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'cursul Inlîlnirii

cestora aprecieri unani
me din partea științei 
mondiale au fost releva
te cu lux de amănunte 
de către conferențiar. 
Punînd un deosebit ac
cent pe reliefarea - sen
timentelor de curaj, vo
ință, dîrzenie, vorbitorul 
a insistat asupra dorin
ței ^cognitive nestăpânite

lui Uniunii Artiștilor Plastici: 
Acad. Ion Jalea, Ion Irimescu, Al. 
Ciucurencu, Corneliu Baba, -Boris 
Caragea, . Vasile Kazar, Spiru

O dată, un mucalit făcea o remarcă: In orașul nostru, blocurile noi răsar ca 
ciupercile după ploaie. Este o remarcă ce corespunde inirutotul realității. Parcă 
peste noapte se ridică noi edificii, Unele mai frumoase decît celelalte. Unități co
merciale noi își deschid porțile in fața afluenței de cumpărători. Vechiul centru 
al orașului a suferit și el trahsfonnări radicale. 1% tocul mijȘiJor ^«pdegi și Cjrdurui 
ce impînzeau orașul, au apărut unități comerciale mari, specializate în desfacerea ce
lor mai variate produse menite să usureșe și să înfrumusețeze , viața locuitorilor 
din vechea noastră așezare minieră. „

Păcat, însă, că aceste realizări însemnate, mai sint umbrite, ici-colo, de nereguli 
care supără pe om. >

Dar să mă explic! . „

uppr noi cabaite. In 
urma țceștui- studiu - au fost 
proiectate două cabane in ma
sivul Pirtng (una lingă lacul 
Gllcescu și alta în apropierea 
fostei cabane) și una în masi
vul Retezat, pe Lăpnțnic. Lu
crările țoșfojrn proiectelor vor 
începe în primăvara anului 
viitor.- -‘ - ■

hferință 
unanim

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

orașe. Dar dacă facem un lucru, 
apoi sa fie făcut.

Vechile firme,. , pictate .pe:; tablă 
-zincată sau, sticlă, dintr-o lăuda
bilă inițiativă au fost înlocuite. în 
parte, cu firme fluorescente, fru
mos colorate, 'cântribuitid 4a Înfru
musețarea orașului Dar tuburile 
s-au ars, rămînînd doar cadrul me- 
talic și o încolăcire de țevi de sticlă 
Ce acuză nepăsarea. ■ - '

Nu sînt piese de schimb? De 
ce -s-auî adus ■ Atunci firmele lumi
noase, ?„..Sînt.. .piese .. de .schimb. ? 
Atunci tuburile arse de ce nu se 
Jțjlpgyigșc ? ;. ...... , , ,.

1 "Ihtef Vteva .1 ntNowF clțr#'ău la 
bază (așa cum se prezintă'lucru- 

’rile-la f'aceâstă eră) zeci de'inii‘de

FJ wminiea, ora 12.
Casa de cultură 

din Petroșani, anunța o 
conferință : interesantă. 
Setea de cunoaștere a 
atras un public destul de 
numeros. Cursanții Uni- 
vefsitfyiit,nppiilare din

'ori și câJă-

Andronescu, 
4țȘNM^I.pSxpediții spre 
MU Mi" Conferen- 
țiesUl buă&eștean, scri
itor și cdnoscut tradu- 
cător din limba engle
ză, „înarmat" cu un bo
gat material ilustrativ: 
fotografii* ■ nețjifctc.sdatr 
inedite spicuite din pre
sa străină, a prezentat 
detaliat auditoriului ex
pedițiile iluștrilor cerce
tători d. exploratori "ai 
Sudului ‘alb, Roald Am
undsen și Robert Scott. 
Pregătirile de plecare, 
greutățile intîmpinate în 
lupta cu natura glacia
ră potrivnică și succesele 
care le-au atras apoi a-

CALEIDOSCOP., Preocupare
.Bibliotecile din Valea Jiului 

au o preocupare permanentă 
pentru a-și îmbogăți... rafturile 
cu cărți noi. Astfel numai în 
luna octombrie, de la Librăria 
„Ion Creangă" din Petroșani, 
liceul din localitate a cumpă
rat cărți în valoare de 1200 
lei, Grupul școlar minier Lu
pani de . 2 500 lei, clubul „E- 
nergia" Paroșeni de 1 200 lei, 
Grupul școlar minier din Pe
troșani de 1 630 lei, clubul sin
dicatului minier din Lonea de 
2 000 lei, Casa de cultură din 
Petrdșarîi de 2 300 lei. Secția 
de învățământ s-a dovedit în
să cea mai interesată în cum
părarea cărților. Anul ■ acesta 
eâ a- cumpărat cărți în valoa
re de 42 000 iei; Cu volumele 
cumpărate - au . fost înzestrate 
bibliotecile școlare și biblio
tecile persbnaîe ale elevilor 
premiati.

tatUmrea tewHiri* 
i BMibrii BirtyibOqL|

DOCUMENTELE PLENAREI C, C, 
AL P. C. R. DIN 5-6 OCTOMBRlf 
IN DEZBATERE

Iii urma expozițiilor de mo
bilă,,., de. la Deva și București 
a. fost omologat tipul de mo
bilă , „Parîngul" produs. de 
I.O.iX.k Petrdșani. In prezent 
se lucrează la prima serie de 
20' de garnituri • care va fi/ ter
minată și trimisă în comerț la 
5 ianuarie. Aceasta este • pri
mă ’ serie ■■ din cele 100 de gar
nituri contractate pentru co
merț pe’ semestrul I al anului 
viilor. Tipul „Parîngul" se 
compune, din : dulap pentru 
haine, demontabil, cu trei uși, 
studio cu ladă pentru așternut, 
bibliotecă cu vitrină, dulap — 
bar — televizor și masă alpn- 
jabilă. Toate aceste piese sint 
executate cu furnir exotic.

Lipsa parcurilor se resimte din 
plin. Prin construirea . palatului 
poștelor", una din cele două- zone 
Verzi în „miniatură" a dîsdărtft Ou 
toate că r se știe dogț-w—«ți^oeul 

'cel'mai eficace pdnfrl/ ‘,l*ctlireă" 
aerului viciat al orașului '?înț,. spa
țiile verzi care pwrffitk ’attftoăfera. 
Dar măcar parcul ce-a . rămas, să 
se’ poată numi.: pare — un loc de 
recreere Dar parcul, e departe de 
a fi așa ceva NUtniți-1 dacă vreți 
„easinou în aer liber" „Școală' de 
învățat 66" etc etc In loc să fie 
dotat cu băngi fixe cafti să mai taie ■ 
din elanul acelora care înțeleg 
greșit.. menirea- parcurilor;, băncile: 
actuale sînt mutate după -bunul 
plac al unuia sau altuia. Parcul a-.

. rată , ca un loc care a . fost inundat 
de ape; sărăcit. Un grup de tran
dafiri pitici și unul'cu begoriii, este 
tot. „inventarul floral" iar, colac 
peste pupăză, asfaltarea a ținut 
toată vara, în peisajul dezolant a- 
părînd în plus, stive de lemne, ni
sip, smoală și., fufh.

organizării

Proiectul de Directive al CC. al 
la perfecționarea conducerii și 
naționale, corespunzător confițfl^ 
voltare socialistă a României, repreztatt O 
a înțelepciunii partidului. In el te raHRjțg sujjMRMs 
de a ridica întreaga activii»»® ecmwAMJțțte tțMPF 
calitativ superioară — condiție prlmordHMt 
tiiirii obiectivelor desăvîrșirli construcției ■SuCTrtWte 
elaborate de Congresul al IX-lea al P CB. Pentru co
lectivul minei Lupeni — verigă importantă în econo
mia țării — proiectul de Directive constituie, un în
dreptar de mare valoare.

Prevederile Directivelor frt ceea ce pocește lăți
rea atribuțiilor unităților economice apropierea con
ducerii de producție, îmbunățățiea formelor de orga
nizare a conducerii întreprinderilor, statornicirea 
principiului conducerii colective în conducerea acti
vității economice, ridică răspunderi mari și în fața 
colectivului4 nbstru. fcxploKțsferîi.ncWStre"!! revitr ser ■ 
cini mari. Ea trebuie Să asigure producția de cărbune 
conform planului de stat, asigurînd, totodată, realiza
rea integrală a indicatorilor tehnico-economitl sta- 
bill»'

in realizarea acestor sarcini, măsurile Întreprinse 
pentru așezarea ne baze științifice a organizării pro
ducției șl a muncii ne-au fost de un real folos și pînă 
acum. Planul de măsuri elaborat pe baza studiilor — 
întreprinse în colectiv — stabilește o serie de căi pen
tru perfectionarea activităt'i exploatării. Wțultg diți. 
masurile stabilite au fost aplicate Vom enumera doar 
o parte : Generalizarea susținerii metalice în stratul 
5. felia II, stratul 8 în sectorul IV — măsură care va 
du.ee la importante economii de material lemnos; Li
chidarea zonelor cu lucrări vechi și pregătirea abata
jelor frontale la sectorul VI a feliei a doua în stratul- 
5 blocul V; îmbunătățirea aprovizionării și transpor
tului prin colectarea producției la orizontul 440 ceea 
ce.va duce la menținerea capacității de producție, ală
turi de pregătirea stratului 15 și 18 tot din sectorul 
VIII: îmbunătățirea transportului la orizontul, 440 
prin trecerea la transportul pe benzi al producției din 
«tratele 3. blocul IV. stratul 5, blocul V, și stratul 5, 
blocul VI: raționalizarea folosirii efectivului de regie 
prin concentrarea sectorului de investiții pe trei ori
zonturi 300 400 si 440 etc ,< ■

(Continuare in pag. a 3-a)

Termocentrala Paroșeni.
In camera de comandă termică a blocului energetic de 150 MW, 

specialiștii în automatizări termice Manea Petre și Vietu loan verifică 
cu deosebită atenție starea de funcționare a aparatelor de măsură și 
control. Foto: V. QNO1U



VOLEI

ViRFUL „BUCURA" DIN MUNȚII RETEZAT

1- Ști*4|i W^roșani
2— 3. Minerul Uricani

Minerul
— I-C.O

Spre deosebire de edițiile auiior 
precedenți, campionatul orășenesc 
de volei, ediția 1967—1068, se des
fășoară pe două serii distincte:

Ser ia Petroșani în care activează 
formațiile Jiul, Știința II, Utilajul, 
toate din Petroșani, Minerul Dîlja 
și Parîngul Lonea și seria Lupeni

sfirșjt cu scorul de 5—0 în favoa
rea sa.

Brigada de arbitri din Hune
doara, avînd la centru pe Pop Cor
nel, a conduș bine ua juniori, Pa
rîngul Lonea — Abatorul Hațeg

echipelor Prepa- 
din

'$>'•<* consumat ultima eta-
1 turului campionatului 

categoriei 13 de handbal, țn 
această etapă echipa Știința 
Petroșani a jucat acașg cu 
formația Tăhngmetal Timl- 
țoara. fa sfîrșitul medului, 
Spectatorii, jucătorii localnici 
fi antrenorul ' lor au răsuflat 
ușurați'■ greu dar totuși t'K- 

’ -"torie. Intr-adevăr, a fost un 
meci dificil pentru echipă 
noastră., Jucători solid, pa-

individuale, timișorenii au
■ P’avțtqtf wț fag î» viteză, pe 
alggwi <gafa dur, fal crg» ac- 
(‘^„^ctUț^fasr, au' fnpuș 
unul adevărat tir poarta a- 
părată de Bocănici. Ei au con- 

"^us-flfh rgpefatg. findurț, dar 
; gazele a# pgg# resurse ne- 

cesfre P^lttru a egala ff, în 
final, pentru a-și adjudeca 
victoria, cu toată Împotrivirea 
portarului advers, în forme 
bună-

Oaspeții încep furtunos ș: 
cți jupi bun om al lor, Pian, 
deschide scorul iar pește un

Constructorul Lupeni 
Minerul Vulcan
Parîngul Lonea 
Constructorul Hunedoara 
IC.O. Hunedoara 
Minerul Aninoasa

12. Abatorul Hațeg

4. Preparatorul Petrila
5. Minerul Teliuc
«.

După pauză, studenții se 
gindeșg, probabil, că nu se 
face să-și supere spectatorii 
efaar în ultima etapă și sînt 
deciși să cîștige. Oaspeții în
să nu prea-s de acord. Ei se 
apără organizat pe semicerc 
ți contraatacă periculos. Dar 
jocul lor dur, nervos, atrage 
după sine eliminări de cite 
două minute și acordarea a 
încă trei lovituri de la 7 me
tri pe care le transformă Ma- 
halagiu 2 și (teul. In această 
parte a meciului gazdele sînt 
și ele penalizate cu o lovi

ta ia avantaj de două puncte 
și se părea că nu va mai a- 
vga probleme. Oaspeții însă 
forțează, se apropie și ega
lează prin transformarea de 
către Dian a unei lovituri de 
la 7 metri, Fodor însă stabi
lește scorul final la 13—12 
pentru echipa sa.

A fost, repet, un meci greu 
pentru Știința, dar cîștigat pe 
merit cu prețul unor metri 
eforturi și a dorinței ferme 
de victorie. Pentru dăruirea 
cu care a luptat merită a- 
prgaieri întreaga echipă, deși 
comportarea sa generală de-a 
lungul returului este sub po
sibilitățile sale reale. 8 punc
te în 9 etape nu-i un rezultat 
onorabil pentru Știința Pe
troșani, chiar dacă a avut 
cinci meciuri în deplasare.

Autorii golurilor de dumini- 
nică au fost Fodor 4, Mahala
giu 3 (toate din lovituri de 
la 7 m), Drig 2, Keul 2 (am
bele din 7 m), Dumitru și
Popovici pentru Știința, Dian 
7 (trei din 7 m), Șimon și

Mahalagiu îl egalează din- 
tr-o lovitură de la ~ m. Pînâ 
în finalul reprizei jocul este 
disputat, plăcut, șe marcă go
luri frumoase de o parte și 
de alta, se apără șuturi peri
culoase de către cei doi por
tari, re acordă cinci lovituri 
de la 7 m dintre care șe 
transformă patru — cite două 
de fiecare echipă — Maha
lagiu fiind autorul unei ra
tări. Rezultat la repriză: G—

Desigur că cel mai bun rezultat 
este cel obținut de constructorii lu- 
oeneni care au întrecut la Hune- 

eu 1, FHultat ee 
le a permis urcarea .Citgrya tacuri 
în clasament. E<'hi0tl* de P# loW 
2, Minerul Uricani și Minerul Ghe- 
lar și-au păstrat Ibrtlrtl* Ț* > Și SU* 
inta care a totalizat 14 puncte, după 
vigftrij 6U, J-țto,ggupcg x«MW»lor

-MMM viitoare t Minerul Ghalar- 
Sanatrur torul Hunedoara; Mineral 
Teliuc — Minatul Vulcan,- Abatorul 
Hațeg — Știința Petroșani; Prepa
ratori 1 Petrila — Parîngul Lenea? 
COTistructprut Lupeni — 
Aninoașa; Minerul Uricani 
îiunedoarg. "

'* ' ‘St- -■? t - < ,

rezultate meritorii
iată rezultrtăe exMIrtg:Mineral 

'Aninoasa — Prept .fiPetrila' 
2—2; Parîngul UtW — Abatorul 
Hețeg. ș—>0; Știința Petroșani — 
Minerul Teliuc 3—0; Mineral Vbl< 
can — Constructorul Hunedqșra 

»-»• . 111 f
Despre întnftfrea Se‘la T,onea,s 

corespondentul noetru. loan Teșcani 
ne-a scris: ' ‘

Victoria «alegoria*
In etapa a IX-a a campionatului 

regional de fotbal, lonenii au pH-l

. >*>*»*■ ;

c LMI1WA

cu participarea 
ratoral, Mineral, Cadre, tagjgg 
Lupeni. și Preparația Coroești.

După disputarea a trei et*P* 
seria Petroșani sau seria întîi 
s-au disputat toate partidele) cla
samentele se prezintă astfel:

Cu excepția echipei Cci^trpc-

■ nînd o frumosâă victorie cp sco- 
; rul de 3—1, și ă Mînerujul tjrjcani 
' care duminică a stat deoarece par- 
; tenera sa, Mlnemt Ghețar, a jucat 
. în „Cupa României- ttf A Ș, Cugir, 
: celelalte formații din Valea Jiu-.

«bținuf

1. Parîngul Lonea
3

2. Utilajul Petroșani
3

3. Minerul Dîlja
..3

4. Știința II Petroșani
2,; 1 J

Ș. Jiul Petroșani

3

1

1

0 9——2 6

2

1

4—6

5-4

3—5

2—6

4

3

3

o

1 Preparatorul Lupeni
3 2

2. Cadre Lupeni
3 1

3. Preparați* Coreoșți
■ 3 1

4 Minerul Lupeni
3 1

1

2

2

2

6—3

3—6

4—6

3—7,

5

4

4

Radu, cît și pumponeuții formației. 
Strădanie vădeșe și echipele Pre-

După cum se vede, echipa din 
Lonea a cîștigat toate cala trei în- 
tîlniri și este hotăritâ să nu ipai • părătorul Lupeni, Utilajul Petro- 
cedeze locul I Este și posibil dgcă 
ne gîndim la preocuparea pa cșre 
e manifestă pentru acest sport atît 
antrenoral echipei, medicul Radu

sam, Minerul Dîlja, Preparația 
Coroești.

p. SȚAICU 
activist sportiv

mțnut Șimpn, U urcă la 2—0. 
Studenții par timorați, se în- 
tree în greșeli și ratează trei 
ocazii deosebit de favorabile. 
Treptat însă ei își revin, Drig 
reduce scorul la 2—1, ^pai

tgrg de la 7 m și cu elimina
rea pe cîțe două minute a lui 
nopovici pentru un act total 
lesportiv (lovirea intenționată 

a adversarului) și apoi a lui 
Drig. Cu toate acestea, Știin-

Orbulescu dte 2, Marchanp 
pentru Tehnometal.

A condus cu unele greșeli 
".rbitrul Mihai Ionescu din 
lucurești. j

Dumitru GHEONEj-.

memmsnoma. jhww'i

FQPICE
Minerul Lupeni și L M. F. 
comportări diferite

Duminică pe terenurile sportive
din Lupeni și Petrila ș-au disputat

Mi

Iwinitiitil on Jimi -

ATLETlSM Au fost desemnați campionii orășenești
Comisia de atletism de pe lingă Clubul sportiv 

orășenesc Petroșani a organizat duminică etapa orășe
nească a campionatului republican individual și pe 
echipe la cros. Au luat startul gtleți din liceele și șco
lile profesionale din Lupeni, Vulcan și Petroșani. Au 
ubsentat nejustificat reprezentanții liceelor din Lonea 
•■i Uricani și ai Școlii comerciale din Petroșani. Cu 
toate aceste absențe, participarea a fost numeroasă, 
fiind angrenați Ia start 90 de concprenți. O mențiune 
specială se cuvine Școlii profesionale Lupeni (director 
Filip Gheorghe și antrenor prof. Mihoc Vasile) care a 
prezentat lotul cel mai numeros și foarte bine pregă
tit.

Iată campionii orășenești pe anul 1967 : INDIVI
DUAL : Buruian Ileana, Jiul Petroșani, ta jiwtoăre IL 
Pometescu Mariana, Liceul Lupeni, la junioare Boroș 
Vasile, Școala profesională LupepL la juniori U și

Șapte Vwsile, aceeași șeoalâ, la juniori mari. PE ECHI
PE : Idceiil industrial Petroșani la junioare II, Liceul 
Lupeni și Liceul Vulcan, cu același număr de punefe, 
la junipare L Școala profesională Lupeni la juniori II 
și juniori I.

Cu prilejul acestor întreceri atletice au mai fost 
remarcate o serie de talente ca : Rad Remus. Iacob 
Alexandru, Boggyo Robert, Oravetz Tlberiu de la 
droaia profesională Lupeni, Biîytet Alexandru de la 
Școala profesională Petroșani, Săvoiu Stanca și Olaru 
Catinea de la Liceul Vulcan.

Toți «cești campioni orășenești vor participa la faza 
regională ce se va ține la Simeria la sfirșitul acestei 
sâptămîni, unde le dorim să cîștige cît mai multe 
titluri regionale.

STAICU BALOI 
activist sportiv

două partidă de ru|M din cadrul 
«ampionatului Diviziei B. La Lu
pani, formația Ipcală Minerul a pri
mit replica rugbiștilor de la Elec- 
troputere Craiova, Mergi nd pe li
nia comportării lor bune de pînă 
acum (păcat că nu sînt suficient 
sprijiniți de forurile competente), 
lupenenii aU cîștigat cu scorul de 
15—0. Ei au făcut încă o dată do
vada calităților de care dispun, 
și-ap plimbat mult adversarul și 
,jbm punctat" cu siguranță la mo- 
mentul oportun.

In schimb, Studenții petroșă- 
ngni (echipa a Ii-a) continuă evo
luțiile inegale de ța meci la me<i 
cu echipe de valori diferite. Dumi
nică studenții nu au putut depăși 
15-le colegilor lor de la Politehnica 
Cluj. De altfel, strădaniile ambelor 
echipe de a cîștiga au rămas fără 
rezultat, scprul rămînînd alb pînă 
în fȘialul partidei-

Timp d® trei zile, orașul Deva a 
găzduit etapa regională a campio
natului republican individual de 
popice, masculin și feminin, la care 
au participat cei mai buni popicari 
dip regiune — campionii raionali 
și orășenești pe acest an din regiu
nea npastră.

Qomportîndu-se foarte bine, re
prezentanții Văii Jiului — Pașcha 
Rozalia de la Viscoza Lupeni, la 
feminin, și Balogh Iosif de la 
nerul Vulcan, la masculin — 
cucerit titlurile de campioni
gionali, realiând 322 p.d. și, res
pectiv, 820 p.d.

Mi
au
re-



STEAGUL ROȘU
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Prin capacitatea, tenacitatea, 
rigurozitate* sa în predarea 
cursurilor, precum și în rata- 
țiile cu colegii de muncă, s-a 
dovedit a fi un om de o ținu- 
tă și corectitudine exemplară, 
iapt care i-a atrșș stima și res
pectul colegilor și studenților.

Pe lingă activitatea didactică 
a depus o bogată activitate 
științifică; concretizată prin 
publicații in revistele de spe
cialitate, antrenind cadre di
dactice tinere Ta abordarea u- 
nor probleme de mere actua
litate. Mulți ani a coordonai 
activitatea Filialei societății 
de matematică și fizică din 
Petroșani, in calitate de secre
tar și președinte.

In semn de prețuire a «tao- 
tli didactice și științific» des- 
fășdrate. a foal primit în rin* 
(tarile P.C.R., iar fa anul 1M3 
i s-a conferit Medalia Muncii.

Prin dispariția cp uf, univ. 
Gheorghe Masca, institutul de 
mine Petroșani pierde un ca
dru valoros, iar corpul profe
soral pn egleg devotat de 
muncă, un tovarăș exemplu 
de modestie și atașament fa
ță de activitatea profesională.

In ziua de 29 octombrie 1967, 
după o grea și lungă suferință 
a încetat din viață, conf, univ. 
Gheorghe Masca, membru al 
catedrei de matematică de la 
I.M.P.

Născut in comuni) Boian. re
giunea Cluj, la 3 aprilie 1906, 
urmează cursurile Facultății de 
Științe, secția matematică, din 
Cluj pe care le absolvă stră
lucit. Se dedică învățămîntu- 
iui mediu, desfășurind o bo
gată și multilaterală activitate 
didactică și științifică, activînd 
pe riad la Școla normală din 
Abrud, ia liceele de băieți din 
Turda și Tg, Mureș. iHcepind 
din anul 1933 funcționează ca 
profesor la Liceul Petroșani, 
întreaga capacitate de muncă, 
tot talentul și le-a pus în sluj
ba formării multilaterale a ge
nerațiilor de elevi, obțigind 
rezultate remarcabile, concre
tizate în numeroase premii la 
diferite concursuri. O dată CU 
înființarea, in 1948, a Institu
tului de mine Petroșani, des
fășoară o susținută activitate 
în calitate de conferențiar la 
catedra de matematică, acțu- 
cînd un aport deosebit la for
marea cadrelor de ingineri de 
mine.

- ■

00 'OOb
(Urmam din pag. IJ
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Orientarea pe care ne-o dau pre
vederile Directivelor vă ampli
fica . strădaniile colectivului nos
tru ' pentru perfecționarea orga
nizării producției ți a muncii, pen
tru valorificarea de noi rezerve in
terne. Aplicarea acestor prevederi 
ne vor crea condiții pentru a ob
ține realizări și mai bune la toți 
indicatorii. Este bine știut că mun
ca în subteran presupune cunoș
tințe și îndemînare deosebită care 
nu se poate însuși eu prea multă 
ușurință- De aceea, prevederea din 
Directive cu privire la reducerea 
fluctuației și asigurarea stabi
lității cadrelor cu experiență jn 
muncă prin acordarea de sporuri 
procentuale 14 salariul tarifar pen
tru Vechime neîntreruptă în ace
eași întreprindere, va contribui în

mod substanțial la crp|ț(R,ig 
ductivității și croducțițd». „ , fej

De asemenea, socotesc țjf 6' pia- ■ 
re valp$r#i ae^nj .perfeTJj^nargii 

«t rW- 
vine ta’ th*sistemului 
de salarizare — pîrghie trainică în 
Vederea măririi cointeresării ma
teriale a salarigților. Prevederea a- 
ceșței hPtărî.ri vă contribui Ia spo
rirea răspunderii fwcărui ■salariat 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, aceasta constituind un cri
teriu obligatoriu pentru Wordarea 
în întregime a Emulai tariff-

Sînțem .convinși că «piu are» 
masurilor preconizate în proiectul 
de Directive al CC al P.C.R. va 
duce nemijlocit la îmbunătățirea 
substanțială a activității econo
mice a ițWtt» Upefti f Ft 1 j

1

BULETIN 
JURNAL. 

k Bulpțjn 
w*îfo- yi,imN de

«<tWI; ărf. din pro -
epam;, 7,00 RADIOJURNAL Sport;

fUiffimruțaMi W» Tot înain
te; |,Jta MOMWft POETIC; «,25 
La microfon, melodia preferată; 
9,1» BULETIN DE ȘTHII; 9,05 La 
microfon, metodja preferată; 9,25 
Sfatul piedtouiuî ! Prevenirea îm- 
bplnăvirflw.in ctaMMiite da micro
climat din subteran; 9,30 „Am o 
mîndră eg o floare" emisiune de 
folclor; 10.60 -Tinerii interpret /de 
muzică psenră: JO.fQ Cura da lim- 
ÎM frnneeză (raluerea emisiunii din 
31 o -tombrtel; 1«,45 „Inalță-te fru
moasă torit" — program de cîn- 
tece; 11.0Q BULETIN DE ȘTI HI: 
•11X13 CranăM eepiMMuteb; 11,30 
Cîntoce ascultate mereu cu plă- 
Uprp; J2,00 „fțftiteye. BlR-gi la vale” 
«tedtofcee ftoputera; 12,25
Suceam ale muzicii ușoare; 13,00 
H,țnianiRNAi. ^9 iMîmtre cu 
preiodfa populara șj interpretai 
preferat; 13,46 Pârada soliștilor și 
a orchestrelor de reuzk ă ușoară; 
14,15 JJg C# ? »E UNDE ? DE 
ClND?; 15,00 BLLETIN DE ȘTIRI; 
15,05 ACTUALITATEA LITERARA; 
15,20 Muzică populară interpretată <je 

Măria Mărcu 6i ton Serbau; 48,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,25 Concert ghici
toare — muzică din opere; 16,Ș5 
Melodii populare; 17,10 CĂLĂTO
RIE jN IȘTORIA CIVILIZAȚI®; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI, 18,40 
ANTENA TINERETULUI; 19,00 
Concert de melodij românești; 19,40 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 RADIOGAZETA de 
seara. Cronica economică; 20,35 
TEATRU RADIOFONIC SERIAL: 
ȘEMICENTENARUI. MARET, UI 
OCTOMBRIE ANUL 1918 de Ale- 
xei Tolstoi. 1 Seria a H-a „UN OM- 
PUTERNIC"; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 22,15 Formații de mu
zică ușoară; 22,30 MOMENT POE- . 
TIC; 22,33 Muzică de dans; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melediile 
nopții; 2,55-3,00 BULETIN 
ȘTIRI.

DE ȘTIM;

de scaune, iar în colțul dinspre 
■strada principală se înalță o pira
midă de lăzi goale, dovezi ale ne
glijenței și proastei gospodăriri. Nu 
o păcat tovarășe responsabil ?

Consiliul Științific, Cate-

TELEVIZIUNE

1 noiembrie

In secția răsucit de la F,F.A. „Vișcoza" Lupeni.

Rectoratul
dra de matemaUoă, cadrele didactice și stu
denții I.M.P.

(Urmare din pag. 1)

întreb pe drept cuvînt, pentru blo
cul B din str. Constructorul de 
ce se programează apa seara intre 
orele 19-21 ? Ca să beneficiem mi
mai o oră ? Nu e drept 1 .Ar fi mai 
drept să se reprogrameze
caldă, căci sesizări s-au făcut des
tule, dar deocamdată cu atîta 
rămas. Dar cu sesizările nu puțem 
face baie. Numai cu apă caldă 1

apa

am

MH
In fine, cîteva probleme legate de 

comerț.
A intrat în tradiția orașului ca 

toamna să se deschidă mustăriile. 
In acest an, locul a fost bine ales. 
Terasa „Minerul" corespunde aces- 
tui scop. Rogojinele și mănuchiu- 
rile de stuf redau sugestiv ambian

te ța rustică, iar mustul și pastrama 
cu mămăliguță sînt mult căutate de 
consumatori. Dar din păcate lucrul 
a fost făcut numai pe jumătate. 
O boxă e transformată în depozit

A

Hai la noi! Bufet Expres ! Făcut 
expres pentru bețivi ? Atunci de 
ce nu-i spune circiumă ?

Intr-una din zilele trecute intrir.d 
aici să cumpăr c sticlă de bere, 
m-au izbit înjurăturile și cîntecele 
„urlate'* pe niște tonalități ce n-au 
nimic comun cu muzica. De ce se 
tolerează acest lucru ?

Hai la noi 1 Nu mă duc !
Cafeaua. S-a scris mult despre 

inițiativa luptă de Q.C.L Produse 
alimentare care a deschis o unitate 
pendintă de autoservire. Subscriu 
la tot ce s-a scris, inițiativa fiind 
intr-adevăr lăudabilă Dar o ob
servațieî unitatea nu reușește să 
satisfacă cerințele. E prea mică. 
Pe cînd și a doua unitate de acest 
fel ?

31 octombrie
18,00 In direct... Fundamentarea 

științifică a deciziilor econo
mice. Transmisiune de la U- 
zinele „Semănătoarea".

18.30 Pentru copii Ecranul cu pă
puși : „Lampa lui Aladin'. In
terpretează colectivul Teatru- 

1 lui de păpuși din Iași.

CONSEMNĂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM

19,00 Pentru tineretul școlar
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

20,00 Film serial; Aventurile 
Tarzan.

20.30 Toamna, la izvorul Crișului 
Repede — reportaj filmat 
Seară de teatru: ..Zece zile 
care ati zguduit lumea" de 
Heiner Muller și Huger Sthal. 
Telejurnalul -de noapte *- 
închiderea emisiunii.

20,55

28,55
2Ș,05

Itfi PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Călătorie fantastică; Republica: 
Jandarmul de la Saint Tropez; PE
TRII A : Casa din Montevideo; l.O- 
NEA — Minerul: Șă-mi faceți una 
cp asta !; VULCAN : Omul fără 
pașaport,- PAROȘENI: In fiecare 
zi sărbătoare; LUPENI — Cultu
ral : Canaliile; BARBATENI : Cli
nele din Baskerville; URICANI :

| Maiorul și moartea.

țț-'

Milele la Inez
După ce constructorii din 

Vulcan au servit în acea du
minică masa de prînz la can
tina lor din localitate, furcu
lițele au plecat la distracție. 
La un botez. După ce ăla mU 
a primit oficial un nume, ăia 
mari au început să se adape. 
Cu vin. Nebotezat. De bu
tuc. Și s-a făcut dimineață. 
Omenii și-au zis noapte bună 
și-au plecat, Dflr furculițele 
nu. Ele au rămas. La amiază, 
la cantina constructorilor, fe
lul doi s-a compus din bucăți 
apreciabile de carne. Parcă în 
ciuda faptului că furculițele 
erau absente de la datorie. 
Noroc că nu erau plecate ia 
botez și cuțitele. Probabil pen
tru că acestea din urmă sînt 
mai răzbunătoare.

Mai știți pe undeva vreun 
botez ? Dacă n-aveți furculițe 
găsiți la cantina constructori
lor din Vulcan.

Hire dom liisoii
Doriți să aveți un pulovăr 

frumos, o pereche de mănuși 
din fină pură, căciulită eu ca
nal pentru sezonul de schi ț 
Adresați-vă cu încredere la 
frizeria din cartierul Braip — 
Lupeni, în apropiere de cine
matograful cultural. Numărul 
unității nu vi*l dăm. Nu, pen
tru că nu-1 are. Nu are de 
loc firmă. Probabil că au sțri- 
cat-o izlzerițeie cu modn! tor 
de lucru și de comportare. 
Deci frizeria respectivă nu are 
firmă. Dar are frizerițe. Vred
nice. Intre două tunsori e ga
ta pulovărul, pupă up bărbie 
rit-fricționat aveți și mănuși. 
Căciulița cu canaf o primiți 
după ce îi băgați mîna în bu
zunar „maeștrei" cu ceva mă
runțiș și o scoateți goală. Da* 
că nu fpceți acest gest nu pri
miți nimic. Nici bună zina- 
Tovarăși din conducerea .09- 
operativei „Deservirea" Lupeni, 
cine se mai servește ?...

fii mina; ia latkis
La unitatea O.O.V.L.F. din 

Crividia — Vulcșn au sosit 
Hruguri. Zece lăzi cu poamă 
a-ntîia. Lumea s-a adupațpxeș 
pede la rînd să cumpere. Unii 
au ajuns șă cumpere, cei mai 
mulți însă nu. Cetățeanul Du
na Ioan a intrat în magazin, 
s-a tras de urechea stingă in 
fața vinzătoarei și imediat a 
„cules" 8 lăzi. Bachus i-a pps 
iui Duna mina-n cap, iar gos
podinele Abrudean Sabina, 
Stan Irina, Otv6s Irina, Imling 
losefina s-au întoTs acasă cu 
dorul strugurilor și cu plasele 
încărcate cp mere, pere și car
tofi. Veniseră și în alte rînduri 
struguri. Nu cumpărase. Nu 
erau a-ntîia și omul nu putea 
face vin din orice. O fi ej D«- 
na văr primar cu Bachus și fra
te dp-al doilea cu vînzătoarea, 
<Jgr de Ce să fie vitregiți ăRI 
cumpărători.

G. DINU
cu sprijinul corespondenților 

voluntari

I.L.L. PETROȘANI
Anunța vacante următoarele posturi:

INGINER ȘEF ADJUNCT. Condiții: Inginer coiu-
Iructor și opt ani vechime în funcții tehnice.

— ȘEF SERVICIU TEHNIC. Condiții 1 Inginer con
tractor și 6 api vechime în funcții tehnice.

- TEHNICIAN I CONSTRUCTOR. Condiții: conform 
anexa IV la Hotârirpa 1053/1960-

— MAISTRU PRINCIPAL. Condiții: Conform “.CM 
1961/1959.

— ȘEI SERVICIU CONTABILITATE. Condiții: Stadii 
superioare și 6 ani vechime în funcții economice.

— CONTABIL ȘEF SECTORUL I.L.L. PETROȘANI. Con
diții : Studii medii și șase ani vechime în fnneții economice.

- CONTABIL I. Condiții; Conform anexa IV B Ia 
H.C.M. nr. 328/1667.

Informații suplimentare, la Wdfal întreprinderii dia 
strada Mihai Viteazul nr. 9 Petroșani.

4»



El Beida, delegația română a fost 
salutată de Lamine Khene, minis
trul lucrărilor publice și recons
trucției în guvernul algerian, pre- 
cutn Și di ^n^isșiati superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Algeriei.

Au fost de față Mihail Voices- 
eu, “însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Reptibifci Socialiste România la 
Alger, membri ai ambasadei, zia
riști.'

Aninau a «oi 
itciw anmdflMMMatoi

(^.transmite: ■ La 
guveriia- 

■^ coadasâ de A- 
Wnistrul peteo

MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- : 
genția T.A.S.S. anunță că în Uniu
nea Soiftetică'ia fost realizată la 30 
octombrie ‘joncțiunea automată a 
doi sateliți artificiali al Pămîntului . 
Satelitul „artificial „Cosmos-188", 
lansat la 30 octombrie, a realjzat 
joncțiunea pe orbită cu satelitul 
„Cosmos-186“ lansat la 27 octombrie. 
Cei doi sateliți cuplați rigid con
tinuă zborul pe orbită. Potrivit da
telor telemetrice, toate sistemele de 
bord și aparatajul sateliților func
ționează normal.

După plasarea pe orbită a sateli
tului „Cosmos-188", cei doi sateliți 
dotați cu sisteme speciale de apro
piere și subansambluri de cuplare 
au efectuat o serie de manevre com
plicate în spațiul cosmic. Sau rea
lizat automat căutarea reciprocă, 
apropierea, acostarea, iar apoi cei 
doi sateliți au efectuat cuplarea 
rigidă. Prin intermediul unui apa- 
rataj de radio și televiziune, precum 
și al unor sisteme telemetrice in
stalate la bordul sateliților, pe Pă ■ 
mint a fost transmisă joncțiunea 
sateliților.

Satelitul artificial „Cosmos-188", 
transmite agenția T.A.S.S. a fost 
lansat pentru continuarea cercetării 
Cosmosului și pentru elaborarea 
unor noi sisteme și elemente de 
construcție ale aparatelor cosmice.

Soluționarea de către savanții, 
constructorii și inginerii sovietici a 
acestei complicate probleme tehnice 
și științifice a joncțiunii automate, 
deschide largi perspective plasării 
pe orbită a unor stații cosmice de 
mari proporții, capabile să efec
tueze cercetări complexe și multi
laterale asupra spațiului cosmic si 
planetelor.

Zborul sateliților artificiali „Cos- 
mos-186" și „Cosmos-188" a durat 
trei ore și 30 minute, efectuîndu-se 
programul de cercetări tehnico- ști
ințifice

STEAGUL ROȘU

Umili mnniiid

«tulii iiiiui

unificarea 
mesaj se 

al acestei 
cele pre- 
o unealtă

PHENIAN 30 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Pak Sen Cer, a adresat 
un mesaj președintelui sesiunii 
a 22-a a Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, și secretarului 
general al O.N.U., U Thant în le
gătură cu raportul anual al Co
misiei O.N.U. pentru 
și refacerea Coreei. In 
arată că raportul anual 
comisii a dovedit, ca și 
cedente, că comisia este

.S.U.A. pentru aplicarea politicii 
șgfesiune în Coreea și că a fost 

' CritSlă contrar voinței poporului 

gi' -jfih mesa j se cere ca Ctațliaia 
O.N.U. pentru unificarea și refa
cerea Coreei »ă fie dizolvați, tru
pele americare, care ocupă Coreea 
te satl Wb tnasca trupelor O.N<U., 
si fie retrase de acolo imediat, 
iar problema refacerii unității Co- 

să fie rezolvată de poporul 
rrwuși, pe cate pașnic*.

VMMatru! de externe al R&D. 
Coreene cere ca acest mesaj să fie 
Scuzat în rîndnl reprezentanților 

membre ale O.N.U. ce do- 
oficial ai O.N.U.

I milvWWi 
iftliste dhi OclMbrio

BeMm
AgerțsH 
cinstea 1 
a Marii levoluțlî £
Octombrie, duminică 8*1 
■la Berlin o paradă milita 
participat unități ale 7 
populare naționale a R.D. Germa
ne și ale trupelor sovietice stațio
nate în R.D.G.

In tribună au luat loc Walter , 
Ulbricht și alți conducători de 
partid și de stat.

In aceeași zi au avut loc parăzi 
militare comune ale celor două 
armate la Magdeburg, Dresda, Er
furt și alte centre regionale. La 
Rostok s-a desfășurat o paradă 
la care au participat unități ale 
Flotei maritime militare populare 
a R.D.G. și ale Flotei baltice 
vietice.

•W-î'-ă de Federația Sindicală Mon- 
W și de Consiliul Central al 

Sindicatelor din Uniunea Sovieti- 
^A'.;>yrticipy peste 300 de repre- 

ți ai unor centrale sindicale 
mn io de țări. Din România par
ticipă Constantin Drăgan, preșe
dintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor.

Louis Saillant, secretar general 
al F.Ș.M., a prezentat raportul 
„Sărbătorirea jubileului Revoluției 
Socialiste din Octombrie și miș
carea sindicală internațională"

so-

LENINGRAD 30 (Agerpres). 
La Leningrad s-a deschis la 30 
tombrie o adunare sindicală 
ternațională solemnă consacrată
celei de-a 50-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. La adunare, care este orga-

oc- 
in-

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Galeriile Tretiakov din Moscova 
s-a deschis o expoziție unde pu
blicului îi sînt înfățișate operele, 
de artă plastică create de artiștii 
sovietici în primii cinci ani după 
revoluție. Printre exponate se 
numără desene, afișe agitatorice, 
schițe, diferite materiale de pa
voazare. Sînt expuse, de aseme
nea, proiectele unor monumente 
în cinstea eroilor revoluției, crea
te de artiști plastici renumiți cum 
sînt Serghei Konnenkov, Vera Mu
hina și alții.

Solidari cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez

WASHINGTON

Opinia publică americană conti
nuă protestele împotriva politicii 
Administrației în Vietnam și intensi
ficării războiului de agresiune. 
Luînd cuvîntul la o mare întru
nire, care a avut loc la Grinnell 
College (statul Iowa), 
Ashley Montagu, a declarat că 
războiul din Vietnam este „cel 
mai imoral și cel mai ilegal conflict 
din istoria Americu". El constituie 
o insultă la adresa tuturor anga- 
jamentelorpe care și le-a asumat 
vreodată națiunea noastră, a spus 
profesorul Montagu. Participanții 
la această întrunire au adoptat 
petiții în care cțr guvernului ame
rican, ca o alternativă la actuala

Vietnam La aceste acțiuni au par
ticipat reprezentanți ai organizați-, 
ilor de tineret sindicale și ale al- 
tor organizații din Italia.

PHENIAN

- -............ Ministerul Afacerilor Externe al
profesorul R.P.D. Coreene a dat publicității o 

declarație în care condamnă rai
durile din ultimele zile asupra te
ritoriului R. D, Vietnam săvîrșite 
de S U.A., care s-au angajat pe o 
nouă treaptă a escaladării războiu
lui de agresiune.

BONN

La inițiativa Organizației veșț- 
germane Mișcarea femeilor pentru 

politică de escaladare a războiului paee a avat loc la Koln un miting 
de protest împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam. Participanții 
la miting au adresat cancelarului 
Kiesinger și deputaților Bun- 
destagului scrisori în care guver
nul vest-german este chemat să se 
pronunțe neîntîrziat pentru înce- 
tarea bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam și pen
tru tratative pe baza acordului de 
la Geneva din 1954

de protest împo- Mitingul s-a încheiat orintr-V 
Statelor Unite în demonstrație pe străzile orașului; <

din Vietftain, să' înceteze bombar- 
damentele asupra B. D. Vietnam, 
să pună capăt ostilităților din 
Vietnamul de sud și să recunoască 
Frontul Național jde Eliberare ca 
parte în eventualele negocieri de 
pace.

ROMA

In întreaga Italie au avut loc la 
29 octombrie demonstrații, mitin
guri și marșuri 
triva agresiunii

Puternice lupte la nord de Saigon
— Intr-oSAIGON 30 (Agerpres). 

regiune de la frontiera Vietnamu
lui de sud cu Cambodgia au avut 
loc puternice lupte între forțe ale 
Frontului Național de Eliberare șl 
unități americano-saigoneze. Agen
ția Associated Press relatează că 
unitățile F N.E. au reușit să pă
trundă în interiorul taberei mili
tare americano-saigoneze de la Loc 
Ninh (120 kilometri nord de Sai
gon) Comandantul S.U A. din 
Vietnamul de sud a comunicat că 
pierderile americanilor și saigone- 
zilor se ridică la 54 de morți și ră
niți. Tot într-o regiune de la gra
nița cu Cambodgia, elemente ale

diviziei a 25-a de infanterie ame
ricană au angajat lupțe cu o unitate 
patriotică Șapte americani au 
fost uciși, iar alți 33 răniți, relevă 
agenția U P 1.

O dată cu sosirea vicepreședinte
lui S.U A , Humphrey, autoritățile 
militare saigcneze au sporit nu
mărul trupelor de patrulă în jurul 
capitalei pentru 
rile patrioților.
cuvînt saigonez 
„cel puțin 3 000 
siunea de a întări forțele de secu
ritate", dar se pare că numărul a- 
cestora este cu mult mai mare.

a preveni atacu- 
Un purtător de 

a comunicat că 
de soldați au mi-

na au 
ml De

BANGKOK 30 (Agerpres). — 
Guvernele Tailandei și Australiei 
colaborează tot mai strîns cu Wa
shingtonul pe plan militar contri
buind și în acest fel Ia extinderea 
războiului agresiv declanșat de 
S.U.A. în Asia de sud-est. Dumi
nică, generalul Chaurusathierna, 
adjunct al primului ministru al 
Tailandei, a anunțat că trupele 
tailandeze, care operează, alături 
de cele americane în Vietnamul 
de sud, vor ajunge în curînd la

sfîrșitul acestui an, suma 
milioane dolari pentru pre-

nil li'nl dilllilii I'ifnil lit* III.H»!! . ............Atlijtj'!1 1 I

STOCKHOLM. — Nava vest-germană „Blumenthal", cu un 
deplasament de 152 tone, a eșuat duminică in apropierea țărmului 
suedez. Toți membrii echipajului au fost salvați, fiind luați la bor
dul unui vas suedez. Nava ..Blumenthal' a fost părăsită în larg.

Dispărut fără urmă
Autoritățile braziliene au anun

țat că nu vor putea să se pro
nunțe asupra cererii de extrădare 
a fostului director al Băncii „In
tra" din Beirut, Youssef Beidas, 
cerere adresată de guvernul liba
nez guvernului brazilian.

Beidas fusese reținut de poliția 
din Sao Paulo imediat după ce a-

cesta sosise în Brazilia, dar, ulte
rior, el a fost pus în libertate pi- 
nă la aranjarea formalităților ce
rute pentru extrădarea lui. In 
zent, autoritățile . braziliene 
clară că Beidas a dispărut

pre- 
de- 

fără 
urmă, iar cercetările poliției nu au
dus deocamdată la nici un rezul
tat.

Ajutor financiar dat de Libia Iordaniei 
și K.A.I

Libia a trimis Iordaniei suma de
2 222 000 lire sterline, reprezentînd 
prima parte a ajutorului financiar 
ne care această țară urmează să-l 
primească conform hotărîrilor luate 
la Khartum. După cum se știe la 
Conferința arabă la nivel înalt de 
la. Khartum, Arabia Saudită, Ku
weitul și Libia s-au angajat să

verse în fiecare an guvernului de 
la Amman suma de 40 milioane 
lire sterline.

Banca centrală egipteană a pri
mit 5 277 777 lire sterline, sumă 
ce reprezintă o primă tranșă a a- 
lutorulii) oferit de Libia.

Experimentarea cu succes a unor 
rachete sovietice

Tratative secrete aiiftlo-rhodesiene
Reprezentanții guvernului englez și ai guvernului Ian Smith, dez

văluie ziarul „Zimbabwe Revue" organul Uniunii poporului african 
Zimbabwe, duc tratative secrete în capitala statului Malawi — Zonapa 
privind viitorul poporului RhodeSiei, si noua constituție ,a țării Gu
vernul englez, apreciază ziarul, colaborează în acest fel "cu guvernul 
Smith fără a ține seama de interesele poporului african.

Agenția TASS anunță că regiu
nea Oceanului Pacific, avînd coor
donatele 32 grade și 30 minute la
titudine nordică și 173 grade și 45 
rilinUte longitudine estică, cu o 
rază de 40 de mile, este liberă 
petitru navigație, începînd cu data 
de 30 octombrie 1967.

Navigația în regiunea respec
tivă a fost închisă pentru a per
mite experimentarea de către U- 
niunea Sovietică a unor rachete 
purtătoare. Agenția adaugă că ex
periențele respective s-au încheiat 
cu succes.
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15 000 oameni. Noile eșaloane ur
mează să plece imediat ce Tai- 
landa va primi echipament militar 
american. Generalul Chaurusathi
erna' a adăugat Că S.U.A. vor .acor
da guvernului de la Bangkok, pî- 
nă la 
de 100
găti rea și dotarea armatei tailan
deze.

Se știe că Tailanda are deja în 
Vietnamul de sud un efectiv de 
2 500 militari.

Pe de altă parte, ministrul de 
externe al Australiei, Paul Has- 
luck, aflat într-o ' scurtă escală 
la Bangkok, a declarat că guver- 

■ nul de la Canberra a hotărît spo
rirea trupelor sale în Vietnamul 
de sud, pînă Ia sfîrșitul acestui 
an, la 8 000 soldați și ofițer-'

HANOI 30 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că unități ale 
apărării antiaeriene ale R. D. Viet
nam au doborît în apropiere de 
Vinh Linh, la nord de linia de de
marcație, încă un avion strategic 
de bombardament „B-52", apartinind 
forțelor armate ale S,U.A Acesta 
este al treilea avion de ipui 
„B-52" apartinind S.U.A., doborît 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam. vS.
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