteiit a 
veșnice ale continentului Antaft>g llil: itji^terbli 

•tic, care împreună, rff iiiSUleli» îfj^"; 
tonjurătoare din sudul steandlfc.' 
Atlantic, Pacific și Inflihn se în
tinde pe o suprafață de aproxima
tiv 60 milioane km p, este regiu 

hea cu 
tUri ,.de ir.-iiir.-ii - ri,i.i
he. Azi Antarctica este- căiitata de"’ 
expedițiile științifice fe se succed. 
Singuiii locuitori ai aedstâi locuri 
neospitaliere sînt de ditf< 1 doar 
membrii acestor expediții. Polul, a 
constituit ținta mulldt expediții ca
re urmăreau să pună piciorul pe 
cel mai sudic punct al pămîntului, 
punct ce a măcinat forțele temera
rilor, pe multi din ei. prinzîndu-i 
pentru ve.cie în lirtțdiul âlb al fri

gului necruțător și al uraganelor 
eh bîntilie. tiu o furie apocaliptică 
pe ăcfeătb meleaguri.
• Polul, sittiîridu-sS ța intr-rfcrul 
contirtShtului alb, implica cjfeutăți 
uriașe pentru expedițiile cdh: |ior- 
neau să cucerească acest sudic 
ptlhct geografic. Esfcaladdrda mun
ților, stiăbaterea gnețmilin de sell, 
drumul lung-, istovitor sîîit doar 
cltpya din primejdiile care plodeau 
peste tot, Dăi « acestora 10 mai ,a- 
dăhgărti . gertii năprasnic și vîntu- 

tilfe turbate-, avem un tăblod destul 
de Iipi-l al neospitalictului i onli- 
netit sudic- Totuși au fosț mulți 
îndrăzneți caro cu curajul și dorința 
oinuiiii s.-tos de a cutibaște plajietii 
pe rare- trăi ’ște, i£.-.înd în urmii 
plăcerile oferits tio lumea tlivilîzat;'.• 
bizuiridii-se pe credincioșii ..lor guie - , 
toni, (linii, te trăgeau ateki|eli- 
grele pa inaccesibilele cStîiri au 
căutat să sd apiople de ținta căiă- 
totiei ie t-a fascinat si . răjit —

Telegramă :
„Ce ti eu 

liftjefit".
Răspuns :
„Examenul

fesorul entuziasmat cere săi iepi 
la tbăttirîh’'.

dSlîpfâ : 
precis, i 
cartiere, subminează clădirile și 
nătrund prin crematorii piuă lu -ele 
•mai îhaltc etaje al<- zgîrieno'<loi. 
Si Știti < r ' ol pil silit 1)11 , ubos!

mai ales ca ageriți de trăilsMttarK ă 
cițiiriiipi, șj eX^e-rții 
fparte îh gfij&ra|i.

‘Problema eyhcuă 
care;. în regiunile 
deosebit de acută, 
Rio de Janeiro 
nilor. Circa 
locuitori trăiesc în cartierele d 
zetie „favelas" de. pe colinele ora
șului, cu, labirihtul lor de cocioabe,



de a scoate

atestă 
nesatisfăcățoare des- 

de. colectivul sectorului 
ce. îngrijorează cel mai 
că la ora actuală rip 

ațăată nici pi emisa îndepli 
tce și din puma zi a sar
de plan

sec-
atiul

front

Comuniștii din sectorul III de ki 
E. M. Vulcan s-au prezentat la ale
gerile de partid cil rezultate skilx- 
în producție-. .Minusul . de pestq 
13 00b tone de cărbune fata de 
sarcinile de.plan, depășirea cu 8,39 
lei a prețului de cost pe ,tona do 
cărbune extrasă, realizarea planu
lui de pregătiri doar în proporție 
de 44,2 la sută atestă activitatea 
de producție 
fășurată 
III. Ceea, 
mult este 
xistă ere. 
nirii ritnii 
dinilor 
sporite < e-i revin 
colectivului
toiului pe
Viitor.

Lipsa de
de lucru, nerea- 
lizarea planului, 
de pregătiri, defi

ciențe in aprovizionarea cu mate
riale și vagonete goale a brigăzilor, 
deficiențele de ordin organizatoric 
și disciplinar au tras și continuă să 
tragă Înapoi producția. Redăm măi 
Jos cîteva Spicuiri din discuțiik- 
șpurtate îu adunmi pe această temă :

Hunyadi loan : Cauza principală 
a rămînerii în urmă ește că nu am 
avut și nici nu avem încă locuri de 
muncă suficiente. In plus, ad«-st*oii 
la brigăzi se face simțită tipsa .le 
materiale și vagonet1 goale.

Iancu 
curi de 
tîrzierii 
gătirile 
de calitate, nu așa cum șe întîtnplă 
la noi.

Deficiențe de aceeași natura 
fost date în vileag -și de membriș 
de partid Sabău Ioafl( Ababei Ioan 
și Drob Gheorghe. „Avem însă lipi 
șuri și de ordin disciplmar —' aiț 
arătat eî. Este oare admis c3 un 
membru de partid, șef de. brigadăț 
cum este Gagy loan să manifestî 
dezinteres în 'organizarea brigăzii^ 
să vină în stare de ebrietate M 
șut Mai multi membri de partid 
au cerut discutarea lui G.igy lo.ag 
în adunarea generală.,.de organiza* 
tie. Tovarășul Drob Gheorghe a

ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

Gheorghe: Lipsa dje.i 
muncă se datorește ș> în- 
lucrărilor de pregătiri. Pîe 
trebuie făcute din timp și

TELEVIZIUNE
18 noiembrie

14,25

18,30

18,45

19,30

19,50
20,00
21,00
21,10
21,25
22,15

copii și tinerelul

copiilor Țyp emi- 
distractivă pentru

Fotbal: Republica Demo
crată Germană ~ Româ
nia. Preliminariile turneu
lui olimpic. Transmisiune 
de la Berlin.
Pentru 
școlar. 
Lumea 
siune 
cei mici.
Telejurnalul de seară. A- 
ffeiklu tiUfîiftbHVtftfSfffi. ; *i 
Buletinul îiieteorojoqic,.. . _ 
Tele-enciclopedia.
Desene animate.
Foileton umoristic, , ;
Film serial : Evadatul. 
Buletin meteorologic... 
muzical, i ■

22,55 Invitata ijoa^trâ, cintă- 
reața dk muricu ușoară 
Jenny Lunci fllalia). *

23,15 Telejurnalul de noapte. 
23,30 T elespOft-.
23,45 închiderea etnisitihif. '
---  --- ----  --- - ------ ..- .... ■;---------

FILME
19 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Gaștelaniij Republica; Sărmanii 
flăcăij jPETRILA: Comisarul X; 
LONFA — Minerul : El GreșCf 
ANINOASA; Rio Cdhthos; VUL
CAN < Cum să furi un milion; LU
PENI — Cttitural : Rețaxi azăste 
dragă; BÂRBÂTENI : Șapte băieți 
Si-o ștrengărită; PAROȘENÎ : Bu- 
Hidratigul; URlCANi: Apelul.

vorbit șț. dașpr.e cazul . incmȘraltii 
de paHid 'B'ii'auirâ flhboj"yH& care 
aviiid 14 absențe hWiȘțrvăre îș-a 
desfăcut contractul de muncă. Vor
bitorul a. pus accent pe latură edu
cativă la care trebuie atrași teț-i 
comuniștii, toți muncitorii coriv 
sliincipși.
, P^nttu a îndrepta ,pe făgașul cel 
bun starea de lucruri din oii ct’v 
era firesc ca adunarea generala d< 
constituire a comitetului de partid 
pe sector să elaboreze' măsuri po
litice și tehnicoLorqaniz<itOTice a că
ror aplicare să dură la recupera
rea minusului din acest an, la în-

să ducă la recupera- 
din acest an, la în- 

, deplinirea ritmică 
. și ia toți indica

torii a sarcinilor 
de plan pe 1968. 

In rîndurile ce 
urmează redăm 
tîteya din măsli
ni" i ilpl UI .e III 
iiotărîrea adopta
ta de adunarea 

generală de constituire a noului 
comițet 'de partid pe sector.

— Se vor lua măsuri pentru con
centrarea producției și asigurarea 
ă col puțin două fronturi de lucru 
de rezerva.

— Organizarea judicioasă a aba
tajelor 5 și 6, urgentarea lucrărilor 
de redeschidere a ■ abatajului nr. 7.

, -- Piua Ia 30, noiembrie se vor 
termina luc Srile de pregătiri din 
partea vestică p uliu a se di în ex- 
pioul.n.- abatajele ■ un n-i nr. 1 și 
2 și 3 vest

— Fiecare loc de muncă, va ii 
încadrat cu membri de partid; asl- 
gurindu-so stabilitatea lot pe schihi- 
buti.

Aplicate în lumina Proiectului de 
Directive al Plenarei Comitetului 
Ventral al Partidului Comunist Ro
mân din 5-6 octombrie 1967 pfîVîtrd 

perfecționarea conducerii și plani
ficării? .< 
iile luate cu prilejul 
mitetului 
elvea cu

ecohohuel naționale m i n 
aleijefli ?8-K’ 

ele partid pe sector vor1 
siguranță eficiență contrl- 

b find la revirimentul așteptat.
Năzuința unanimă a comuniștilor, 

a întreqiilui colectiv esto de a scoa
te producția din impas, de a în.tîin- 
pina Conferința Națională a Parti
dului- Comlitlist R6mbh ciu ăudt'cȘe 
importante în muncă.

(Urmare din pag. 1)

, struetbrii Hu pot face baie deoa
rece, așa cum afirmă ei, n-au â- 

: vut nici d- dală apă caldă's Ptogra- 
' mul stabilit de Î,L.L. pentru apă 

caldă nu se respecta, situația' din 
grupul sanitar este asemănătoare î 
cu cea din camere, Chiuvetele sînt 
defecte, oglinzile murdare.

Ne-am interesat si de mijloc.cfele 
de culturalizare din cămin. Des
pre acest lui iu este destul să a- 
mintim că programul bibliotecii nu 
se respectă, iar televizorul se află 

.' ■ mstălat îh sate de... spălătorie (! ?) 
Iată ce p«ti vetfea- în acest că

min, iată ce impresie contrastantă . 
intre impresiile pe care le ai ia 
intrare și camerele în care locuiesc 
constructorii din Vulcan.

Păreri, sugestii
In legătură cu neajunsurile din 

cămin am cerut părerea a doi to
varăși compfetenți. Tovarășul ihțj. 
Ghiță Ionel, șeful șantierului ne-B 
relatat: „Asta e realitatea i- cămi
nul e nou, 
dine. Vina 
gazdele — 
trebuie sa 
tățenia dar... Numai într-o lună au 
făcut deteriorări care echivalează 
cu 7 000 lei. l-am sancționat dar 
tot au vor să. înțeleagă. Eu cbii-

CuHstruCi'Orii de la T.C.M.M. t 
elan la terminarea bbieclivekit 
ia mina Păroșeiii. ifi prezent s-< 
sajelb exterioare la noua clădiri 
păfiei, lilbrareă Irecitid. iftfr- 6 n< 
cepețea finisajelor interioare. 1 
fost deja terminate, dxtinzindu-se 
l și II. Penlru buna desfășurare 
fătul UH inventar a celor execu 
stabrtindu-se pentru fiecare eta 
Concomitent cu finisarea interi 
inonlare.i '.niplari.

în Editura Poli
tică a apărut:

Reprezentau- 
țefe diplomati
ce ale Româ- 
mei — vol. I

O inițiativă 
bine venită

maniei,

Un turneu
care și-a atins scopui

Recent, s-a înapoiat drntr-un turneu oficial taraful de 
muzică populară al Clubului sindicatelor din Urmam. Cei 
36 de soliști vocali Și instrumentiști au prezentat trei sperta-i 
<ole in raionul Brad. In îngălară cit acest turneu si c.i 
cum s-au comportat cei 
păreica tovarășului Bota

sider că in general locatarilor că
minului nu le place ordinea, se 
culcă in 1 njciid curata l<uâ să -e 
sot-1 ( > 1 udi vârât ii i < ral 
gospodărit, a -ai puți ’ s"hiniba 
dăcă ar ti preocupare'

TpVafășlâl Anghi'l C->:i tantm, 
pteM‘dintele sindicatului de la Gru
pul. de șantiere Petroșani ne relg- 
tcazâ : ăminul e n<>u, frumos,
dar pi ost gospodărit. Am reușit să 
reducem .număiul scandal urilor din 
cămin. Dar în privință gospodări
rii am făcut i frițr-adevăi puțin".

In căinhiul hStruCtorilor tl< lo
cuințe d,ti \i,Kan tfospodăniej 
lasă de dont Situația se cunoaște, 
o cunosc toți dar nimeni, nu ia 
nici un fel de măsuri. In sprijinul 
îmbunătățirii go podăririi venim cu 
< îteva sugestii;

O Să se recepționeze iu; numai 
numeric lenjeria spălată la I.upt-ni 
ci și felul cum este ea spălată. Să 
se urgenteze darea în exploatare a 
spălătoriei de la Petroșani.

9 Intensificai ea muncii educati
ve în rîndul constructorilor găz
duit! în cămin șl organizarea «nor 
întreceri între camere.

41 Efectuarea unui control rigu- 

dar în camere' e dezor- 
o poartă în primul rîiict 
locatarii c aminului.. Ei

păstreze ordinea și cti- iws din partea sindicatului și a
‘Ttfbniiu^8țir"șaiitierului la cămin. Să 
fie controlată activitatea persona
lului de deservire, felul cum acesta 
înțelege să-și facă datoria. ■

acestui spori 
desfășoară c< 

■ școlarii cari

felul
36 de artiști amatori âm solicitat 
Liviu, directorul clubului.

mai multe dticcțn în pregattre, mai 
multe metode"și căi de 
nare.

. Toți • membrii fermățiet 
puns așteptărilor. -Daca e 
fac evidențieri, 
Nicolfle, Vastul 
lexandru, Doliu 
Naglți Virginia, 
ceștia s-.âu 
te, tinutîi art) 
tru a se pite 
fața publicului.
tilor vocali
ces,

perfxz [iz

not ați : i"u do r a n'
Ecaterina, Câți A- 
Marin, Biltz Petrii, 
Berki Iulistin. A- 

detașat prin seriozita- 
istică, mu.lt interes pen- 
izenta bine pregătiți în 

Majoritatea ' soliș- 
s-an bucurat''-db Sut- 

fiind rechemați în lata micro- 
' fonului de, mai multe ori. Trebuie 
jSșă inai ăniîdlSsc c'u în anul.« :'sla 

au fost promovați cîțiva tineri în 
formația rioastrS < a Bogdan Mari
nară si Barabaș Viorica, la carCj 
se întrezăresc po ibililat) reale dei 
afirmația. Activitatea vil loarei , vai 
consta dintr-o mnntă de pregătire 
măi susținută, mai sistematică.

- Ați vorbit <ie activitatea 
viitoare’. Concret, ce AiCfiltni 
piei om/afi ?

-- Iii continuare vom insista a- 
supra pregătirilor generale, iar în 
Juna viitoare vom da cîteva spec
tacole în orașul nostru deoarece 
sîntem solicitat) rlv public.

interviu realizat de
W VAi ERlth

O. C. L. Alimentara 
Petroșani

Aduce la cunoștința populației
că. prin magazinul sir. 18 
Petroșani (Autoservire) 

Ise desface zilnic fâină 
integrală preambalată 

în pungi de hârtie pînă la 10 kg»

Pentru cantități mai mari de 10 kg, des
facerea este asigurată de secția de cereale 
situată în incinta din spatele magazinului.

, ...

Complicitate 
la risipa

Pe șantierul de con 
I u peni se lucrează in- 
A 6 e în glisare. Con- 

i mai au beton. Iau îc- 
slolia do prep nare. T.<

Nbabteă de 31 octombrie spre 1 
noiembrie, 
strucțfi din Lupeni
Icni 
slrjiVtorH 
găltira < 
sini trimise patru mașini încărcate 

;cu acest material. Abia ajunge be
tonul la bloc , ca... se întrerupe cu- 

irentul 'dor iri". Și, cura e obiceiul la 
sectorul I.R.E.H. lupeni, inirerupe- 

' rea a linul... pînă dimineață, l-s'ii si 
' consncin'.ele : aclivilalca coivTmi.- 

t< ritor a slaun.il, iar betonul, ilex- 
dărcat lihqă bloc, a început să facă 
priză ia... pămînt. Au mai recu
perat constructorii peste zi vreo 

trei mașini din betonul adus noap
tea, dar restul — o mașină de be
ton — s-a amestecat cu... noroi, tja : 
totuși să nu rămînă urme de ciment, 
cineva din conducerea șantierului a 
dai o dispoziție și... s-au descărcat 
cîteva mașini de pămfnt peste be
ton, pe care apoi un buldozer 
nivelat irum-’s Risipa a ipst m-j- 
meiitan camuflată, dar astfel cei din 
conducerea șantierului s-au făcut 

complicii celor de la sectorul I.R.EH 
în „povestea" cu... cimenhil pier
dut. , ,

cu...

P, R.

1 O T O
tragerea Loto din 17 noiem-

1967 au fost extrase din urnă
La 

brie 
următoarele numere.:

43 1 I 24 9 48 42 77 86 23 74 50 63. 
7 Fonti de premii: 952 955 lei.

slaun.il


STEAGUL ROȘU

S. U. A.

NEW ăORtv 1-7. — Trimisul spe
cial Agerpigs,. R. Cuplescu, trans-’ 
mileg Adunarea Generală a O.N.U. 
s-a întrunit joi după-amiază in șe
dință. plenară .pentru a examina ra
poartele uno’- cornițele. Descbizînd 
ședința, președii-.țole actualei se
siuni, -1 Corii el iu Mănescu, a Tăcut 
-ii rina toa rea declarație :-

,Cu peste 30 zile în urmă, pe b;a- 
za unui acord unanim, Plenara a 
hotă’ ii să-și* întrerup® lucrările. 
Pe Jingă sentimentul general că în
treruperea era necesară pentru a sc 
crea ‘cotidiți-i priglțlice unor con- 
șiiită*i „si negocieri,, in . acest acare, 
eră cupfins îndemnul de a se fo- 
1- - a timpi!i astfel asigurat pentru 
g. -u a unor sgluțji demne, echi
tabile, acceptabile pentru toate păr- 
tJe in pioblemI cea mai giava de 
pe ,<rrcijine-g dg zi a actualei sesiuni 
—- problofti'i O-ie’ b "ui Mijlocii).

In aceaSlă-perioadă air avUt loc

avut con- 
diieritelor 
și cu pre- 
Securitate 
al erga-

numeroase întîlniri și discuții între 
delegații. Eu însumi am 

.siiltări cu reprezentanții 
grupări de state, precum 
ședințele Consiliului de 
și cu secretarul general 
nizației.

Aș dori să subliniez că în tot 
acest time, comitetele Adunării Ce
ntrale au lucrat într-lțn titUT nor
mal, ' dînd posibilitate Plenarei să 
adopte unele hoțărîri, dintre . care 

; țin să menționez,’'/cu o deosebită sa- i 
tisfacție, adoptarea în unanimitate 
a declarației cu privire la elimi
narea discriminărilor împotriva fe
meii. :

Cu toâte acestea trebiiîe să ară
tăm că Plenara a ținut în această 

perioadă numai cinci ședințe. Pre- 
: lungirea întreruperii activității nor

male a Plenarei ne-ar fi pus în si
tuația, fie să facem față către sfâr
șitul sesiunii unei supraaglomerări.

fie chiar în imposibilitatea de ia ; 
termina unele puncte.

In legătură cu aceasta, că urmare 
a consultărilor pe care le-am avut, 
sînt îti măsură să anunț că s-a ajutis 
la' un acord general pentru grelua- 
lea activității normale, a Plenarei. . 
In.ședințele de azi și mîind vom 
lua în discuție rapoartele unor co
mitete. Cu începere de luni no
iembrie- vom trece la discutarea u- 

nuia dintre -punctele repartizate di
rect Plenarei, și .anume-, punctul in
titulat „restabilirea drepturilor le-. 
gitiipe ale R. P. Chineze la O.N.U.". 
Se înțelege că punctul „Situația din 
Orientul Mijlociu" își păstrează în 
continuare prioritatea piitîpd fi 

oricînd luat în discuție.

balanței de plăți
timp o șerle de măsuri în scopul ,. 
micșorării repercusiunilor ce le au 
asupra balanței, de plăți cheltuielile 

provocate de „apărarea comună" și 
ajutorul bilateral și multilateral a- 
cerdat străinătății.

Ministrul comerțului S.U.A., Ale
xander Trowbridge, a declarat la 
rîndul lui că „situația nesatisfucă- 
toare a balanței de plăți este agra-

DMrtia deficitului
. WASHINGTON 17 (Agerpres). —

La Washington s-a anunțat joi că 
deficitul' balanței de plăți a S.U.A. 
s-ă dublat în primele nouă" luni ale 
anului 1967 față de aceeași peri
oadă a anului trecut, ridieîndu-se 
lă 1,750 miliarde dolari, față de 
938' milioane dolari în primele trei 
trimestre ale anului i960. In tri
mestrul al treilea, deficitul a fest . . - .
de 670 milioane dolari, cea mai ri- vată de grelele sarcini militare ale 

dicata cifră din ultimii doi ani ,și ju
mătate, iar rezervele de aul au scă
zut m cele

• oaae dolari.l
In legătură-' cu aceasta, ministri-l 

finanțelor. Henry Fowler, a decla
rat că guvernul va anunța în scurt prin intermediul băncilor și corpo-

- . ., .. .. rațiilor industriale americane.

trei luni cu 92 mili-

Statelor Unite în Asia de siid-est".
Atît Ministerul-
Consiliul federal
cut cunoscut că. vor înăspri actua
lele regulamente pentru a restrînge , 
scurgerea de dolari în străinătate

Comerțului cît și 
de rezerve au fă-

I

Lupte grele in Vietnamul de sud

în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

SA1GON 17 (Agerpres). — In tot 
cursul zilei de vineri, 
mericane, susținute' de 
avioane „B-52", au dat 
pentru ocuparea cotei 
domină baza americană 
decolare de la Dak To.
se știe, de pe această înălțime, pa
trioții șud-vietnămezi au lansat zi
lele trecute un puternic atac; Care 
a făcut 
dat cu 
muniții 
de ore, 
într-un 
zaț de
pozitelo.r 
tirul patrioților. Corespondentul a- 
genției U.P.I., Alvin B. Webb, aflat 
la fața locului, a caracterizat bă
tălia pentru ocuparea cotei 1 383

trupele a- 
artilerie și 
lupte grele

1 383 care 
și pista de 
După cum

NEW YORK 17. — Trimisul special Ag irpres, R. Căplescu 
transmite: Pe misa Consiliului de Securitate se află, îacepînil de 
j da’ un nou proiect de rezoluție în problema Orieu- 
tutni Apropiat depus de către delegația britanică.

secretaruluiNoul proiect cere 
genei al A*O.N.U* să- desemneze: lin 
reprezentant special: însărcinat să 
StiiKIeâsiM contacte cu statele în 
;Cau:ză în vederea unei reglementări 
pașnice caro o -o bazt/e pe lir- 
mlltoarele două principii : pe de "o 

parte, retragerea trupe!!8r izrapliene 
de p ■ t- utorille ocupate în urma 
re'ertul ,i rorH’/t; i-n pe de aitn 
parte, încetarea " stării: de beli ie- 
ranță, recunoașterea Sirespectarea 
m \ r • n teqi tlafn teritoriale
și indepentleirtei politice a tuturor 
statelor din regiune, precum și a

■ dreptului lor do a trai în pace in 
cadrul unor iron tiers sigure și re

cunoscute. Proiectul: mai prevede 
garantarea libertății de navigație, 
soluționarea 
fugiațiler și 
demilitarizate

Prezentând 
seara ' —I.. proiectul, 
de fapt să constituie o formulă de 
compromis între cel înaintat de In
dia, Nigeria și Mali și cel prezentat 
de S.U.A.j reprezentantul Angliei, 
lordul Caradon, a dafinii poziția 
țarilor arabe ca fiind axată pe re
tragerea trupelor și pe o soluție 
justă care Să pună capăt situației 
precare a refugiăților în timp ce 
poziția Izraelului susține că retra
gerea trupelor trebuie înfăptuită în 
contextul unor 
Vorbitorul și-a 
că aceste două:

justă a problemei re
stabilirea unor zoție

— în ședința de joi 
care-și propune

frontiere sigure, 
exprimat părerea 

poziții ar fi „com-

pli men tare", considering ca esen
țiala ,,aplicarea, atît a principiului 
retrageri5, cît, și a cehii "al Secu
rității". Cît privește pe reprezen- 
taalul special, acesta ar urma să 
hotărască singur < e mijloace și me
tode să folosească în contactele c i 
statele interesate.

In cadrul aceleiași . ședințe au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
R.A.U. și Izraelului, care, fără a 
declara că acceptă sau resping vreu
nul din proiectele prezentate, in
clusiv cel britanic, au reafirmat 
pozițiile lor cunoscute, precizând 
că ng pot accepta decît o soluție 
care va Ii în concordanță cu aces
tea. Reprezentantul Republicii Mali 
a dat unele lămuriri suplimentaro 
asupra proiectului celor trei state.

pista inutilizabilă și s-a sol- 
mari pierderi în oameni și 
de partea americană. Zeci 
agresorii americani au tr.ăit 
inlern de foc și fum cau- 
eXploziile bombelor și de

da muniții, aflate sub

drept cea mai cruntă din ulti
mele două săpătmîni de cînd du
rează • ofensiva unităților Frontu- 

. iui Național de Eliberare în zona 
Dak To din regiunea plătourilor 
înalte. Pentru a pune stăpînire pe 
cota de pe care patriota le-au 
cauzat atîtea pierderi, . agresorii 
americani ăii folosit și bombe cu 
napalm.

Ajunși pe Înălțime,, ei au găsit, 
însă,: tetenul pustiu’ întrucît pa
trioții S-au repliat din vreme.

Continuîndu-și ofensiva asupra: 
pozițiilor’ americane și sud-vietna- 
meze, forțe ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
au lansat vineri două atacuri cu 
mortiere asupra localității Loc Long 
dip Delta Mekong.

întrevedere
Eisaku Safo-U Thant

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Premie: dl japonez Eisaku Sato, ca
re a avut joi la New York o între
vedere cu secretarul general 
O.N.U., U Thant, a declarat într-o 
conferință de presă că principala 
problemă abordată a fost războiul 
din Vietnam. Referindu-se la po- 
■ziția Japoniei față de raidurile a- 
viației americane asupra Vietna
mului de nord, premierul japonez 

•s-a limitat să declare că „trebuie 
găsită o soluție justă și echitabilă 
a problemei vietnameze. Trebuie 
obținută o încetare a luptelor".

SUDAN

Interviu al
al Yemenului

UGER 17. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Cu 
pnleiul Vizitei la Alger a .dele
gației yemenite, încheiată joi, mi
nistrul economiei al Yeruehplui,

Acțiuni armate
ale unor elemente rebele

KHARTUM 17 (Agerpres). — Iu 
provinciile meridionale ale Suda
nului au lost semnalate noi acțiyni 
armate ale elementelor rebele. A- 
genția France Presse, relevă, citind 
surse din Khartum; că rebelii au pri
mit arnie și echipament militar din 
străinătate. Autoritățile guvema-

Declarația președintelui 
Adunării Naționale a R.A.U

mentale au trecut acum la distru
gerea taberelor rȘ sculați lor. Gu
vernul sudanez" cooperează în a- 
ceastă acțiune cu guvernele Etio
piei și ■ Republicii Africa Centrală. 
Sudanul a cerut Etiopiei să expul
zeze un misionar american stabilit 
la Addis Abeba, deoarece acesta 
„încurajează activitatea subversivă 
a rebelilor din provincia meridio
nală împotriva unității Sudanului".

„Surveyor-6“ 
și-a întrerupt 
activitatea

- In ca- fă ocazie a luat cuvîntul și Aii 
Sabri, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru rezident 
pentru zona Canalului de Suez, ca
re. a ; adresat populației Suezului 
felicitări din partea președintelui 
Nasser „pentru rezistența de care 
a dat dovadă față de acțiunile ina-

CAIRO 17 (Agerpres):
drul unui miting care a avut loc 
la Suez, Anwar El Sadaț, preșe- 
dîntele Adunării Naționale ă R.A.U., 
a declarat că „guvernul și poporul 
R.A.U. nu vor accepta niciodată o 
soluție politică a crizei din Orien
tul Mijlociu prin care s-ar permite 
ca Izraelul să valorifice rezultatele micului și pentru eforturile depuse 
obținute prin ocuparea unei părți 
a teritoriului egiptean". Cu aceas-

-3 l.g haiti ed El Atiaț, conducătorul
delegației, a acordat un interviu 
ziarului nigerian „El Moudjalild", 
în care s-a referit la situația din 
țara sa. După ce a arătat că . „din 
secolul XIX și pînă în zilele tre
cute, Yemenul a fost o victimă a do
minației feudale retrograde și a. 
autarhiei", ministrul a arătat că 
revoluția yeme^jtă. este îndreptată

ă tocmai împotritf acestor elemente 
înapoiate,

Referindu-se la actuala situație 
din Yc-mșn, după preluarea puterii 
de către noul regim, ' El Attar a 
declarat că „administrația, finan
țele și. țeconomul au fost găsite 
într-o stare deplorabilă* Trebuie să 
depunem . toate eforturile în ve
derea redresării: țării". ■

Vorbind despre relațiile Yeme
nului cu celelalte țări, Mohamed 
El Attar a spus că. acestea trebuie 
să fie „relații de colaborare pe 
baza neamestecului reciproc în tre
burile interne".

PASADENA 17 (Agerpres) 
Oamenii de știință de la labo
ratoarele din Pasadena au În
trerupt activitatea robotului lu
nar de pe „Surveyors", după 
ce acesta a transmis 11 524 io-, 
tografii și a efectuat o serie 
de analize chimice ale solului 
lunar. Stațiile terestre de con
trol au întrerupt dispozitivele 
de analiză chimică și au o- 
prit operațiunile de fotogra
fiere din cauza căldurii care 
a ajuns pînă la 120 grade C.

Operațiunile au fost oprite 
'peHtru a se. evita supralncăl- . 
zarea instalațiilor în timpul zi
lei lunare. :

Laboratorul automat â lucrat 
timp de 7 zile — o jumătate: 
din ziua lunară care durează 
două săptămlni.

Analizele anterioare ale so
lului lunar, efectuate de „Sur
veyors", au arătat că acesta 
este alcătuit din bazalt — ro
că toarte des Int'rlnită pe Pă- 
mint.

Semnam unui protocol 
româno-cehoslovac

în stingerea incendiului rafinăriilor 
de la Suez".

ANKARA 17 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază a avut „ loc la 
Ankara, sub președinția primului- 
ministru, Suleyman Demirel, o 
reuniune a Consiliului de N-Iiniș- 
tri al Turciei consacrată recente
lor evenimente: din Cipru. După '
reuniune, Demirel — relatează
France Presse — și-a exprimat sa--

tisfacția în legătură cu faptul că 
în Cipru s-a revenit la situați? 
dinainte -de izbucnirea incidente- 
lor. Concomitent, Senatul și Adu
narea Națională, reunite de joi în 
sesiune extraordinară, au conti
nuat în cursul aceleiași zile dez
baterile asupra acestei probleme.

PR AGA 17. — Corespondentul A- 
gerpres, transmite: La Fraga s-a 
semnat protocolul adițional la pla
nul pentru aplicarea acordului de 
colaborare culturală între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă' pe anii 
1967-1968. Protocolul adițional pre
vede suplimentarea planului inițial 
cu legături directe între institute de 
îhvătămînt superior, schimburi de 
formații artistice,' expoziții de artă 
plastică, vizite reciproce ale unor 
oameni de artă.

SEUL — Coreea de sud va 
trimite la începutul anului viitor 
încă 4 000 de militari în Vietnamul 
de sud anunța agenția Reuter. Nu
mărul militarilor din Coreea de sud 
aflati îii prezent în Vietnamul de 
sud se ridică la 45 000. ,

• NICOSIA. Agenția France Presse relatează că în urma pu
ternicelor ciocniri armate care au avut loc miercuri în regiunea 
Ayids Țehodoros din Cipru și-au pierdut viața 26 de persoane, iar 
alte. 12 au fosl. rănite: j :*'** d

l’roiest al guvernului Cambodgiei
Reprezentantul permanent al Cam

bodgiei la Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambath, a adresat o 
scrisoare președintelui Consiliului 
de Securitate în care protestează 
împotriva samavolniciilor guvernu
lui marionetă de la Saigon, care 
continuă să împiedice

g ■

navelor comerciale pe fluviul Me
kong. Guvernul cambodgian, se a- 

jrată în încheiere, își rezervă drep
tul de a lua toate măsurile nece
sare pentru a asigura libertatea 
navigației pe fluviul Mekong pen-' 

circulația tru țara sa.

O dezmințire a guvernului britanic
Răspunzînd unei interpelări în Camera Comunelor, ministrul bri

tanic de externe, George Brown, a dezmințit joi unele știri potrivit că
rora, între Anglia și Republica Sud-Africahă ar avea loc negocieri în- 
tr-un stadiu avansat cu privire la livrarea de echipament militar guver
nului de la Pretoria. Brown a recunoscut totuși că există numeroase 
cereri, în acest sens, adresate Angliei de către guvernul R.S.A.
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