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€n actuala dotai c, cu cheltuieli 
materiale mai mici ABATAJELE 
POT PRODUCE HAI MULT
Ce înseamnă 
pentru mina Lupeni realizarea 
vitezelor de avansare 
prevăzute în abatajele frontalePentru industria extractivă,, ca de altfel pentru toate ramurile economiei naționale, creșterea eficienței economice. constituie- o sarcină primordială. Calea principală pentru, realizarea acestui obiectiv este folosirea la maximum a capacităților și instalațiilor de producție existente. Or. în cazul exploatărilor miniere, e- ficiența activității economice este determinată, în primul rînd. de ‘ j-fezultatele obținute în 'abataje.La mina' Lupeni, în- tocmindu-se o analiză pe anul 1966 a activității abatajelor, cu ele-

Ing. VASILE CIRIPERl 
șeful E. M. Lupeni-raentul lor determinam — viteza medie de a- vansare, s-au desprins unele concluzii de care trebuie ținut cont în viitor. Astfel, în straiele subțiri viteza medie de avansare lunară a oscilat între 12—20 m pe lună. Dintre cauzele care au dus la obținerea unor asemenea viteze mici de avansare trebuie să amintim faptul că tectonica strate- 

lor nu a permis obținerea rezultatelor scontate. Aceste deranjamente.

destul de pronunțate, nu au permis ca în a- batajul frontal din stratul 18, blocul VI, dotat cu o instalație de plug,, să se obțină vitezele de avansare planificate. In cazul unui număr mare de abataje, dintr-un strat si bloc, printr-o plasare diluată a abatajelor se obțin viteze mici de avansare, cu toate că norma complexă stabilită pe abataj reclamă un număr mai mare de posturi - necesare pentru, realizarea unor viteze de avansare corespunzătoare actualelor cerințe. In această categorie putem considera abatajele frontale din stratul 5, blocurile II, IV, V și din stratul 13, blocul VI.Ce avem de făcut în vederea creșterii vitezelor de avansare ?In. primul rînd, tre
buie să asigurăm pe 
baza unei norme com
plexe bine stabilite pen
tru fiecare abataj în 
parte, -numărul necesar 
de posturi pentru atin
gerea vitezelor de avan
sare maxime. Este cazul șă argumentăm acestea prin, situația ivită în.a-, nul 1963. în timpul exploatării stratului 18. blocul VI. cu plugul de cărbune. La început s-a urmărit doar randaîîfn- •iil. care s-a apropiat

de cifra scontată, . dar vitezele de ăvansare au fost cu mult sub cele așteptate. Cauza principală care a dus „l.a a- ceastă situație a fost numărul mic de muncitori plasați în acest a- bataj. Ulterior, treeîndu- se la o plasare mai mare de muncitori, viteza medie de avansare a abatajului frontal a crescut de 1,7—2 ori. atrăgînd după sine și creșterea randamentuiui. JP-coduetivitatea muncii ,i sporit cu 3—5 la sută deoarece prin creșterea vitezelor de avansare, presiunea minieră a scăzut în frontul de lucru, ceea ce a avut ca urmare reducerea volumului operațiunilor de a- sigurare, operațiuni care după cît se știe sînt neproductive. Dar creșterea randamentului în urma, sporirii vitezelor de avansare, s-a resimțit îndeosebi la nivelul sectorului. Astfel. cu toate că randamentul în abataj a fost cu puțin . mai' mare decît la o plasare diluată, pe sector randamentul a crescut cu 10 la sută a urmare a concentrării activității, îmbunătățirii posibilităților de lucru și folosirii .judicioase a forței de murfhf.
(Continuare în pag. a 3-a)

Comunistul Săcăluș Petru este 
frezor la E. M. Aninoasa. Piesele 
executate de el sînt de bună cali
tate. Activitatea profesionali o 
împletește armonios cu îmbogăți
rea cunoștințelor de cultură ge
nerală. Este elev în clisa a X-a 
la liceul seral din Vulcan.Foto : N. MOLDOVEAN!'

încheierea 
convorbirilor 
între delegația 
Partidului 
Comun ist Roman 
și delegația 
Partidului 
Comunist 
din GreciaIn încheierea vizitei pe care a făcut-o în țara noastră, delegația Parlidului Comunist din Grecia a continuat, în cursul zilei .de Vineri discuțiile , cu delegația Partidului Comunist Român.Din partea C.C. al P.C.R. au părticipat.tdvarășii Nicolae Ceausescu, secretar general al C.C. al P.C.R.. Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent; secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. Din partea C.C. al P.C. din Grecia au participat tovarășii Koștas Kolian- nis. prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia, Leonidas Strjngos si Panos Dimitriu, membri a Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească.In legătură cu schimbul de păreri. care a avut loc. cele două delegații au tiotărît să dea publicității un comunicat comun.

★In cinstea delegației Partidului Comunist din Grecia, vineri ia a- miază tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C al P.C.R. a oferit o masă tovărășească. , . <

La sfîrșitul primelor două luni

PESTE PLAN

Unul din fruntașii sectorului IV al minei Lo- nea, șeful de schimb Răbulea Nicolae — la frontul de cărbune

4000000 kWh 
energie electricăPrimele două luni din acest an au fost încheiate de către energeti- cienii din Paroșenj cu rezultate remarcabile in muncă.Asigurînd funcționarea agregatelor și instalațiilor la parametri optimi ei au livrat sistemului energetic național 4 milioane kWh energie e- lectrică peste sarcina de plan. Productivitatea muncii a fost depășită cu 1,15 la sută față de sarcina planificată. In același timp energeticie- nii din Paroșeni au obținut importante economii de combustibil convențional și uleiuri speciale.

800 kg fire
de mătase artificialăȘi colectivul fabricii de fire de mătase artificială „Viscoza" . din Lupeni a obținut în primele două luni din, cel de-al doilea an al cin- ■i naiului . rezultate remarcabile în muncă. Cî- teva cifre: 800 kg fire de mătase produse peste plan, 4 000 kg sulfura de carbon și ; 76 000 lei economii suplimentare ia prețul de cost. Aceste realizări au fost obținute pe seama depășirii productivității muncii cu 0.6 la sută față de sarcina planificată.

UNDE MERGEM ?
A Z I

întreceri sportive
Re pîrtia de la cabana Straja 

se desfășoară întreceri în ca
drul campionatului republican 
de schi — juniori — etapa re
gională.

Teatru
Comedia „OMUL CARE A 

VĂZUT MOARTEA' de Victor 
Fftimiu, ora 19,30, la sala Tea
trului de stat din Petroșani.

Seară de dans
La Casa de cultură din Pe

troșani, începind de Ia ora 19, 
are loc o seară de dans pentru 
tinerii fruntași în întrecerea 
socialistă de la U.R.U.M.P.. 
complexul C.F.R. și mina 
Dîlja.

M I I V E
Manifestări cultural* 
artistice închinate 
alegerilor

CĂMINUL CULTURAL DIN 
BÂNIȚA, ora 8: Fanfara, echi

pa de dansuri populare și bri
gada artistică de agitație și 
taraful de la Clubul muncito
resc din Lonea; ora 10: For
mațiile artistice ale Căminului 
cultural din Cimpa; ora 14: 
Formațiile artistice de la Că
minul cultural din Banița.

CĂMINUL CULTURAL DIN 
ISCRONI, ora 8: Taraiul, fan
fara și formația de • muzică u- 
șoară de la Clubul muncito
resc din Vulcan; ora 10: For
mații artistice ale Cooperativei 
„Jiul" din Petroșani; ora 14 •• 
Spectacol prezentat de artiștii ' 
amatori de la Căminul cultu
ral din Iscroni.

Din monografia de ieri 
și de azi a IscroniuluiVechea monografie a comunei Iscroni se pierde undeva în negura vremurilor. Cîteva căsuțe de lemn acoperite cu șindrilă ori coceni, risipite la întîmplare.. formau întreaga așezare. In serih lungi de iarnă, singurele surse de lumină erau focul din vatră și feștila muiată în seu. Analfabetismul, obscurantismul se aflau aici ca la ele acasă. Se părea că nimeni si nimic nu va putea izgoni racilele ce prinseseră rădăcini, adînci pe aceste meleaguri. Dar n-a fost așa. Au venit’ vremurile noi, cînd stăpîni pe bogățiile țării au devenit acei ce muncesc. Vechea așezare de oieri și-a schimbat an de an înfățișarea devenind o comună mare și frumoasă, cu un . pronunțat caracter 'muncitoresc. In numai tjțiva ani, țăranii muncitori de aici șj-au construit 150 de case din cărămidă, spațioase și confortabile. Lurftină electrică, aparate de radio, televizoare, mașini de spălat, frigidere, sîrit ceva obișnuit si firesc în casele locuitorilor din Iscroniul de azi. Cîteva cifre care vorbesc des

pre belșug și bunăstare. Pe vremea regimului burghezo-moșie- resc în comună existau doar 3 a- parate de radio. Acum sînt 1 200. Doar într-un singur an, casele locuitorilor din comună s-au îmbogățit x-u 400 garnituri de mobilă, 44 mașini de spălat, 15 aspiratoare, 14 frigidere, 80 aragaze, 31 motociclete și 6 autoturisme.' In comună există un cămin cultural, o bibliotecă cu 4 000 volume, cinematograf- sătesc,. dispensar, școli, magazine si multe altele- Mîndri de transformările. înnoitoare ce au avut loc în comuna lor, locuitorii Iscroniului se Vor prezent^ mîine în fața urnelor dîndu-și cu încredere votul lor candidațiloi F.D.P.Âlegîndu-i ca gospodări ai treburilor obștești pe cei mai harnici și pricepuți dintre ei. locuitorii comunei Iscroni se gîndesc •> la transformările ce vor. avea loc. în viitor în localitatea Tn care trăiesc, încă în acest an vor începe lucrările la noul complex comercial ce se va construi în comună;' a în-
CLUBUL MUNCITORESC DIN 

ANINOASA, ora 8: Fanfara, 
echipa de dansuri și formațiile 
de muzică populară și ușoară 
de la Clubul muncitoresc din 
Petrila; ora 10: Spectacol pre
zentat de artiștii amatori de 
la Clubul energeticieniior din 
Paroșeni; ora 12: Formații ar
tistice ale Cooperativei „Jiul" 
din Petroșani.

' z ' ’ <
CĂMINUL CULTURAL DIN 

CÎMPU LUI NEAG, ora 8 : Fan
fara și brigada artistică de la 
U.R.U.M.P.; ora 10: Taraful și 
echipa de dansuri popuiare de 
la Clubul muncitoresc din U- 
ricanl; ora 14: Spettacol pre-

(Contimiare în pag. a 3-a)

ceput construirea unui pod 'modem în valoare de peste 10 OOO'OOO lei, 
Se va mări spațiul școlar cu încS o sală de clasă și multe altele.

CORNEA TITU învățător Iscroni
In numărul de azi;

• MAGAZIN.
Pag/ a 2-a

• „Veridicitatea" unei ano
nime. ; ■,

. Pag, a 3-a

• O provocare-insolentă la a- 
dresa poporului vietnamez.

Pag a 4-a



2 STEAGUL ROȘU

I

A R CT I D A
încă o enigmă geografică

va 
de 
le-
I-

Enigma Arctidei deveni poate la fel populară ca aceea a gendarei Antarctide. poteza potrivit căreiacu zeci de milenii în urmă au existat verigi mari de munți deasupra nivelului apei în Oceanul Înghețat de Nord a fost fundamentată de savantul sovietic Iakov Gakel (1900—1965). In vasta moștenire științifică pe care a lăsat-o acesta s-au descoperit părți dintr-o lucrare necunoscută a sa despre Arctida.După părerea lui Gakel, într-un trecut îndepărtat, lanțurile submarine de munți „Lomonosov" și „Mendeleev" se înălțau deasupra nivelului oceanului. Acest argument, afirmă savantul, este confirmat de formele reliefului și de particularitățile componenței ramificațiilor. Este grăitor faptul câ pe lîngă lanțul „Lomonosov" trece o zonă epicentre seismice și s-au fixat fenomene „vulcanism tînăr“.Oameni de știință diferite specialități s-au pronunțat în favoarea ipotezei că Arctida ar fi existat. Analizînd diferitele forme ale faunei din adîncurile bazinului polar, hidrobiologul Ev-

de că dede
i

a- 
in

praxia Gureanova a juns la concluzia că trecut a existat o barieră care împiedica schimbul biologic dintre părțile pacifice și atlantice ale bazinului.Cunoscutul biolog A- lexandr Tolmaciov explică asemănarea dintre Taimîr și arhipelagul Canadian prin existența în trecut a unui „pod transarctic". După părerea lui, peste acest „pod" se făcea mlgra- țiunea plantelor între cele două vaste regiuni polare.Unii ornitOlogi cred că itinerariile sezoniere, irațional de lungi, străbătute de păsările călătoare s-ar putea explica prin caracterul tradițional al acestor drumuri care treceau în trecut pe lîngă porțiuni de uscat sau pe lîngă țărmul lor.Folosind materialele lui Gakel, lin grup de colaboratori ai Institutului arctic și antarctic din Leningrad au elaborat o lucrare despre Arctida, ce urmează să fie publicată într-o culegere închinată memoriei acestui popular cercetător care în 1948 s-a numărat printre primii descoperitori ai lanțului de munți „Lomonosov".

S-a terminat 
cu sforăitulPsihiatrul englez dr. Watts pus la punct un aparat inventat de Frederick Miles, de profesie inginer specialist în astronautică, cu ajutorul căruia se poate împiedeca sforăitul. Pe pieptul celui ce doarme se așează un microfon, legat de o baterie atașată de brațul omului. De îndată ce acesta începe să sforăie, microfonul comandă impulsuri, prea slabe ca să-1 trezească din somn, dar destul de neplăcute -ca să-l facă să-și scarpine brațul. Fiind ocupat scărpinatul, omul încetează sforăie. După cîteva s nici nu mai are nevoie — se creează un reflex nat, și Ia primul sforăit instictiv să se scarpine încetează să mai sforăie.

eu sa săptămîni. de aparat : condițio- el începe și, deci, glacial GîlcescuALEXANDRU PALLUn scurt popas pe malul pitorescului lacFoto :
Călăuza noastră e bandaTraseul turistic pe ca- re-I vom străbate, se-ntinde la răsărit de Petroșani. Pornind din o- raș din de rul fie mul carosabil al Maleii, după două ore ajungem la primul popas, cabana Rusu. Situată la poalele versantului vestic al munților Paring, în poiana Stîna lui Rusu, lă o 

1168 m, cabană cu cu bufet și

fie că urmăm una potecile ce pornesc la Aeroport, cartie- Carpați sau Institut, că mergem pe dru-

cantină, îți aduce aminte prin forma-i impunătoare, de hotelul alpin (cota 1400) din Bu- cegi. Cabana, racordată la rețeaua electrică, din iulie 1966 (o dată cu instalarea releului de te- • leviziune) face și mai agreabilă șederea aici a

roșie alb (I)

altitudine de încăpătoarea 110 locuri, restaurant.

urcă tot mai sus, lăsînd în urmă pădurea de fag, apoi pe cea de brad, ocolind vîrful Parîngu- !ui Mic acoperit de iarbă măruntă și punctat cu alb-negrul oițelor- ce pasc sub privirea ageră a baciului și vigilența lățoșilor cîini ciobănești,
COLȚUL TURISTULUI

tele stîncoase care se întind în față, asemeni unor dinți de fierăstrău. Ajuns pe vîrful Mîndra ie afli la altitudinea de 2 518 m, a treia înălțime din țară, după Moldoveanul și Omul. Fără să vrei îți pui întreba- de ce vîrfului pe afli îi spune Răspunsul e PrivindU-l din

• Inginerii de la un birou 
de proiectări din Anglia erau mereu deranjați de zgomotele automobilelor care treceau prin fața ferestrelor clădirii în care lucrau. Ei au construit un releu care. în momentul cînd zgomotul de pe stradă crește, închide automat fereastra, iar după trecerea automobilelor o deschide la loc.Automatul a fost patentat și pus în vîn2are, fiind foar
te apreciat de amatorii de 
liniște.• In ultimul timp, bicicle
tele ău ajuns din nou la mo*
DIVERSE
dă. Ele au devenit nu numai foarte populare, ci și încăpătoare. Astfel, o americană a produs un nou
tip de bicicletă pentru patru 
persoane, destinată plimbări
lor în afara orașului.

foarte firmă
• in S.U.A. s-au pus în Vînzare motociclete electrice 

care ating viteza de 40 km 
pe oră și au o autonomie de 
mers de 300 km. Pila cu com
bustibil a motocicletei funcționează pe bază de hidrazină.e O uzină vest-germană a 
pus la punct bel mai mare mo
tor Diesel construit pînă acum. 
El va fi mai înalt decît o ca
să cu patru etaje și este destinat navelor... speclaliști cu prof.• Un grup de iugoslavi, în frunte Stanko RoZgai, a elaborat o metodă de obținere a celulozei din cărbune.• Apa caldă provenind de la o centrală atomoelectrică 
a permis dezvoltarea peștilor 
într-un timp record. Ținînd seama de această experiență, deputatul britanic Hector ghes a anunțat că va cere nisterultrf agriculturii ca centrele de piscicultura statului să aplice această 
todă.

Hu* 
mi- 

în 
ale

me-

DIN LUMEAg La o adîncime de 9 m, sub șantierul de construcție al unei centrale electrice, lingă Eserovo (R. P. Bulgaria) s-a descoperit o barcă cioplită dintr-un trunchi de copac. După ce a fost scoasă la suprafață, specialiștii care au examlnat-o i-au evaluat 4 000 Vîrsta la aproximativ de ani.Guvernul italian va e- propunerea•xamina propunerea care prevede ca femeile să fie admise în armata terestră, forțele- militare marine și forțele militare aeriene ale țării. Experiența de ă utiliza femei în cadrul poliției a fost atît de reușită, încît se speră acum câ ea va da rezultate tot atît de bune și în armată.Legea, potrivit căreia se permite femeilor italiene să lucreze în cadrul poliției, a fost votată în 1961.

LARGA

170 de „coșciu- doar de de pe

• In urma unui pariu, cetățeanul finlandez Verneri a pus să fie îngropat de Viu 
în zăpadă într-o ladă dreptunghiulară. După Ore a fost scos din gul" său, suferind o ușoară indigestieUrma cîrnaților mîncați între timp.Gelos pe faima lui Verneri, un prieten al său, dr. Ojala a pariat că va parcurge tîrîndu-se cei trei kilometri dintre cheiul micului port Rauma și piața din centrul localității. Cei care l-au văzut tîrîndu-se au crezut mai întîi că este beat, dar, cînd și-au dat seama că este vorba de un pariu, s-au prezentat și alți . con- curenți. Dintre aceștia Veikko Kemppl a stabilit un adevărat record : el .s-a t.îrît pe o distanță de 22,8 km în 12 ore.

acelora, care în iluminatul cu lămpile de petrol nu reușesc să simtă odihnitoarea poezie rustică a omului de munte.Pe-nserat ieșind din cabană, la mică distantă, întîlnești stînele Ru- su, unde primitorii munteni te-mbie să ocupi loc lingă focul ce fierbe mămăliga aurie.Cum înserarea s-a lăsat peste întinderi, îna- poindu-te oprești să cui tablou chide în Jos, departe, pe întinsul Văii Jiului s-au aprins luminile. Miile de becuri, ce se-ntind cit vezi cu ochii, clipind . asemenea stelelor umbrite de pîcla ce se-ntinde jos, tot mai jos, îți dau strania impresie a unui cer răsturnat.In zori, pornim la drum, o dată cu discul roșu ai soarelui ce urcă pe bolta cerească de după crestele pe care le vom străbate în cu- rînd. Ne așteaptă minunatele vîrfuri, cu înălțimi de peste 2 000 m, cu caractere tipice de relief ap]in, cu largi Le circuri și văi glaciale și pajiști întinse eu vegetație subalpină. Urmînd poteca ce te

la cabană te admiri feerice ți se desfată ochilor.

te oprești vrăjit de covorul de bujori de munte (Rhododendron) ce îmbracă într-un veșmînt roz feeric de inflorescență, pe fondul verde închis al frunzelor, tot versantul estic al muntelui, pînă jos, departe în Valea Mijii. Această minunată priveliște — Ia început de iulie — lasă urme de neșters în amintirea drumețului.Urcînd pe șoseaua ce leagă Parîngul Mic de Cîrja, după un mic popas de ajustare, iei pieptiș serpentinele săpate în roca dură, conduc pe alvîrf, de pe traseu, Cîrja. De aici urmezi drumul pe creastă spre Mîndra. Abrupturile a- mețitoare, drumul îngustat de. stîncile ce-ți apar la tot pasul, vîn- tul ce șuieră pe la u- rechi, fac ca această e- tapă a drumeției să capete culori de late turistică, ți-e furată de văilor în care minunatele ape curilor, de milor ce se fondul albastru rului, cu desfăcute, planînd ca a- devărați stăpîni ai marilor înălțimi sau cres-

rea : care te Mîndra ? simplu, depărtare, te izbește, a- semănarea cu chipul u- nei fete, culcata pe spate. Păru-i bogat, se revarsă în pante repezi spre dealurile oltenești, iar fruntea, nasul, gura-, bărbia și altui* se în-,! tind de la sud spre nord, dîndu-ți imaginea neînșelătoare a unei fete mîndre, împietrite, la scara impunătoare a muntelui uriaș.
Ewald KIMINICH

ȘTIAȚI ‘CĂ...ce tedoilea

maturi- Privirea adîncul licăresc ale la- zborul rotesc al aripile șoi- pe ce- larg

• CEL MAI ceas astronomic montat în turnul dralei din Messina lia). Cele 60 de automate pun în mișca- r re diferite figuri repre- ■ zentînd zilele, săptămi- nile, orele, anotimpurile, fazele Lunii și harta astronomică' a cerului.• IN ANGLIA, conductele subterane se a- coperă cu un strift de var stins, care le împiedică să ruginească.• IN UNGARIA s-audescoperit zăcăminte subterane de bioxid de carbon, care se situează în ce privește bogăția, pe locul al doilea din lume. ,

rnare este cate- (Ita- piese

,,Fantomas — Asta înseamnă 
ce anume ? Nimic... și totul. To
tuși ce va să zică ? Nimeni... și 
totuși cineva. Mă rog și ce face 
atest cineva ? Stîrnește frica ?". A- 
cesta e dialogul cu care începe 
primul roman-foileton consacrat 
isprăvilor lui Fantomas, primul 
episod dintr-o uriașă cronică popu
lară dominată de „geniul cri
mei", de „maestrul groazei", „spe
cialistul transformărilor".

Cine nu l-a văzut pe Fantomas ? 
Toți. Cine nu l-a văzut pe Fan
tomas dezlănțuit ? Iarăși 
văzut copiii de la 10-12 
pe „cont propriu".’ L-au 
rinții de la 14-16, l-am

noșteam din copilărie și ea, de a 
semenea, mă cunoștea ca pe pro
priul sâu copil Știam eă locuiește 
în blocul 18 din cartierul
Ii dau drumul 
fieful la gură 
atît:

— Peste trei 
tomas .'

__ yj
— Poftim. Șl

Braia. 
înăuntru. Cu su

inii spuse doar

minute vine Fan-

îmi întinde un bb

toți. L-au 
cu școala 
văzut pă- 

vâzut și
noi după un somn odihnitor de 
după amiază. A rulat la Lonea, 
la Petrila, Petroșani, a rulat și 
la noi la „Cultural" la Lupeni. 
Aici la Lupeni însă s-a întâmplat 
un lucru extraordinar. ,După cele 
cinci zile de spectacol, Fantomas 
n-a mai plecat în caseta lui me
talică pentru a apărea pe alte 
ecrane. A rămas aici. E printre noi 
și totuși nu-1 vedem. Vi se pare 
cumva de domeniul fantasticului ? 
Să știți că 
încerc deci 
Cele ce s-au

Alaltăieri
mea. Arunc 
o femeie cu

eu nu torn baliverne, 
să vă redau mai jos 
întimplat.
cineva sună la ușa 

ochii pe vizetă și văd 
chipul speriat. O cu-

— Ascultă omule, dumneata care 
știu că ai toată colecția din „Edi
tura militară" plus „Aventura' 
trebuie să întreprinzi ceva. E im
posibil sa trăim 
ceasta, 
noastră 
cîte un 
zeazâ.

Așa cum Conan Doyle l-a creat 
pe Sherlok Holmes, iată-mă și

sub tensiunea a- 
Inchipuie-ți eă pe scara 
tot Ia a treia ușă e lipii 
bilet ca acesta. Ne teroii-

FANTOMAS
vine peste trei minute

(seria l-a)

lețel pe careficria cele de 
sus.

— Unde l-ați găsit ?
— Pe ușa mea acum două 

nute. Și-am plecat de-acasă.
— Și ce vreți să fac eu ?
— Să faci ceva. Să-1 prinzi 

nu mai vină.
— Bine dar nu l-a putut prinde 

în două scrii toată poliția fran
ceză personificată prin inspectorul 
Juve și să-1 prind tocmai eu ? în
cerc să glumesc.

mai

mi

să
pe mine investit ca detectiv parti
cular al unor locatari sortiți să 
stea veșnic cu ușile închise de 
teama Iui Fantomas. Am acceptat și 
am pornit la acțiune. Primul lu
cru a fost să mă deplasez la locul 
cu pricina. Aici stupefacție. Fan
tomas a căutat ca de la bun în
ceput să-mi încurce cercetările pro- 
ducind o decuplare prin interme
diul I.R.E.H.-ului. Mai găsește o 
amprentă, o urmă dacă poți. To
tuși la flacăra unei luminări ră

nu- 
ee-1 
col- 
mi- 
era

masă de la ziua morților, am des
lușit pe ușa apartamentului cil 
mărul 18 urmele biletului 
țineam în mină. Fusese lipit la 
țuri cu o soluție ce avea un 
ros oarecum plăcut. Nu-mi
greu să stabilesc că era vorba de 
pastă albă de lipit „Pescăruș", pro
dusă de Fabrica „Aurora" din Bu
curești. Deci proba de laborator 
era exclusă. Alte urme, nimic. în
tunericul și înghețul de afară nu-mi 
permiteau să 
de pași. Am 
mf-am aprins 
sorbind din cu vișinată 

promis că a 
Plecînd am 
cheia învîr- 

în broască,

descopăr vreo urmă 
intrat în apartament, 
pipa, pardon țigara și, 
paharul

oferit de gazdă, i-am 
voi reveni.
urma mea 
de două ori 

gazda ținea să se asigure 
împotriva unei vizite

doua zi 
auzit în 
tindu-se 
semn eă 
cit de cit 
nocturne.

In drum 
reconstitui 
bilit un lucru 
mas s-a 
producție 
fie greu 
prind...

Măi ce-am să-i fac ! Măi 
să-i fac !

spre casă încercind să 
cele întîmplate am sta- 

Fanto- 
de

să-mi 
dacă-1

cert, 
folosit de 

indigenă 
să-l prind.

Daeă 
rechizite 
n-areȘi

(va urma) ce-am

Traian POPALupeni
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BO X

din Hunedoara, Brad, Petroșani s-au întîlnltin sala de sport din faza regională a cam- republican de juniori 1 și a II-a. 40 de bo- disputat titlul de eam-

reuniunii pugilistice s-a cu următoarele rezultate :
Categoria minimă : Bu- b.ab. repriza (Hunedoara); Moștin loan

aprinse, prelungi, între și arbitri în urma cărora a fost inversată; categoria lancu Eugen (Cugir) b.ab. â îi-a Ciumă loan (Brad);

Pugiliști Cugir și timp de trei zile, vineri, sîmbătă si duminică, Lupeni la pionatului categoria xeri și-aupion regional și, o dată eu aceasta, dreptul de a participa la faza de zonă a campionatului republican.In prima zi a întrecerilor — vineri după-amiază — s-au disputat 11 întîlniri, dintre care doar una s-a ridicat la un nivel tehnic superior, cea dintre Hegedus Octavian (Brad) și Poroșca Marcel (Cugir).Finala încheiat 
Juniori,suioc Ionel (Brad) a II-a Laszlo Ion 
categoria hîrtie: (Brad) b.ab. repriza a Ill-a StanRomeo (Cugir); Categoria semi- 
ușoară : lancău Gheorghe (Hunedoara) b.p. Barna Alexandru (Cu
gir); categoria ușoară : Szilagy Ion (Brad) b. ab. repriza l Cercel Ion (Petroșani); categoria semimijlo- 
cie : Florea Radu (Petroșani) b.p. Căileanu Constantin (Hunedoara). La juniori I, rezultatele au fost ; 
categoria muscă: Zîmbreșteanu Marin (Hunedoara) b.p. Narița Petru (Petroșani). A arbitrat Ivan Pavel din Hunedoara. S-au produs discuții public decizia 
ciw. i,ș : repriza
categoria pană : Onisie Petru (Petroșani) b.p. Tiron Dumitru (Cugir); categoria semiușoară : Ungur Teodor (Cugir) b.p. Pîrlici Traian (Petroșani); categoria ușoară: Hegeduș Octavian (Brad) b.p. Ur- 
sache Dorel (Hunedoara); catego
ria semimijlocie: Danciu loan (Cugir) b.ab. repriza a II-a Rotaru Marin (Brad): categoria mijlocie : Tătar Petru (Petroșani) b. ab. repriza a II-a Ciortan Gheorghe (Hunedoara).Cîștigătorii vor reprezenta regiunea Hunedoara la faza interre- giuni. Tot pentru faza interregiuni s-^u mai calificat, fără adversar, ci rva boxeri la juniori Iî.

Ion CIORTEA corespondent
LOTO

La tragerea loto din 3 martie 
1967 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ:
62, 4, 18, 56, 8, 2, 85, 12, 1, 64, 

38, 54.
EXTRAGERILE SUPLIMENTARE:
I. X82, 30, 85, 89, 32, 11, 51, 67, 

55, 18, 90, 10.
II. 58, 17.
III. 18, 66
Fond de premii: 3 416 732 lei.

l

Ce înseamnă pentru mina Lupeni realizarea 
vitezelor de avansare prevăzute in abatajele frontale

(Urmare din pag. 1)Sînt cazuri cînd la unele abataje, pentru a le putea da în exploatare, se execută repilierea liniei de front, curățiri de cărbune la limita de bloc a stratului. Toate aceste operațiuni, care duc la o viteză mică de avansare, se e- xecută cu un efectiv diluat de muncitori care este in creștere pi nă la normalizarea abatajului și totuși curățirea se realizează intr-un timp destul de îndelungat. Concomitent în această perioadă numărul muncitorilor scade din abatajele a căror exploatare e pe terminate și totodată scade și viteza de avansare a acestor abataje. Rezultă că în aceste condi- ț.iuni viteza medie de avansare a

avansare
abatajelor nu poate atinge indicele prevăzut.In cursul anului 1966 la E. M. Lupeni viteza medie dea abatajelor frontale a fost realizată doar în proporție de 95,7 ia sută. Să vedem ce producție am fi realizat în plus dacă am fi atins viteza medie de avansare planificată ? Ce valori înregistrau randamentele pe abataje ploatare ?Efectuind calculele ajungem la concluzia căUzarea vitezelor de avansare planificate s-ar fi obținut în plus o producție de 64 000 tone cărbune. Această creștere de producție din abataje ar fi dus la o creștere a randamentului cu 46 kg pe post, respectiv, o creștere de 2,7 la sută.Iată deci, cum un indicator teh-

carență din a< - pentru avansare s-au luat
și pe exrespective prin rea-

nic nerealizat poate influența negativ rezultatele activității economice a unei exploatări miniere. Trăgînd învățămintele corespunzătoare din aceastătivitatea minei Lupeni, realizarea vitezelor de planificate pe anul 1967 următoarele măsuri :S-a făcut o repartizare judicioasa a muncitorilor pentru a asigura plasarea corespunzătoare a abatajelor; am înlocuit grinzile Kldnne cu grinzi Vannersch în abatajul frontal 2 est din stratul 3, blocul IV care au o comportare mai bună ca primele; am înlocuit grinzile V.D.U.-l S cu grinzi Klon- ne, care se pretează mai bine în abatajul frontal din stratul 18. blocul VI. De asemenea, în acest abataj, pentru a putea asigura o
„VERIDICITATEA"
LINEI ANONIMELa redacție a sosit o scrisoare semnată cu inițialele F.B.M. Prin scrisoare, anonimul aruncă cu noroi într-o muncitoare care la sfîrșitul lunii ianuarie a primit, pentru a patra oară, distincția de fruntașă în întrecerea Este vorba de Eliza, primită dului cu șapte pre tovarășa buni muncitori, conducere a metalice din U.R.U.M.P. ne-au a- dresat cuvinte de bună apreciere.Să ascultăm părerea a trei dintre aceștia :
Pănescu Pantelimon, lăcătuș șef de brigadă. „Macaragista Clarer Eliza este o muncitoare conștiincioasă și harnică. Ea mînuiește cu pricepere macaraua de 10 tone, ne servește în ordinea comenzilor primite, ținînd totodată cont de urgența lucrărilor. După părerea mea ea este cea mai bu nă macaragistă din secție".
Kiss Teofil, lăcătuș. „Se întîm- plă ca macaraua de 10 tone să fie solicitată în două-trei locuri deodată. Se înțelege că în asemenea situație macaragista n-are cum să ne împace pe toți. Dar unii nu vor să înțeleagă acest lucru și vo- ciferază. Tovarășa Clarer, care este macaragistă bina macaralei lucrurile și se care punct de seze mai degrabă pentru viziona cu materiale sau pentru ridicarea de sarcină".
Lupii Dumitru, maistru „Unii muncitori dintre cei mai tineri (și mereu „grăbiți") nu vor să țină seama de prevederile N.T.S. la legarea sarcinii. In asemenea situații macaragista nu urnește ma-

socialistă, macaragista Clarei- in rîndurile parti - ani în urmă. Des- Clarer, cei mai maiștri, întreaga secției construcții

de 15 ani, din ca- sale vede orientează lucru să cum stau rapid, la se depla- a-1 apro

PROGRAM DE RADIO
5 martiePROGRAMUL I : 5,30 Muzicăpopulară; 6,00 BULETIN DE ȘTIRI; 6,02 Cîntece și jocuri populare; 6,30 RADIOJURNAL; 6,45 Melodii populare; 7,00 RADIOJURNAL: 7,15 Piese distractive de estradă; 7,30 RADIOJURNAL; 7,45 Cîntece patriotice și prelucrări de folclor; 8,05 voie 8,45 Iar;

8,00 SUMARUL PRESEI; Muzică ușoară; 8,15 Joc și bună; 8,30 RADIOJURNAL; Comori ale cîntecului popu- 9,00 RADIOJURNAL; 9,15Muzică populară; 9,30 RADIOJURNAL, 10,00 Muzică ușoară; 10,15 Prelucrări de folclor în interpretarea formației Sincron; 10,30 BULETIN DE ȘTIRI; 10,35 „Inal- 
ță-te, frumoasă țară" de Ion Chi- rescu. pe versuri de Euger Frunză; 10,43 Muzică din opere; 11,00 BULETIN DE 
atlas; 11,15 Ionel 12,00CîntăJula;TOȚI: 13,00 ESTRADANoi înregistrări muzică

ȘTIRI; 11,03 Radio Concert folcloric; 11,45 Miron și Alexandru DE TOATE PENTRU RADIOJURNAL; 13,13 DUMINICALA; 14,15 ale orchestrei depopulară a Radiotelevi-

ziunii; 14,40 Variațiuni pe aceeași temă — muzică ușoară; 15,00 Muzică ușoară; 15,15 Cîntăreți români pe scenele lumii : Nicolae Florei; 15,30 „Țara-nti'eagă în cîntec și joc"; 15,45 „Tinerețe dragă-mi ești" — muzică ușoară; 16,00 Caleidoscop muzical; 16,35 Soliști și formații artistice ale sfaturilor populare; 17,00 Duete din opere; 17,15 Formația Paul Ghent- zer; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 Program pentru iubitorii muzicii populare; 18,20 TEATRU SCURT : Cuvîntul tău să fie cu- vîntul nostru de Stitd Andras; 18,39 Din albumul muzicii ușoare; 19,00 Varietăți muzicale; 19,30 Programul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii: 20.00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 Intîlnire cu 
melodia populară șl interpretul 
preferat; 20,45 Cinsprezece minute de muzică ușoară cu Roxana Matei; 21,00 Vă invităm la dans; 22.00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,25 Nemuritoarea canțonetă: 22,40 Continuăm dansul; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

se face le- procedează, transportulcaraua din Ioc pină nu garea corectă. Și bine Doar ea răspunde de ce-L efectuează, iar în eventualitatea unui accident cine ar absolvi-o de vină ?Asemănător au vorbit despre macaragista în cauză și alți tovarăși. Maistrul Duma loan, maiștrii șefi Cozma loan si Roman Va- sile, ing. Niță Gheorghe, ției construcții metalice și tov. Voinici Ștefan, organizației de bază.De la acești tovarăși că muncitoarea Clarer necontenit nivelul profesionale. Ca dovadă, de cu- rînd s-a prezentat bine în fața comisiei tarifare de încadrare. Drept urmare i s-a mărit categoria de salarizare. Recent, Clarer Eliza, împreună cu alți muncitori ai secției, pentru modul conștiincios în care cursul ; pentruIată < nimul ziua doarme tăveață, produce accidente, lucrează în stare de ebrietate și provoacă numai greutăți secției făcînd rușine întregului colectiv liAnSSpme F.B.M. Faptele vorbesc de Ia sine. Nu Clarer Eliza ci dumneata ești acela care faci să roșească obrazul colectivului secției construcții metalice. Te-ai as cuns în dosul unor inițiale pentru a-ți îndrepta tirul calomniei potriva unei muncitoare re își vede conștiincios de cinile de producție. Lasă-te asemenea apucături. Altfel ai descurcat din ițele ce le urzești împotriva în pro-

șeful sec- precum secretarulam aflat își ridică cunoștințelor

• s-a achitat . de sarcini în anului 1966, a fost propusă premiere specială.despre cine și-a găsit ano- F.B.M. să afirme, că toată pe macara, este cer- produce accidente, în stare de ebrietate numai greutăți

tea să nu te mai vezialtora. Și atunci cazi pria-ți plasă...
TELEVIZIUNE4 martie

22,20
22,50

23,30
23,40

î roca- sarde pu-

cei mici filmul : 
zburătoare, 
tineretul școlar ; 
de pe galera lui

de seară, 
meteorologic.

micul ecran.

18,00 Pentru
Căsuța

18.10 Pentru
Amfora
Poseidon. Scenariu știin
țific de I Hobană.
Publicitate.
Telejurnalul
Buletinul
Panoramic.
Dincolo de
Tele-enciclopedie.
Filmul serial: „Sf intui".
Invitata noastră. Muzică 
ușoară.
Memoria peliculei.
Campionatul mondial de 
patinaj ‘ artistic. Exerciții 
libere (femei). Transmi
siune de la Viena.
Telejurnalul de noapte, 
închidere. Ceas.

funcționare corespunzătoare a instalației plug se execută o serie de lucrări de pregătire care vor asigura pentru viitor o zonă fără deranjamente tectonice.Pentru a asigura o la maxima capacitate lor s-au luat măsuri și și în continuare pentru in bună stare
funcționare a abataje- se vor lua menținereade funcționare a parcului de vagonete. întreținerea optimă a căilor de acces spre abataje și aprovizionarea ritmică a brigăzilor de mineri cu materialele necesare. Vom persevera pentru îmbunătățirea continuă a asistenței tehnice la locurile de muncă, pentru întărirea disciplinei de producție și asigurarea stabilității muncitorilor în brigăzi.Pentru ca exploatarea noastră să obțină rezultate calitative superioare în activitatea economică, în primul rînd, un accent deosebit vom pune pe activitatea de zi cu zi din abataje, locul unde se hotărește soarta producției.

ergem ?Unde m
(Urmare din pag. 1) • Sala de sport I.M.P., ora 

10, in cadrul campionatului
zentat de artiști -amatori din republican de volei seria a II-a :
Cîmpu lui Neag. Știința Petroșani — Construc

torul București.
Manifestări sportive • Arena Minerul Lupeni, ora

• La pîrtia „Straja", conți- 15, iotbai Cupa României: MI-
nuă întrecerile de SCIII înce- NERUL LUPENI — METALUR-
pute simbătă. GISTUL BUCUREȘTI.

• Sala de sport din Lupeni, 
ora 9: întreceri de HALTERE Teatru
în cadrul etapei orășenești a • Teatrul de stat Valea Jiu-
campionatului regional de ju- lui, ora 19,30 „OMUL CARE A -
niori. VĂZUT MOARTEA .

DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI
• 27 februarie 8 martie

Magazinele O.C.L. Produse industriale Pe
troșani sînf aprovizionate cu un bogat sortiment 
de articole și modele noi de produse specifice 
sezonului de primăvară :

baticuri din rolan 
poșete P.V.C. 
umbrele 
combinezoane din fire sintetice 
cămăși de noapte din 
tetice 
ciorapi 
batiste fine 
modele de pantofi de 
mat nou 
bluze din țesături de 
și mătase 
pardesie în modele noi 
taioare din țesături de lină etc.

fire sin

un for*

bumbac

VIZITAȚI MAGAZINELE DE SPECIALITATE BINE 
APROVIZIONATE CU ACESTE ARTICOLE.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER
PETROȘANI

angajează:
E DUC 

un salariuCU
Studii : se cere liceul

A 
de 
cu

TOR
800 lei lunar.
sau fără bacalaureat

— ADMINISTRATOR ȘCOALA
cu un salariu de 1 000 lei lunar.

Studii : se cere liceul cu sau fără bacalaureat 
și doi ani în funcții administrative, sau școala 
generală și 4 ani în funcții administrative.

Cei ce solicită aceste posturi să se pre
zinte la secretariatul școlii sir- Republicii nr. 7
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Relațiile comerciale 
polono-japopeze 
se dezvoltă

Intr-o declarație făcută ziariștilor, ministrul co- exterior al Poloniei a că relațiile comerciale cunoscut înși îndeosebi în 1966, continuă.

VARȘOVIA 3. — Trimisul special Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La 2 martie s-a înapoiat la Varșovia delegația guvernamentală poloneză, condusă de W. Trampc- zynski, ministrul comerțului exterior, care a făcut, o vizită oficială în Japonia în perioada 19—24 februarie, în , fața merțului subliniatpolono-japoneze au ultimii ani, o dezvoltare continuă. Interesul Poloniei față de dezvoltarea relațiilor economice cu Japonia, țară care dovedește o activitate deosebită în direcția dezvoltării relațiilor comerciale cu țările socialiste, este, marcat de recenta vizită, prima la nivel ministerial din 1921, cînd cele două țări au stabilit relații diplomatice.

Mîine, alegeri în FranțaPARIS 3. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Campania electorală pentru primul tur al alegerilor s-a încheiat definitiv vineri, prin intervențiile ia radio și televiziune ale liderilor celor patru mari formații politice franceze: Georges Pompidou (Cea de-a V-a republică), Francois Mitterrand (Federația stîngii), Waldeck Rochet (Partidul Comunist) și Jean Lecanuet (Centrul democratic). Astăzi, 4 martie, deci după încheierea oficială a campaniei electorale, la ora 20, generalul de Gaulle va rosti la radio și televiziune o cuvîntare.Duminică, 5 martie, de la ora 8 la ora 18 (iar în unele orașe mari pînă la ora 20), se desfășoară votul la primul tur de scrutin,' pentru desemnarea celor 486 de

deputați (din care 470 pentru metropolă și 16 pentru „teritoriile de peste mări"). 28 500 000 de alegători, din care 15 milioane femei, vor voia pentru desemnarea de candidați. Afară de cele patru partide menționate mai sus, participă la alegeri Partidul Socialist Unificat, al cărui lider este Pierre Mendes France, fost prim-mi nistru, precum și diverse formațiuni de extremă dreaptă și candidați, tără partid.
Sesiunea comisiei O.N.U pentru drepturile omului

R G- Reuniunea Consiliului Apărării(Agerpres). — La Bonn o reuniune a Consiliu- prezidată de cance- In
BONN 3 a avut loc lui Apărării, larul Kurt Georg Kiesinger.cadrul .ședinței a fost discutată cererea Angliei privind sporirea contribuției R. F. a Germaniei la cheltuielile de întreținere a for țelor militare britanice aflate pe Rin. Agenția France Presse, citind surse informate din Bonn, rela-

tează că guvernul vest-german, din motive economice, ar fi respins cererea britanică, acceptînd implicit reducerea substanțială a efectivelor engleze aflate pe teritoriul Germaniei occidentale. In cadrul ședinței au fost date instrucțiuni șefului delegației vest- germane la tratativele tripartite de la Londra, Georg Duckwirtz, să aducă la cunoștința Marii Britanii și S.U.A; poziția guvernului vest- german. Observatorii politici din Londra relatează că guvernul britanic speră totuși Că S.U;A„ care vor, fi reprezentate la dezbateri de John McCloy, se vor strădui faciliteze probleme, mult timp mane.

GENEVA 3 (Agerpres). — Sesiunea de la Geneva a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului examinează în prezent problema politicii de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane. Reprezentanții R.A.U., Tanzaniei. Nigeriei, Uniunii Sovietice, Senegalului și ai altor țări au condamnat în cuvîntările lor politica guvernului sud-african și au cerut adoptarea unor măsuri împotriva a- cestuia.Reprezentanții țărilor afro-asia- tice au prezentat un proiect de rezoluție în legătură cu tratamentul inuman la care ținuții politici din tul se pronunță în tuirii unei comisiisă examineze' situația deținuților politici din R.S.A si cheamă toate statele să!‘exercite presiuni asupra guvernului de la Pretoria pentru a-1 determina să renunțe la politica rasistă.

sînt supuși de- R.S.A. Proiec- favoarea insti- speciale care
să o soluționare a aceste' care grevează de mai relațiile anglo-vest-ger-

0 provocare insolentă la adresa 
poporului vietnamezHANOI 3 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității o declarație în car- sînt condamnate atacurile declanșate de către trupele americane, care de pe teritoriul Vietnamului de sud și de pe navele flotei a 7-a au deschis un puternic foc de artilerie împotriva teritoriului R. D. Vietnam și au minat mai multe rîuri în partea de nord a Vietnamului.Aceste acte premeditate și inumane, se spune în declarație, constituie o dreptului lui zonei brutală atatii teritoriale Ele reprezintă o provocare inso-

lentă la adresa poporului vietnamez și a celorlalte popoare progresiste din lume.Frontul Național de Eliberare și întreaga populație sud-vietnameză, subliniază declarația, denunță p- piniei publice noul pas făcut de ( trupele americane în escaladarea războiului din Vietnam și cer încetarea definitivănată a bombardamentelor și oricăror alte acțiuni de război S.U.A. împotriva mocrate Vietnam.țiuni agresive și inumane reuși să salveze trupele cane de la înfrîngere în mul de sud. Este absolut se spune în declarație, căcânii, vor fi definitiv înfrînți de forțele armate și popor în ambele ' *, părți ale Vietnamului.
încălcare deliberată a internațional, a statutu- demilitarizate, o violare suveranității și a integri- a R. D. Vietnam.

DAMASC 3 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc a 
transmis joi seara o declara
ție a primului ministru Yo
ussef Zeayyen care a vorbit 
despre victoria Siriei în dis
puta sa petrolieră cu compa
nia Iraq Petroleum. Acordul 
care a fost semnat cu condu
cerea companiei petroliere oc
cidentale, a precizat Zeayyen, 
se referă la redevențele cu
venite Siriei în urma traficu
lui petrolier prin conducta ce 
traversează teritoriul său. El 
prevede suma de 5 shilingi și 
10 penny pentru o tonă de 
petrol care trece prin conduc
tă și 2 shilingi pe tonă 'ca 
taxă de încărcare la portul 
petrolier Baniăs. In acest mod, 
a precizat Zeayyen. redeven
țele anuale ale Siriei se vor 
ridica de la 105 la 160 mili
oane lire siriene. Totodată, 
el a menționat că suma de 
4 911 201 lire sterline, repre- 
zentind totalul redevențelor 
datorate pe anul 1966, a fost 
depusă joi seara, in virtutea 
acordului încheiat la Banca 
centrală din Siria. Drept ur
mare, Consiliul de Miniștri 
al Siriei care a adoptat acest 
acord, a hotărît să înapoieze 
consorțiului bunurile sale mo
bile și imobile sechestrate la 
8 decembrie 1966.

In același timp, Zeayyen a 
menționat că, astăzi, sîmbătă, 
urmează să înceapă noi ne
gocieri între guvernul sirian 

. și reprezentanții companiei, 
în vederea unui acord în le
gătură cu. redevențele datora
te Siriei pe anii 1960—1965.

„Victoria noastră a mențio
nat- primul ministru siran, a 
fost determinată în mare mă
sură și de sprijinul acordat 
de R.A.U., Irak, Liban și de 
alte țări ale lumii arabe".

S.U.A

Noi critici la adresa Administrației JohnsonYORK 3 (Agerpres). — In- interviu acordat revistei primarul orașului New po- in de el,
NEW tr-un „Look", York, John Lindsay, a critical litica Administrației Johnson Vietnam. „Extinderea agresiuni către Statele Unite, a subliniat nu poate duce la rezolvarea problemei vietnameze". El a menționat că nate continuării mie o povară grea american. Războiul a arătat Lindsay, dă se programelor de orașelor americane,

vietnameze".sumele astronomice desti- războiului consti- pentru poporul din Vietnam, lovituri serioa- reconstrucție a care se află
Constituirea unei comisii 
anglo-maltezeLONDRA 3 (Agerpres). — In cadrul tratativelor care au loc în prezent între delegațiile guvernamentale ale Maltei și Angliei pen- - tru aplanarea conflictului provocat de hotărîrea guvernului britanic de a reduce cheltuielile de întreținere a efectivelor sale militare din Malta s-a căzut de acord asupra constituirii unei mixte, care să elaboreze neri concrete în aceastămă. Se știe că guvernul maltez se opune reducerii trupelor britanice pentru motivul că întreținerea a- eestora constituie tantă de venituri Maltei.In comunicatul se menționeazătratative și a unor generali repre- zentînd N.A.T.O. Observatorii a- mintesc că printr-o rezoluție a- doptată în 1965. N.A.T.O. și-a a- firmat interesul pentru „menținerea securității Maltei".

comisii propu- proble-
o sursă împor- pentru economiadat publicității participarea la

într-o situație critică. Cheltuielile zilnice cerute de războiul din Vietnam depășesc cu mult fondurile destinate orașului New York.Acest interviu acordat de primarul New Yorkului revistei „Look" este prima atitudine critică fată de politica guvernului american în Vietnam după alegerea lui Lindsay, în toamna anului 1965.

si necondițio- 
a 

ale De- ac- 
vor

Republicii Asemeneanu ameri-Vietna- *, sigur, ameri

Ședința premierului Wilson 
cu deputății „rebeli"LONDRA 3 (Agerpres). — Primul ministru al Angliei, Harold Wilson, a convocat o ședință închisă, a fracțiunii parlamentare laburiste în cadrul căreia a fost ex-
Crește numărul șomerilor 
din SuediaSTOCHOLM 3 (Agerpres). — încetinirea ritmului activității industriale în anul 1966 a provocat o creștere îngrijorătoare a numărului șomerilor în Suedia, se spune in buletinul pe luna februarie al Confederației Generale a Muncii din această țară. Numărul șomerilor a sporit cu 17 000. în luna ianuarie nă a anului este cea mai patru ani.Anul trecut, nul. peste 200 de firme industriale . si-au încetat activitatea, iar' alte 300 au fuzionat. Anul acesta se prevăd noi închideri de uzine sau fuzionări care vor afecta peste 1 000 de întreprinderi, antrenînd, în consecință, reduceri de personal. Industria minieră, forestieră și cea a construcțiilor de locuințe vor avea cel mai mult de suferit.

* HANOI. După cum anunță agenția V.N.A., 
la 27 februarie, unități ale Armatei Populare 
Vietnameze din provincia Nghe An au incen
diat una din navele americane, care au atacat 
regiunile de coastă ale provinciei. Alte două 
nave au fost incendiate la 28 februarie de forțele 
armate vietnameze din provinciile Ha Tinh și 
Nghe An.

• MOSCOVA. Un acord de colaborare teh- 
nico-științifică a fost realizat la Moscova între 
firma engleză „Plessy" și Comitetul de stat pen
tru știință și tehnică de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. Programul de colaborare, 
prevăzut pe cinci ani, se va referi la domeniile 
electronicii, tehnicii calculului și mijloacelor de 
automatizare.

Q CARACAS. Guvernul venezuelian a resta
bilit garanțiile constituționale suspendate la 13 
decembrie 1966. Această hotărîre a fost luată 
joi, în cadrul unei reuniuni extraordinare a ca
binetului, convocată de președintele republicii, 
Raul Leoni. Cu această ocazie au fost restabilite 
inviolabilitatea domiciliului și a corespondenței, 
libertatea 
festații.

presei și dreptul de întruniri și

PAZ. Poliția boliviana « a. ustat 
Partidului Revoluției Boliviene

mani

joi 12 
și ai

• LA 
lideri ai 
Partidului Comunist din Bolivia, sub pretextul 
unor „acțiuni subversive". Cei arestațfiau fost 
transferați în localitatea Puerto Rico, situată în 
nord-estul țării.

• 3AIGON. Agenția U.P.I. transmite că un 
avion american, ce operează pe fronturile sud- 
vietnameze. a bombardat joi, din greșeală, un

REDAU! 1A ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, str. Republicii w 44. TeL 1662. 269 (C.G.VJ).

față de aceeași lu- 1966. Această cifră ridicată din ultimiisubliniază buleti-

aminată situația creată în uij’y-a votului din Camera Comunelor* a- supra Cărții Albe a guvernului privind cheltuielile militare. Adresîn- du-se celor 60 de deputați laburiști care s-au abținut de la vot, premierul britanic le-a cerut, după cum relevă agenția Reuter, pe un ton ferm, să renunțe la această poziție, amenințîndu-i totodată că le va retrage candidaturii^ la viitoarele alegeri. De asemenea, el a arătat Că abținerile repetate de la vot ale unor deputați laburiști împiedică guvernul să pună în aplicare programul său, fapt care 1-ăr putea - determina să organizeze noi alegeri generale. • ‘p .Referindu-se la această declarație, corespondentul de la Londra al agenției Associated Press subliniază că ea a fost făcută într-un moment cînd guvernul se pregătește să dea o nouă bătălie pentru a obține din partea Camerei Comunelor aprobarea politicii sale economice. Corespondenții atrag atenția că discutarea politicii de înghețare a preturilor și salariilor în special se anunță a fi deosebit de furtunoasă.
sat sud-vietnamez situat în apropierea frontierei 
cu Laosul. Potrivit declarației unui purtător de 
cuvînt al Comandamentului militar american din 
Vietnamul de sud, 83 de locuitori ai satului au 
fost uciși, iar 200 răniți.

• VIENA. Referindu-se la arestarea în Bra
zilia, la Sao Paulo a fostului comandant al la
gărului . de exterminare Treblinka și Sobibor, 
Franz Stangl, de origine austriacă, zia
rele vieneze subliniază că el poartă vina pentru 
omorîrea a 700 000 de oameni, în marea lor ma- 
loritate evrei.

• ALGER. In urma acțiunilor inițiate de pa- 
trioții angolezi, în ultimele zile au fost uciși 63 
portughezi și 55 de mercenari, a anunțat la Al
ger un purtător de cuvînt al Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei.

Totodată, Frontul de eliberare din Mozambic 
a făcut cunoscut că în ultimele patru luni au 
fost scoși din luptă 270 de soldați portughezi.

0 PARIS, După ce s-a aflat cîteva zile in 
stare de inconștiență, în urma unei tentative 
de sinucidere, celebra cîntăreață Dalida și-a 
revenit vineri, și este în afara oricărui pericol. 
In aceeași zi, ea a părăsit clinică Widal din 
Paris.'

O WASHINGTON. ,,încordarea rasială în ghe
tourile negrilor din orașele americane a atins 
un asemenea grad incit în orice moment ar pu
tea izbucni incidente fără precedent", au decla
rat liderii Comitetului național al luptei împo
triva discriminărilor rasiale dih S.U.A. E. Rute- 
lege și D. Wood. Negrii americani, au subliniat 
m, trăiesc în condiții extrem de grele.
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