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șlljditatea țțt^cării unor noi lucrări:. miniere și se realizează legătura subterană cu.-ipi- na Lupeni, ; "Pe noua se va monta o de permit& « și mecanizarea de cărbune în a minei stitui și un sistem eficient de aeraj n#ttir®I-.-al minei .

riguroase a 
și obligațiilor 

fiecărui an- 0 U*
LECTORATUL

Zilele acestea, la comitetul sindi
catului d» la) l.E.C. . 'F»seșeni au în« 

înscrierile pentru lectoratul 
tehnic, care-și ,va începe activitatea 
în luna noiembrie. Scopul ? Iniție
rea în tainele automatizării a per
sonalului din afara secției de auto
matizări, pentru o cit mai bună de- 

■SerVire a agregatelor automatizate și 
aprofundarea cunoștințelor celor ca
re sînt chemați să-și aducă aportul 
direct la buna funcționare ■ a apa-

a Re-
Consi- 
român 
Exce- 

’ sjncere felicitări, 
ite și fericire per- 

fâ cu cele mai bune

. ■ subterană, linie electrică tensiune care să lectrițicarea galeriei transportului această. parte NOU# galerie ya. cor

ni p, brațele puternice ale macaralelor și excavatoarelor. zeci - de

Vineri ' 
noiembrie

VULCAN: Se execută izolația terasei-acoperiș a blocului F 3 cu 9 etaje

(jfCgntinucff^în pag. a 3-a)

ratelor automatizate. Pe par- 
curSul a opt luni se vor face expu
neri despre automatizate■ și impor
tanța ei. elemente de teoria reglării, 
dispozitive de reglare automată 
calculatoare electronice și nivelul 
.autoțnăti^țlî■*' în centralele elec- 
trice moderne si altele.

■ f In ttele crteva zile care au tre
cut de la anunțarea înființării lec
toratului tehnie ș-^țțțupeAi» U onor- 
geticieni. ’ _ ‘

calificării
........ * ....rfiiiiinmiiiimtaiii' La noua expj&atare minie* ră din Bărbătem au început, lucrările de ' săpare a-, galeriei principale de transport. Aceasta marchează de fapt intrarea lucrărilor de deschidere a noii mine într-o etapă 1 superioară. Se creează astfel po

ri; ora- strucție, ce se întinde partea pe mai' mult de 10 000 Mureș,’• peisa-liniștit,

te“ ’ producătoare de e- rtergie și lumină : centrala termoelectrică Deva, care va avea o putere instalată de 800 megawați.Acest nnjjottant o- biectiv industrial al cincinalului are o mare importanță pentru economia națională. Turbogeneratoarele și agregatele de mare capacitate si de înalt nivel tehnic cu care va fi echipat, vor face ca zilnic sute de vagoane

Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani ai P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
i ■■■■■■ I ,!■■■ .......... ■ III

Cu ocazia zilei naționale 
publicii ’Uganda. in humeie 
liuhli de Stal, al poporului 
și al meu persona) adre . , 
lentei ’Votfșite 
urări de săaSjai 
sonată, impi^Tă 
uzări de bi i 1 s progres po 
porului ugandez.

umila „acoperitor" aces
te..efectiv#, v,.-

Stabilirea precisă a 
sarcinilor de serviciu 
atît în privința deservi- 

W?la* 
fiilor cn și In ceea ce 
privește întreținere*, 
menținerea mdineLM c«- 

..lan'^il dC^un- 
că, respectarea norinelot 
de tehnic® ,a jeyurității

reședințele co- nizare u Con- î Istoric al cer-

bunâtățire substanțială a 
organizării muncii, 
torită opticii 
te a unor 
tori sînt dese 
cînd se recurge la du
blarea sau triplarea su
pravegherii unor locuri 
de muncă sau procese 
tehnologice de către ca
dre cu pregătire superi
oară, în topea aceste ca- 

■’dre să .fie atrase în ela- 
de mfsurl știin- 

i.Jic fundamentate pentru

Printre măsurile com
plexe de o deosebită ac
tualitate prevăzute in 
proiectul Directivelor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a. c. me
nite să ducă la perfect? ' 
ționarea conducerii și 
planificării ec^nomweL goy »: 
respunzător ®» I
rințe, un loc de seamă 
îl ocupă prevederea po
trivit căreia se va? acor
da o atenție di- 
precizării 
sarcinilor 
ce revin 
gajat.

In primul rînd această 
măsură are menirea de 
a întări cointeresarea 
materială a salariaților 
asigurîndu-se o remune
rare echitabilă în func
ție de cantitatea, calita
tea și răspunderea socia
lă a muncii. La exploa
tările miniere, în cadrul 
cărora peste 50 la sulă 
din totalul efectivelor 
lucrează in regie, aceas
tă măsură prezintă o im
portanță deosebită pen
tru utilizarea rațională a 
forței de muncă, folosi
rea productivă a timpu
lui programului de lu
cru. Dat fiind specificul 
exploatărilor miniere cu 
locuri de muncă disper
sate in subteran și la 
suprafață, cu posibilități 
limitate de supraveghere, 
stabilirea riguroasă a 
sarcinilor și obligațiilor 
fiecărui salariat, cu con
diționarea acordării sa
lariului tarifar integral 
de îndeplinirea indicato
rilor de plan sau a sar
cinilor de serviciu, re
prezintă un puternic fac- 

> tor de îmbunătățire a 
procesului de 
a organizării

Precizarea 
procesului de 
și deservire 
bilă dimensionarea justă 
a efectivelor de regie, 
creșterea gradului de o- 
cupare a acestui perso
nal, fapt care va duce 
la combaterea tendinței 
unor maiștri și condu
ceri de sectoare de a

PLENAREI
ÎN D

Brigada lui BRÎNDUȘ AUREL 
de lă șantierul noii conducte 
de apă de pe Jiul superior — 
in exercițiul funcțiunii; se lu- 

cruază .J®. pozarea țevilor| de ‘ 
aducțiune

' ' ' ‘ ' -țș: liț ■

Sub auspiciile Academiei, Ministerul InvățâmîntuUli și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, joi, aii început în Capitală. • lucrările primei Consfătuiri naționale, de tizjca și tehnica plasmei. Participă academicieni, cercetători științifici din institutele Academiei, și institute departamentale, profesări universitari, ingineri și alți specialiști din unități industriale •și de proiectare. Timp de trei zile, participanții vor trece, în revistă realizările obținute" în domeniul fizicii și tehnicii plasmei, preocupările actuale ale cercetătorilor, perspectivele .aplicațiilor în. diferite ramuri ale industriei. > ț. în cuimtul de des hideie,acad Eugen Bădărău, pi miletului de orgar sfătuirii, a făcut un cetărilqr în domeniul . plasmei și a relevat mărea amplpăre ■ pe Care acestea au cunoscut-o în ultimei®: decehii._ pupa ce a ațpirrtit^aph- pțille de mare mieros ale plasmei îh tehnica ■ —- țăț&reâ ’ ș,i StUda- rea metalelor, acoperiri mețaliceț îm reacții-chimice: etc. —, vorbitorul a- relevat' Contribuția oameni- lor de știință rom.mi la cercetarea, plasmei, aplicațiile actuale ale acesteia în țara :noastră. Am fost subliniate, de asemenea, perspectivele. mari ce se deschid în . do- meniul aplicativ. ■ printre, care transformarea directa a eriergiei termice în energie -lectrică, prin intermediul plasmei.Dezbaterile Consfătuirii, care se vor ■ desfășura în cadrul a două secții, vor fi completate cu demonstrații practice de tăiere cu jet de plasmă a unor -metale și", aliaje metalice. ■

astăzi
DE STAT

ti

te. întîmpină freamătul icâracierisftîc marilor' șantiere..' De departe se zăresc dantelăriile -din' beton și metal ale unei clădiriuriașe, aflată în con-.lă, o adevărată „ceta-
TENDIHȚA ECONOMICA A TEATRULUI 
„VALEA JIULUIIn proSeetul de Directive al Plenarei C.C. al P.C.R. din .5—6 octombrie se arată că „Stadiul actual 

de dezvoltare a economiei noastre 
impune, printre altele, angajarea 
fiecărei unități în circuitul econo
mic cu toate resursele și rezervele 
ei interne, impune creșterea gra
dului de pregătire de organizare 

țși utilizare a forței de muncă, im
pune fundamentarea științifică a 
deeiziilor economice, concomitent 
cu mărirea operativității în adop
tarea și aplicarea lor".Acest cadru de dezvoltare este o-

7

j a ceia. 106DULEPA VLADIMIR 
șeful Secțiunii planificare 

a Sfatului popular Petroșani .Teatrului prin scă-
proape 6 milioane lei, ceea ce echivalează cu construirea apartamente, ț i ; >1 r: Inef iciența activității de stat se concretizeazăderea veniturilor în condițiile sporirii volumului de cheltuieli. Astfel, față de anul 1965, cheltuielile la 1 000 lei venit au crescut cu 1 333 lei; în anul 19.67 (perioada iatiua- rie-septembrie), realizîndd-se. la fiecare mie de lei venit. 4.693:lei chel-i tuieli. In comparație.'cu I L.L. Pe-

bligatoriu .. tuturor activităților ce contribuie la fondul de acumulare, cît și celor ce .ființează, pe . baza fondului de consum.Printre unitățile din Valea Jiului subvenționate din bugetul statului este și Teatrul de stat din.Petroșani, care în doi ani’ și’ nouă : luni a înregistrat o pierdere de a- ' ‘'■T " D.mCs? 'îfî.
(Continuare în pag. 2-a)

autocamioane - și alte utilaje care . schimbă așezarea terenului și cursul bătrînului Mureș. Aici se înalță o nouă unitate industria-.
A.- Z AH ARIE, corespondent „Ager- pres" 5 în regiunea „: ’Hunedoara-(Continuare în pag. a2-a)

De la bordul celei 
mai tinere nave româneștiaici: Vom încărca produsș petrolifere pentru continentul nostru".In Japonia se află în construcție încă o navă de acest fel pentru tara noastră — „Argeș" — care urmează a fi dată în exploatare în

De la bordul celei mai > tinere nave românești — petrolierul „Oltenia" de 36 000 tone, construit in Japonia, a fost primită o radiogramă. „Am terminat recepția — se spune în mesaj —'și am arborat,pe cel mai înalt (catarg, . drapelul primul trimestru al anului viitor, patriei». pjecînd în prima călătorie 
de producție spre Golful .'Peisicri De . (Agerpr
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sînt lucrările de la bite

urmînd a

Acțiuni felu- :|ască interesul

țanti«ejeonstructorii dâu zor în

tea, cele mai înaintate

rl n tvioî Fin '”

vuicăneni pleacă la sete timp. Autobuzele, de a- pornese, în majoritatea punctual din stația Co-
3 . ' rl ' Ca

a vorffit mur--.pinjle in bună măsură i'olo- * oame: sirea rațională ^i utilă - a---ba că jșo‘1 timpului nostru — < viciu sau de odihnă, E®#fgtiF că în acest sectar de activi-...
îîl

Transportul in comun es.e ; especțului și,_.a, Imhei-cuvj o problemă deosebit de im- - tnț& Ve^m portantă în fiecare <|raș, mfe yențe' <a^&p^|iȘ^,^-sau pșiar.e,.. în. fiecarte locali- '‘sesc la ,p>cla^ye 
P -.Ti" t'A_ —, ' Ț W De'modul cum își fac reclamațji; ba’râ

I vf ) Jxl I l1 IX r* ; W*'v*' - * datoria-Sâfăriații l.C.G. de- in’îrzie .la; < ap ■
1 ^ii 1 IV J—t vJ x_^ .-..oinde in bună măsură i'olo- * oamenii aștv^j-ă■ățșo'fi ’' iii' a -.cje spi>. dar .sșu n-a oprit în stație, Desigur-............

Suscitarea .interesului unanim al copiilor este problema care preocupă ție toți comandanții unităților de:, pionieri din"școlțAcțiuni felurite, bine organizate, care să trezească interesul și să aibă drept rezultat și fmbogftfi*«teeunos- tințelor .elevilor — iptă ce trebuie sj .^ol'-i im pionierilor. In rindurile caro urmează vtips.''.vorhi. succint despre doua a-umii 'aîare zKCm inimile pionierilor ăe la ȘcoalaLupeni
La Peștera Dracului

: A ' ■ S(oM||SEra o după-amiază mi- sub numele-de piatră de; nunată de toamnă. De- var (cakar); ,;4u î /Văzut, ,șp . sțryt.’OaKft; dîhdu-l-forihenumua oe lottmna. ue- var . țcaic tașamentul clasei a IV-a cum apa B împreună cu detașa-. ^ mjn^rotȘ meniul clasei a IV-a — ciuda ie. secția maghiară — efe Bucuria la Școala generală nr. : au plecat intr-o excursie. Echipați de excursie, a- vînd fiecare rite o ia;i- ternă, pionierii s-au îndreptat spre DaroșeriL Punctul terminus al excursiei : Peștera Dracului. Bucuroși, în compania cîntecelor învățate în adunările de detașament, nici ri-au simțit cînd au parcurs cei câțiva kilometri pînă la peșteră. A urmat vizitarea . peșterii în grupuri. In fața ochilor li se desfășura o priveliște de basm"; parca sfc aflau în vizuina unui balaur. Aerul rece al peșterii îi pătrunsese. Au văzut și au 'putut să pună mîna pe pereții peștprii alcătuiți dintr-o rocă cunoscută de ei

anțeșjșF r.Qșpective si în fiecare autobuz cu șoteFâluJ ți al tixa- de sețivieiu, Acest lu- îț-i giW <te: re»Iizat. El |i -o Wă de civilizație | iticulelecde- transport în comW. Bineînțeles că această notă de civilizație și fru-

RIDICAȚI 
BARIERA!Minerii viciu din se menea, cazurilor, roești spre mină. . Și, merg bine.Dar numai pînă la trecerea peste linia ferată. Aici e aici! Cum se . apropie autobuzul cu mineri de barieră, aceasta șe închide. De-i manevră, de. nu, bariera se. închide. JȘi nu stă închisă 10—15 minute, (it- e legal cînd se fac manevre, ci oprește circulația pe șosea cîte 45—50 de minute. Ș’i uite așa, zilnic mașinile fac coadă de ® parte șl.de alta, aț barierei.Din cauza barierei, minerii în- lirzie de Ta șut, iar autobuzele nu se încadrează în program. Același luerți șa înjțîmp'lă și cînd minerii se întorc aepșă. Pentru o barieră. ’ da doar bariera după cum se vede a devenit un fel de „jucărie" pentru ceferiștii din gara Vulcan. Spuneți-le să se lase de joacă și | sa rid ice bariera la timp !

Tendința economică 
a Teatrului de stat

dar mai ăles în acesta, există imilte AirtotauU’. tă1© ca mți^eâ' Aă: im. ;șe desfășoare i ii^tdeaUha ia g>ndiț(i mul- "'țu'imțoăre. Sînt, firește, și c-ahza obiective, dar pe ca- ■ re^pietbfîțil cunoașteJși 'de ăeeeâ. este deseâri ge- ngi’gtpr. dș. .discuții nșprinci- pifei. debitor de cuvinte nepotrivite la adresa respectivei întreprinderi sț ă salariat lor -Si.. Dar intelVrne șl i reversul srfuațtoi. -gnii șoferi și unele taxatoare sînt ei eroii principali in diaiogu- Oîie'eu călătorii, ji apostrofează, le aduc injurii, într-un

ba că taxatoarea a dau, bilet după bunulPentru eliminarea semen ea neînțelegeri ș euțlî.T care nu fac altceva deeîț nervi oamenilor, con- . siderăm că ar fi necesar că factorii din conducerea I.C.Cl. să studieze problema afișării îh stații sau chiar în. aulo- buzS(poațe că e și mai bine) a unor tabele eu prețu-

„ w mps ar trebui s-o dea maiei ptar etc. mill .urâțenia autobuzelor, n-ea unor â- care eam lasă de dorit. Și nu e vorba de partea de jos. cît mai ales de cea de sus.\poi, considerăm că in șe- , clfețjSe de producție s-ar mai putea face cîte un instructaj

In" cursul luni

tfe. O PeȘter'ă,e.. tru ei, a marc cîhd locuitorul peșterii — ziirat cu c învelit in. mari, prins de stînc^ i piciorușele rdz transp; nici nu s-^' prezența părăția" lu'L n exemplar din ftteșți. liHegjț.sî-r martor sigyț ai/.mtrăiji, pionierilor în peșteră — a fost . lâ.'.'Șhoală.'In drum spre casă, fhfcare fc®p» (ducea ■ cu ■ el o bucată de calcar și cîte .un bulgăre de Argilă și multe impresii despre neasemuitele frumuseți ale naturii.
Concurs de orientare 
turistică

; dințsae de producție s- uutea face cîte un instr lucrătorilor de pe autobuze privind comportarea' față de pietoni. Nu le-ar prinde de- cît bine.

i predateprezent cu finisarea al- C. . teș cton<irtiefbriT gruț>u- ’ t«* blocuri. .Dintre- aees--' 1 ■ Tui TT au predat noi blocuri de locuințe. Printre acestea se iiumără Iz cu 120 garsoniere și 2 218 nj. p suprafață, locativă în Petrțla, D 7 cu 72 ’aparțamenle Și 2484 m p șuprafață localivă în Vulcan si A 8 cu 88 apartamente și 2Tfe m p suprafață îoqg^|

cui C 3 cu 66 apartamente din Petroșani. 
B 8 cu 40 apartamente l’etrila, F 20 eu 40 apar- tameiite Vulcan și A>, 1,. cu 88- apartamente din Lupeni, aceste 234 apartamente noifi predate în săptămî- nile viitoare

(Urnwwedinpag. ș J®ta<îWl’eâ importanței aspectului economic al întregii acti
vități teatrale de către conducerea Teatrului de stat „Valea Jiului14 în condițiile asigurării de către stat a efectuării cheltuielilor, fără un

eoneurențn au fost, puși în fața unor probe practice dificile ca transportarea unui acciden-

Ori

*• . w**»

Unitatea .noastră organizat recent un com- curs de orientare turistică Concurenți: elevii claselor a Vll-a și a VIII-a sub îndrumarea prof. Vulpe Cornelia și tat.Răspunsurile la întrebări și punctajul făcut îrt poenița de gă izvorul cunoscut pe acest traseu. Cei Straja. Echipa organiza- re nu au respectat diicațiile tactieff-sportive au fost penalizați. S-a obținui următorul punctaj : 1. Clasa a VIII-a — 70 puncte; 2. Clasa a VIT-a — 36 de puncte.

Cornoiu Nicolae. Concursul s-a desfășurat pe traseul dintre Școala generală nr. 3 și st inele ‘ din apropierea cabaneilorică a plasat, pe acest traseu șase plicuri, ce conțineau .întrebări și probleme de lucrări practice.. Concurenții, în număr de ordinul zecilor, s-au descurcat des- învingătoarei i s-a acontul de bine la întrebări cheie ca : rechi de musca „Cu cile pe- aripi zboară „Cum se numește funcția prin care
dat o diplomă.

OIDINA SUPAȘcoala generală ®r-. 3 
c Lupeni

■■■ .of

,-z^ ' -if

De curînd, la Uricani a fost lecnunată centrala ter- 
mică rt» trei eaiane care va alimenta cu căldură și 
apă caldă modernul bloc I 1 cu 9 etaje și 120 gar- 

rj Hisumind 
aflat în prezent în 1

In clișeu vedere a noii centrale termice.Foto: DUMAN GHEORGHE
I 2 160 m p supraîață localivă — 
finisaj interior.

i

M
(Urmare din pag. 1) necesară procesului tehnologic Barajul este prevăzut Cu stăvilare acționate automat, care permit înlăturarea pericolului dec inundații, cînd apele Mureșului își. măresc debitul. Prin intermediul prizelor de captare, din- fata barajului șl a stației des pompe (aflate, d© aseme nea, în construcție) vor trece în fi-zeare secundă cîte 30 mc- de apă

de cărbune inferior din, Valea Jiului și. Munții Apuseni să fie transformate în electricitate. Se asigură astfel posibilități .reale de valorifi- care superioară a zăcămintelor de cărbuni inferiori din bazinele miniere ale regiunii. Incepînd din 1971, cînd vor fi puse în funcțiune toate cele 4 grupuri de cîte 20(1 prin rotoarele celor 4 turbine, asi- MW fiecare, aici se va produce o cantitate de energie electrică de 5 ori mai mare de- cît cea realizară în : 1938 de toate centralele electrice din țară.Șantierul noii termocentrale esteS' vast. Pentru a ilustra complexitatea și volumul lucrărilor ce trebuie executate, amintim că aici a început recent construcția celui mai înalt coș de fum din țară, care va avea 220 m. In timp ce montorii asamblează și sudează la. înălțimi fermele metalice de acoperire a sălii mașinilor, betoniștii toarnă barajul care va aduna în spatele său 1 500 000 m c de apă

TERMOCENTRALAI-Șjițacestora prin cir-gurînd răcirea cuit deschis.. Multe dintre în lucru sînt în fie- ,#ați turnat, eu circa două luni mai devreme, fundațiile cazanelor 1 și 2, cuva izolatoare împreună cu perna amortizoare, radierul primei turbine și alte instalații. Depășirea ritmică, lună de lună, a prevederilor de plan se datorește îndeosebi realizării unei productivități medii pe șantier, mai mare cu peste 7 Ia sută față de plan.

obiectivele aflate avans față de gra-

Șuitierul a devenit un laborator al Însușirii și-aplicării procedeelor tehnice noi. La glisarea sălii turbinelor s-a folosit pentru prima dată metoda îmbinării armăturilor prin sudură în baie rapidă, avînd ca efect sporirea productivității, muncii la această operație cu 30 la sută, în comparație cu procedeele clasice de lucru. Preasamblarea și montarea fermelor metalice la a-- c-operișul 'halelorse face după un sistem nou, care constă in înlocuirea penelor de o- țel cu niște che- fapt care asigură total a peste 100
DEVA

; soane speciale, economisirea în tone de metal. Se utilizează, de a- semenea. soluții moderne și eficiente la înălțarea coșurilor de fum și a fermelor metalice.Succesele înregistrate pînă acum sînt o dovadă în plus a hotărîrii unanime a constructorilor de a da ■în exploatare înainte <de termen marele obiectiv energetic, așa cum s-au angajat la începerea lucrărilor.

i troșani, citeltutotite pe Mna_ de >ei‘ venit la Teatrul de stat sini mai, mari cu 948 Iei. >Aproximativ 76 la sută din numărul spectacolele»' sînt realizate plan mobilizator de venituri, a fa- în afara orașului Petroșani. Deși vorizat crearea unui elijnat prCt- numărul spectacolelor prezentate pice pentru cheltuirea uneori ne- la sediul teatrului1 este același din 1965, numStotrt wieeftu al spectatorilor; la flecare spectacol a scăzut de la 27! ht artul 196$ > la 199 în anul 1967, <apacitat>a de utilizai e a să- lii de spectacoJe iiind d:» 65,4 ui 1965 si de 48 în 1967 Majoritatea punei'Hw în scenă țtț> fost conduse- de maeștri consacra^ in arta regizorală, dar aceasta nu a condus ta sporirea numărului de spectatori, ei dimpotrivă a atras m^tearția cheltuielilor de regie in comparație cu punerile în scenă prin re- sursele interne.Fp haz i .Sfidării venituiilor si i re terii < heltaielilor a stat lipsa unui plan mobilizator și staba preo- ..eS^are' a Comitetului orășenesc pentru evHură Și artă privind ana- Tfearea noriadicA a structurii și oportunftătii cheHuielilor.Unu! Wh irite;i ile de htoto P«n- tru . premierea personalului din teatru este realizarea volumului de venituri planificat Legat de ă- ceasta consider că planul de venituri la Teatrul de stat wVșIăh jiului" a fost așezat prin optica, intereselor personale și nu în primul rînd pe baza efortului ce trebuia susținut de întregul cdtefețjțKi In anul 1965, planul de venituri din vînzarea biletelor a foșt siabilit ia 655 mii lei, realiaîndu-se 747,6 mii lei. In anul 19» fără a se ține cont de aceste realizări, fără a se stimula eforturile depuse, planul de venituri s-a stabilit Ia 620 mii lei, iar în «nul 19Q7 la Ș00 mii Iei. In condițiile descreșterii veniturilor sf a majorării chelluiehlor, personalul teatrului a fost premiat în doi ani șl nouă luni eu suma de 131 323 lei.

justificață, neoportună sau chiar nelegală a fondurilor. Semnalăm printre acestea folosirea in mică măsură a recuzitei ce stochează în inațfazii; .; neadaptarea: la aepe.^itâți curente a unei părți din costumația existenta, acceptînd CU ușurință extravaganțele nejustificate ale unor actori; aprovizionarea cu materiale si piese de schimb peste nevoile curente; tipărirea în. număr mare a afișelor și programelor care îngroașă stocul celor neafișate sau nevîndute: transporturi cu mijloacele auto ale teatrului în interes personal, fără recuperarea cheltuielilor zură); sonal ximă, rnaneipăfe tinere cu pregătire superioară; abonamente la publicații din țară și străinătate fără a avga tangență cu activitatea teatrală. 'Pșntrii redresarea situației eco- npmi'.'o-financiare ta Teatrul de 
stat „Valea Jiului '. . în raport direct cu resursele proprii existente, consider oportun ducerii teatrului pHșenesc pentru 
stea: revizuirea 
turi și cheltuieli 
sensul 
nțiteat.
cheltuieli planificate, la baza că
rora să stea folosirea la maximum 
ă întregului personal, precum și re 
ducerea substanțială a tuturor 
cheltuielilor nejustificateNumai în aceste condiții se va crea cadrul eficient al. dezvoltării activității artistice a Teatrului de stat „Valea Jiului".

(salariu șofer, benzină, u- neutilizărea întregului per- artistic la capacitatea ma- mjcșorînd perspectiva de e- artisti.că a elementelor pregătire

ea în atenția conți a Comitetului cultură și artă să 
planului de veni- pe anul 1968 înmajorării veniturilor pla- și reducerii volumului de

‘OlO'Id'H
• .. c-'

La amenajarea 
unei noi baze sportiveDin inițiativa organizației U.T.C., la Școala profesională Lupeni a avut loc o acțiune de muncă patriotică pentru amenajarea unei noi baze sportive. La această acțiune au participat toți uteciștii din anii I—III care, sub îndrumarea maiștrilor Bîrlog Constantin, Buric Gheorghe și a to-

varășului fimpea Cornel, sear etanii ■omitetului U.T.C., au muncit cu rîvnă la nivelarea unui loc viran pentru transformarea lui în teren sportiv. Printre cei care s-au evidențiat în această acțiune se numără : Sîrb Nicol a e, Da- loți Arpad, Crăciunescu Mircea, Paradița Dorel și mulți alții.

%25c8%2599l.de
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Pe funcția 
de „stăpîn“ !

in preocupările noas
tre zilnice ne izbim de 
diferiți oameni. Printre 
aceștia și de șefi. Dar 
există șeii și „șefi". Pen
tru că dacă unele per
soane care 
mite funcții de răspun
dere își fac conștiincios 
datoria, sînt exemple de 
modestie și înțelegere și 
deci sînt apreciate, e- 
xîstă și tipul șefului în
crezut care-și închipuie 
că este stăpin, făcînd 
confuzie între avutul 
statului și proprietatea 
personală. Un astfel de 
„stăpin" este și Firizoîu 
Alexandru, șef de co- 
Ioană la șantierul de 
construcții Vulcan. A- 
cesta, fiind șef, face ce 
vrea cu mașinile ș i rm 
ce trebuie.
10 octombrie, 
Joiță Ion s-a 
autocamionul

ocupă anu-

In ziua de 
șoferul 

dus 
la garaj

pentru alimentar^. Ur
ma apoi să stea șm ațs- 

. poziția șantierului din 
Esupeni, unde a fost, re
partizat pentru trans
port de materiale. Nu a, 
putut pleca însă după 
materiale la Eivezeni 
pentru că

, ordonat să-l ducă aca
să, chipurile pentru niș
te hîrtii. Șoferul i-a 
spus că materialele sînt 
urgente pentru șantierul 
din L.'ii'jȚZEzn't dct'K 
nul" nu l-a luat în sea
mă .și:it-OA'zi&: „Eu sini 
șef și eu. răspund", iar 
delegatului care a insis

i—mi ii i . i

tat pentru mașină U 
„ordonat": „Tu (!) te 
dai jos și mai aștepți, 
dacă vrei, dacă nu vrei 
n-ai decît să mă re
clami", Atunci, delega
tul i-a atras atenția că 
va sesiza telefonic con
ducerea. El a replicat: 
„Poți să dai telefon la 
director. Nu mă coman
dă el pe mine. Aici eu 
sînt director".

NICU C.

Vă rugăm, 
nu fumați !

Cu toate că această 
invitație este făcută cu 
bun simț la cofetăria 
„Corso" din Lupeni, to
tuși în loeal se fumeă- 

■' ză: Și cine effțăifi ' 
fumează ? Totdeauna a- 
ceiași tineri: Bebi, Eu- 
lu, Mircea et comp. Ser
vesc în fiecare zi cafele 
după cafele în această 
unitate. Dar ce ne fa
cem cu fumul pe titre 
uneori îl poți „tăia cu 
barda" ? ‘ Dina această
cauză, deseori unii con
sumatori — copii, fe
mei — sînt nevoiți să 
se lipsească de serviciile, 
cofetăriei. Dar tinerii 
menționați nu produc

TELEVIZIUNE

la
Firizoiu t-a numai fum. Uneori ta- 

dosesc expresii supără
toare și jefuitoare. De 
ce toate acestea ? Con
siderăm că. astfel de ti- 
neri nu trebuie să mai 
fie serviți dacă conțină 
cu fumatul în cofetărie.,

& CLTEBAȘ
Eu peni

3 noiembrie
17,45 Telejurnalul de seară.
HhfiO Gqrtsert festiv cu prilejul sărbătoririi semicen

tenarului Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Transmisiune de la Palatul Congre
selor — Moscova. In pauză: Filmul documen
tar „Petrolul" — producție a Studioului cine
matografic „Al. Șahia".

31,00 Reportaj .’67. &&.S: de pe insula mare. a 
Brăilei. k ȘȘș

21,30 Reflector.
aiAi Dansuri pe... 16 mm.
21.50 Omagiu lui Octombrie. Filmul artistic; „Tra

gedia optimistă". Ecranizarea piesei lui V. 
Vișnevski.

23,37 Telejurnalul de noapte.

23.50 Închiderea emisiunii.

Echipa, de reparații termome- 
canice condusă de Vodislav 
Victor țin fotografie), se bucu
ră ci e o bună apreciere la. 
termocentrala Parașeni. laț-o 
ef.ectui.nd ultimele retușuri la 
piniomil unei mori de cărbuni

Foto.: V. QNQIU

r-1

de serviciu
(Urmare din pag. 1) care le revin in tegăiu- nirea 

răcu respectarea N.T.S., 
dirijarea focurilor de 
muncă, 
strictă a programului 
de lucru,

respectarea

întărirea dis-

înlăturarea gituîrîlor șl 
a defecțiunilor care a- 
par. Potrivit aceleiași 
optici unii maiștri fac
și eî tot pe suprave- ciplineî etc. 
ghetorii în loc să se 
manifeste ca conducă
tori și organizatori ne
mijlociți ai producției, 
în timp ce anumiți șefi 
de echipe și brigăzi 
neglijează atribuțiile

Cti siguranță că din 
moment ce fiecare an
gajat va avea precizate 
sarcinile de serviciu, 
iar acordarea salariului 
tarifar integral va K 
condiționată de îndepli-

i acestor sarcini, 
va crește răspunderea 
in muncă, interesul 
pentru rezolvarea ope
rativă a problemelor 
pe care le ridică reali
zarea cu succes a in
dicatorilor planului, a- 
sigurînd astfel premi
sele îmbunătățirii sub
stanțiale a activității e- 
conomice in fiecare u- 
nitate.

SCHIMBARE LA FAȚALa Livezeni O.Q.V.L.F.-ul are o secție de semifabricate. Aici se prepara bulion, castraveți murați, fasole conservată, varză, murată etc. Ne-am îndreptat atenția asupra acestei secții întrucît în ultimul timp, datorită bunei gospodăriri, ea s-a... schimbat la față. Prin preocuparea directorului 
O.O.V.U., Constau tinescu Ra- reș, au dispărut gropile din jurul secției, a fost împrejmuită curtea cu un gard de prefabricate de beton, s-a turnat un planșeu de beton și s-a introdus. apa potabilă, astfel în- cîț acum se poate lucra în condiții de igienă corespun- zătoare.S-a construit, de asemenea, și un șopron pentru adăposti,- . rea j butoaielor. E insuficient însă pentru numărul mare de butoaie ce sînt aduse aici. Conducerea O.O.V.L.F. intenționează să continue lucrările pentru punerea la punct a acestei secții. Dar nu s-a schimbat numai aspectul exterior ai secției de semifabricate; a făcut un salt bun și calitatea produselor'. In anul trecut, de pildă, bulionul pus în vînzare de unitățile

Q.O.VJUF era de slabă calitate. Nu o dată, organele Inspectoratului sanitar au . fost nevoite să scoată din circuitul comercial sute de kilograme de bulion ■■casca nu atingea prevederile STAS-ului. In acest an, lucrurile au luat-o pg un făgaș bun. Calitatea preparatelor s-a îmbunătățit simțitor, lucru dovedit și de indicele de extract care acum indică 18 și chiar 31 de grade. O dovadă grăitoare, în această privință, este desigur faptul că o seamă de unități din a- fara regiunii noastre ca ț Sanatoriul Dobrița, cantina Uzinei Sadu și Spitalul Tg. Jiu, au prefera’, să contracteze produse în valoare de peste 15000ft lei de la această secție cînd a- veau posibilitatea de a contracta din. puncte mult mai a- propiate.Toate acestea demonstrează că atonei eind își dau mina bunăvoința, perseverența >. conștiinciozitatea în muncă, și rezultatele sînt frumoase. Aceasta e o faptă bună la O.Q.V.L.F. căreia am vrea sări urmeze și altele-
OLIMPIA ALMĂȘAN chimist principal I.S.S. Petroșani

Export-import :Un lot de 115 diferite strunguri Ș, tost livrat de către întrepinnde- rea românească de comerț exterior ,.Maș> ort“ în Austria, Belgia, QeboslQvacia, P. Cfceza. Danomarcia, Eiy^^.Făilanda, Grecia,. R. D, Gesrman®, Iț«n, Siria, Ș.U,A„ Turcia Și Uniunea Sovietică.. Unor firme din' Mexic te-aaa .expediate shapinguri. In baza unor noi vontracie, alte 98 de strunguri universale și. carusel vor fi. trimise unor firme și întreprinderi din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Turcia, Uniunea Sovietică și Ungaria.Pe de altă parie, întreprinderea „Industrialimport" a semnat contracte pentru importul din Italia și Anglia al unor instalații care vor produce anual circa 900 0Q0 de anvelope radiale de tractoare și autoturisme » camere de aer. Aceste instalații sînt, destinate extinderi^uzinelor ..iXmubsar.a" din Capitală și „Victoria“-Floresti- Ap ceeași întreprindei’e va importa din Franța 11 Unii de fabricație pentru dispozitive semiconductoare și piese radio. Noile linii sînt destinate dezvoltării, pînă în anul 19.70, a producției de aparate de radio-recepție și televizoare.(Agerpres) |

ia onora, 
te altoraP.-ySepie, '.țnfc' precis de cinci . , au țncgjjyț .lucrările de renovare a .Minerul", cetățenii care locuiesc, ni casele din cu: tea învecinată -ibralulu tac adevărate exhîbiiii oeriito a ajui.ije la apar- MgAceasta din cauză că execută lucrările au curte munți de moloz cărămizi. Yrîțld. nevrînd loss escala,,munții" de moloz sau să in- prin noroiul și băltoacele de pe ’glii C

*

Anunță vacante
- INGINER ȘEF ADJLNCI. Condiții: Inginer cons- 

tractor și opt ani vechime in funcții tehnice.

- ȘEF SERVICIU TEHNIC. Condiții: Inginer cans- 
tractor și 6 ani vechime în funcții tehnice.

- TEHNICIAN I CONSTRUCTOR. Condiții: conform 
anexa IV ia Hotărîrea 1053/1960.

— MAISTRU PRINCIPAL. Condiții: Conform H.C.M.
... :

- ȘEF SERVICIU CONTABILI IATE. Condiții: Studii
superioare și 6 ani vechime in funcfri economice

— CONTABIL ȘEF SECTORUL l.L.L. PETROȘANI. Con
diții : Studii medii și șase ani vechime in funcții economice.

— CONTABIL I Condiții : Conform anexa IV B Ia 
H.C.M. nr. 328/1967

următoarele posturi:

Informații suplimentare, la sediul întreprinderii din strada Mihai Viteazul nr. 9 Petroșani.

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI

MAGAZINUL ALIMENTAR 
eu - autoservire nr îs 
PETROȘANI din Piața Vic
toriei ar. 2 primește'zilnic co
menzi pentru aprovizionarea 
cu mărfuri la domiciliu, verbal 
sau la telefonul 1813. Valoarea 
minimă a unei comenzi este 
de iei 30 ta care se percepe 
taxa de transport de 3 la sută.

Anunță populația cartierului

„Carpați" că magazinul nr 15 
Petroșani, începînd cu data

de 1 noiembrie a.c. va fune

țkma pe două schimburi eu 
orar zilnic de fa 6—22,

iar? tîn zilele de duminică de

la 7—H.

PROGRAM DE RADIO
/4 noiemhriePROGRAMUL I: 7,00 RADIO JURNAL. Sport; 7,45 Sumarul 

presei; 3.00 Tot înainte: 8,20 MO MENT POETIC; 8 25 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Săptămînîs 
muzicii sovietice; 10,00 Cînfta Gianni Morandi; 10,10 Curs de hru
ba spaniolă; lft,3ft Cîntă taraful Casei de cultură din Făgșt-Banat; 16,45 Muzică ușoară; 1.1,«O RU- LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Revista re
vistelor economice; 11,15 Arii din opere interpretate de Viorel Ban; 11,30 Muzică ușoară; 12,00 Muzică populară; 12,20 Succese ale muzioii

ușoare; 13,00 RADIOJURNAL; 13,10 
Intîlnire eu melodia populară și 
Interpretul preferat: 13,.40 Parei soliștilor și a orchestrelor de nu- zică ușoară; 14,15 De la frunză, la marile ansambluri folclorice;. 14,35 MWeă. ușoară; U.oe BULETIN ȘTIRI; 15,05 Drag m.i-e cînteeul «- mânesc.; 15,2® Piese inștrumcntale; 
15,30 Emisiune muaieală de la Mos
cova;: 16,00 RADIOJURNAL. Sport;16,15 Din repertoriul corului Radio- televtaîunii; 16,30 Muzică de estradă; 16,40 Prime audiții de operă: „Gelosul batjocorit" de Fergolesi;

17,10 MEMORIA PAMÎNTULUI ROMANESC; 17,33 Concert simfonic popular; RQO BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,20 Caleidoscop muzical; 18,40 ȘTIINȚA, TEHNICA,. FANTEZIE; 19,00 Concert de melodii românești; 19,3.0 Sport; 19,40 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 20,00. RAD1OGAZETA DE SEARĂ; 20,20 Noi înregistrări. de muzică populară: 20,40 TEATRU RADIO• FQN1C SERIAL; ANUL 1918 de Alexei Tolstoi; 31,00 Romanțe; 2^20 Muzica de dana; 22.0Q RADIOJURNAL, Swtl 22A5- Concertul orchestrei de estradă a RadiO- televiziunii; 22,30 MOMENT POETIC; 22,35 Muzică de dans; 2,55- 3,W> BULETIN DE ȘTIR!



STEAGUL ROȘU

a Re
MOSCOVA 2. — Corespondenții noștri la Moscova, S. Pbdină și N. Cristoloveanu, transmi|l: Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolâe Ceausescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care participă la manifestările prilejuite, de sărbătorirea celei de-a 50-a anivefișpri, a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a vizitat joi dimineața Expoziția realizărilor economiei naționale aleU. R.S.S.Membrii delegației au fost însoțiți de N. A. Tihonov, membru al C.C. al P.C.U.Ș.. vicepreședinți al Consiliului de Miniștri al U.R.Ș.S.,V. M. Bușuev, șșf ,-^e speție la C.C. al P.C.U.S. și de alte persoane oficiale.

agate. oaspeții aw; vizftât. pavilionul cețttral. pavilioanele energiei>ato-, mice, induștriei chitnice, rbaliză- rilor în doftfeiiiul cercetării spacin'ui- cosmic și noul pavilion al- bmiunlor-de Wug fonsum, inc h i_____ expez b‘„expresie amuncii creatoare a i^bporUT® sovietic, a marilor sale realizări obținute sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în construcția comunismului" și au felicitat pe organizatorii expoziției.Tovarășilor Nicoiae Ceaușescu și ion Gheorghe Maurer Te-au fost înmînate din partea conducerii expoziției medalii de aur ale expoziției.

membru

NEW YORK 2 (Agerpres). — Mișcările-de protest ale studenților a- rneriegni împotriva recrutărilor e- fectuate chiar în incmta universităților de către C.l.A. (Agenția Centrală <le Investigații) și de forțele armate, iau amploare ' Miercuri s-au produs incidente îji trei universități. La Universîțâc tea Iowa, peste 500 de studenți au demonsti-at împotriva prezenței u- n^r recrujpri ai marinei militaț^. S au produs incidente cu poliția, creste 100 st^ștgi^.., .-fbnd. arestați.Manifestații așenîănătoar^ au ayyt ■ loc la Coieșțlfil din Hamilton. (sta-.;;

de Incordarc la Guayaquil 
•A trei zile între studenti și poliție au loc incidente 
. . ... W /

de studenți au atacat sediu! primăriei și cel al

GUAYAQUIL 2 (Agerpres). — Forțele armie și politia ecuadoriană controlează, începind de miercuri după-amia^. orașul unde se . înregistrează re crescîndă de i

't~ ' '

La Moscata -A Mst dezvelit 
Monumentul lui V. I. lenta;MOSCOVA 2. — Corespondenții partid și de stat, sovietici. Au foșj noștri la Moscova,. S. Podină și de față delegațiile de partid șț N. Crisl.otșyeanu, -transmit: .Joi la*; guvernamental^ ale țărilor. soci a» Moscova a fost dezvelit Monumen- Hste, ale partidelor comuniste șa muncitorești și alte delegații sosite la Moscova pentru a lua parte la festivitățile -legate de semicen-tul lui -Vladimir nici Lenin, ridicat în incinta Kremlinului. La mitingul care a avut loc cu acest prilej au participat lieomd Brbj* tenartll ‘Marii Revoluții Socialislj "iiev, Alexei ~ - - - ■ -aornîi s.xei Kosîghin, Nikolai Pod- din .Octombrie. m w |și alți conducători de A participat, delegația de pani<| ’ ' și guvernamentală a Republicii—----  p; șSocialiste România. In tribuna o|j,

tu! New Yor#) si la' Unive'rsitâte'a"' Stanford (California), unde agenți ai C.I.A. încercau să recruteze tineri pentru serviciul de spionaj a- mericanPe de altă parte, pe întreg teritoriul Statelor Unite este difuzat în prezent un manifest, intitulat „Apel împotriva tăcerii" care cheamă poporul american sa se pronunțe cu toată hotărîrea împotriva războiului din Vietnam. „Războiul dus de S.U.A. în Vietnam este ilegal și imoral" — se subliniază în manifest. „In numele libertății noi am lansat teribilul arsenal al celei' mai iftari puteri militare din Occident împotriva unei țări miei, ucigînd. incendiind, mutilîr.d popu- lația ei; In numele păcii noi creăm un desePț. în numele securității noi riscăm o conflagrație mondiali ■ ' ; : ’
'• -T*, ss - ,

Guayaquil se . țșregislrează o sța- indă de încordare după ce, pentru a zi consecutiv, miercuri au avut loc irtcidente -violent^' între studenți și poliție, soldate cu un mare număr de, răniți. Studenții protestează* împotriva autorizației date poliției de primarul orașului de. a pătrunde în clădirea univer- .si^ții pentru a aresta mai mulți «blegi acuzați de a fi participat, la ’’demonstrații antiguvernamentale.Miercuri, sute Se stude^au a-
i”

fiuvernul R.P. iMotzt itoiamiiă cu hitiilre 
Manta amioliil de către aiiaila americană. j . . . z . .PEKIN 2 (Agerpres).nul Republicii Populare Chineze a dat publicității o declarație în care condamnă cu hotărîre bombardarea în repetate rimluri de către imperialiștii S.U.A. a orașului Hanoi. Guvernul și poporul chinez, se arată in declarație; sprijină cu ho- tărfre declarația din 31 octombrie a guvernului R. D: Vietnam.In declarație se subliniază’ totodată că, în ciuda afirmațiilor eu privire la intenția de ă organiza tratative de oare. Statele Unite iri- tensifil-ă războiul de agresiune - împotriva R. D. Vietnam șt’ 'bombardamentele asupra capitalei aceș- tej^ Hano|, ;

aduse pnități de poliție de urgență care au îm- pe manifestanți, folosind cu gaze lacrimogene șt focuri de armă în aer. In

tacat clădirea primăriei șt sediul ■ central al poliției, aruneînd cu pie- tre și bombe incendiare de fabricație rudimentară. La fața locului au fost chemate prăștiat ■grănăde trăgîndcursul celor trei zile de tulburări, 10 studenți și mai mulți polițiști au fost răniți.Studenții din numeroase centre universitare ecuadoriene au hoțărît — să desfășoare o campanie de soli-- f , duritate cu lupta . studenților din Guayaquil. .

i. — Guver- Guvernul și poporul chinez con- i Sideră că este b datorie a lor internationalism să sprijine și să a- corde ajutor poporului vietnamez în lupta lui împotriva agresiunii S.U.A., pentru eliberare națională, se spune în declarația guvernului R. P. Chineze
CONGO (Kinshasa)

Raport adresatde U ThantConsiliului de SecuritateNEW YORK 2 (Agerpres). — Secretarul general al O N 1J . U Thant, a adresat Consiliului de. Securitate Un raport datat 31 octombrie a,c. în care face cunoscute propunerile sale privind măsurile menite să întărească dispozitivul de supraveghere a : încetării f ocului între Izrael și țările arabe. Raportul recomandă mărirea numărului posturilor de observare a încetării focului de-a lungul Canalului de Suez de la 9 la 18, sporirea’numărului de observatori de la 43 la 90. înzestrarea personalului misiunii O.N U. cu patru șalupe' și patru elicoptere pentru facilitarea supravegherii și instalarea unui bac care va fi folosit de personalul O.N.U. la traversarea Canalplui de Suez. Secretarul general al O.N U adresează, pe de altă parte, în Ra
portul său, părților în conflict cererea de ase abține de la orice acțiuni care ar duce la violarea încetării focului si de a recurge la dispozitivul instituit de O.N.U. i

Criza guvernamentală 
din Uruguay 
a luat sfîrșitMONTEVIDEO 2 (Agerpres). — Criza guvernamentală din Uruguay, care a durat aproape trei săptămîni, a luat sfîrșit. După consultări îndelungate ale președintelui O,scar Gestido eu conducerea partidului de guverpămînt Colorado, în cercurile politice din Montevideo s-a-anunțat că a fost format un nou cabinet, care sprijină în întregime pe președintele țării. Ziarul „El Popular" scrie că guvernul reprezintă cercurile de dreapta ale partidului Colorado,Pe de altă._parte,. vicepreședintele Uruguayului, George Pacheco Are- co, și-a asumat miercuri, în mod provizoriu, funcția de președinte, al țării. ; ; rA, ■

fieială se aflau tovarășii Nicoiae CedUSCM u și Joii Gheorghe Maurer.Erau prezente, de asemenea, de» legațiile veteranilor mișcării refe voluționare din România, Consiliului Central al Uniunii Geneg rale a Sindicatelor. Comitetulqji Central al Uniunii Tineretului Comunist și ConsiMttlui Național sȘ Femeilor. , y tMonumentul, care reprezintă fi- gura turnată în bronz a lui V. I. Lenin, cu înălțimea de 3,5 metri, pe un piedestal de granit, a dezvelit de Leonid Brejnev, a rostit o euvîntare, în eare vocat uriașa personalitate a luia care a fost nu numai un teoretician de seamă . al dar a condus și a dus la victorie - cea mai mare revoluție dfn istorie.A luat, de asemenea, cuvîntul acad. Konstantin Ostrovitianov, membru al P.C.U.S. din 1914.

fost care a e- ace-revoluției,

ADEN 2 (Agerpres). —■ Pe strai zile Adeiîuîui au avut Iod miercuri noi incidente între patrioții arabi și trupele britanice, anunță agen- - ția U P.I. -Schimburile de focuri s-au ’înrbdl’strit, 'îndeosebi, pe străzile din cartierul Tawahi, din apropierea portului Nu se precizează numărul victimelor. Luptele de miercuri1 din Aden între forțele CAIRO 2 (Agerpres). patriotice arabe șr trupe britanice — remarcă agenția citată — au izbucnit în momentul cînd la Londra era anunțată o importantă declarație referitoare la Federația Arabiei de sud pe care ministrul de externe al Marii Britanii, George Brown, trebuia s-o rostească în parlament. Surse diplomatice informate din Londra, scrie U.P.l, con-

sideră că, guvernul englez se gîn- dește eu seriozitate în rnornentu 1 de fața la posibilitatea retragerii tru- pelor britanice din Aden luna viitoare,, în loc de ianuarie, cum fusese hotarît inițial.; < •
★

Violent incendiu într-o mină din Austria
Un incendiu de o 

deosebită intensitate a 
izbucnit miercuri di
mineața la mina din 
Wolkersdorf, aflată în 
landul Karintia. Echi
pe de salvare locale și 
altele sosite din minele 
din regiunea vecină — 
Stiria — au luptai în

tot cursul zilei pentru 
stingerea incendiului 
Cinci muncitori au ră
mas blocați în galerii. 
Cauzele incendiului nu mare pierdere pentru 
sînt încă cunoscute. 
Se. presupune că el a 
fost provocat de un 
scurtcircuit. Pagubele 
și distrugerile aduse

minei pun sub semnul 
întrebării reluarea ac
tivității ei imediate, 
ceea ce va constitui o

populația din localitate 
și împrejurimi pentru 
care mina constituia o 
sursă de asigurare a 
existenței.

• NEW YORK, Peste 1 500 de muncitori ăi fabricii constructoare 
de armament „Maremond Corporation" din Saco (statul Maine) au 
clarat grevă întrerupînd fabricația mitralierelor „M-60“, folosite 
larg pentru dotarea trupelor americane din Vietnam. Muncitorii 
refuzat să semneze noul contract dă. muncă în termenii redactați 
patronat, Y :.;' ■ri,-' , ;
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pe 
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Interzicerea apariției unor ziare 
< în ArgentinaPrintr-un decret sem- Confidencial". Șeful nat de președintele Ar- statului argentinian a gentînei, Juan Carlos ordonat, de asemenea, Ongânia.a fost interzisă apariția mai multor ziare de opoziție; printre care „Azul e . Blanco“ și „Prensa

adoptarea unor măsuri represive: împotriva’participanților la de- r moristrațiile antiguvernamentale, devenit e

întot mai frecvente ultimele săptămîni. Ziarele interzise sînt acuzate de a fi desfășurat! „acțiuni :de subminare a guvernului și forțelor armate ale țării". **.;<:
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Frontul ; de Eliberare a sudului ocupat al . Yemenului (F.L.O.S.Y) a dat pu- ' blicității un comunicat în care a- euză > autoritățile britanice . din , Aden de moartea a 30 de locuitori, Aceștia au fost uciși în timpul bombardării a numeroase locali- 4 țăți din regiunile orientale ale Arabiei de sud. — transmiteagenția. Associated Press, Potrivit comunicatului, tirul de artilerie și mortiere asupra localităților respective, controlate de FJa^. a fost ordonat în urma refuzului comandanților forțelor patriotice de a se supune autorității înaltului comisar britanic

Soldați oooiti din fingola 
au Intrat in KatangaKINSHASA 2 (Agerpres). — Citind surse guvernamentale de Ia Kinshasa, agenția Associated Press relatează că o coloană formată din soldați veniți din -Angola au. intrai în provincia Katânga (Cdhgo Kinshasa). Președintele țării, Joseph Mobutu, a declarat joi seara că o a doua coloană de oameni înarmați au pătruns în. Katânga, relatează agenția . Frnce Presse. Președintele congolez a făcut cunoscut că datorită acestei situații * „toate unitățile militare ale armatei naționale sînt în stare de a- , Iertă". El a adăugat că potrivit știrilor sosite la Kinshasa situația se menține calmă la Jodotyille, Kolwezi, Lubumbashi, Kipushi, Kami na și Albertville, orașe din provincia Katanga, .cȚrigjyV-g ■
Luptele din Vietnamul de sud

• SAIGON. Patrioții sud-viătna- 
mezi au atacat joi dimineața clă
dirile autorităților regimului saîgo- 
nez și cantonamentele unor unități 
ale diviziei I a infanteriei ameri
cane situate la 580 km.nord-est de 
Saigon și la aproximativ 40 km de- 
bazele militare americane de la Da 

,Nang și Chu Lai.

Procesul intentat ziaristului Regis Oebray 
a ajuns in faza finalăCAMIRI 2 (Agerpres). — Procesul intentat tînărului publicist francez Regis Debray, acuzat de a fi participat la lupta de partizani din Bolivia, a ajuns în faza finală. Miercuri, ziariștii prezenți la Canari au avut posibilitatea să asculte banda de magnetofon pe care a ’ fost imprimată depoziția făcută . de Debray- la încheierea dezbaterilor. Declarația sa fusese făcută cu 24 de ore mai înainte, după ce publicul aflat în sala de ședințe a fost evacuat.Debray a declarat că își asumă întreaga co-responsabilitate morală; și politică cu lupta partizanilor dinBolivia, dar nu a comis nici unadin crimele de drept. comun de care este înVinuit. El a adăugat că

unii militariacest lucru reiese și din dbvezile aflate la dispoziția tribunalului „Dar, a adăugat el, trebuie la rîndul lor să-șî asumeresponsabilitatea pentru masacrele comise în rîndurile minerilor din Catavi și Siglo Veinte la 24 iunie". Publicistul francez a arătat că a doua zi după arestarea sa a lost , interogat de agenți ai C.I.A. (ser- 1 viciu! de spionaj nord-american) veniți direct de la Washi'gton, care i-au dat de înțeles că Va fi eliberat dacă va acceptă să colaboreze :cu ei. Ne; <- ■ ’.In următoarele zile, tribunalul militar din Camiri se va întruni din nou , pentru a stabili , ziua,.cînd va pronunța verdictul. ,
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