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ȘTIRI Noutăți

A început construcția 
unui drum forestier

Hârn pen- 
ritmică jș

- mai mare 
ptetiâd

noului 
tehno- 

an' nu-

făptuirile din 
meniu -— al 
multiple- și

^Scurtarea timpului de filtru
In urma aplicării unei dispoziții primite de la G.C.V.J., Ia 

preparația I.upcni s-a reușit scurtarea timpului de iiltru In
tre cicluri prin adăugarea de sulfat de aluminiu in agita
toarele de îngroșat. Procedeul a dus la reducerea timpului 
de Ia o oră și patruzeci și cinci de minute — două ore, la o 
oră și zece minute. ’ • < , j

Zilpie acestea pe Va
lea Voevodu a început 
construcția unui drum 
forestier. Acesta va în
locui actuala linie fe
rată îngustă creînd con
diții mai bune de trans- 

. portat masa lertmoașă -și 
de îiitretiBț.>re. a .ipolj&r 
plantații pentru reface
rea pădurii.

Primele lucrări cuprind 
terasamente 
din Jiu 
Cimpa 
Ce va 
tor și 
lor pe

lucrarea 
ment 
nizat

le-au preluat iniția- 
■sșară măi 
fgptaie șă

descins la
I.M.P, pe 

nume Mireanu .Mihai Dan. Venise 
cu intenția . și > obligația de a-și,-în
tocmi lucrarea de . diplome pen
tru examenul de stat, pentru care 
avea temă de la E. M. Dricarii. S-a 
prezentat ța inginerul . șef ăl- ex- 

..pl.>ateii. Tepdorescu Constantin, gțjr 
care are ceva legături de ru
denie (după cum spun urai). "Așa 
s-a ajuns la soluția ilegală dar fa
vorabilă studentului de a fi anga
jat la mină cajtopograf. O cerdrq a 
studentului, o aprobare a ingineru
lui șef, o . viză a șefului organizării 
muncii, ing, Voichița loan ți Mi
reanu a fost încadrat ca, muncitor 
necalificat la sectorul III, cu re
comandarea verbală ca ,,să fie aju
tat" să-și poată întocmi lucrarea 
de diplomă. Și: treaba a început. 

. Mai întîi s-au-îndreptat unele mici 
greșeli de .încadrare a noului anga
jat — de la 41 lei pe post la 51 lei, 
începînd cu ;1‘octombrie 1966. Ope
rațiunea a efectuât-o șeful servi
ciului de arggnitere a SiU10i >pe 
baza unui proces verbal întocmit

înfăptuirile din acest 
an îi situează pe mine
rii Lupen'iului din nou 
pe locul de frunte în 
întrecerea unităților car
bonifere , din bazin., E 
un 16c de cinste, demn 
de tradițiile acestei mari 
exploatări miniere, cu
cerit’ cu prețul strădani
ilor, și' .entuziasmului în
tregului .colectiv. La Lil- 
pehi, minerii au escala
dat in acest an un ade
vărat pisc al vredniciei : 
un pisc care are la. te
melie un volum de. pes- 
te 50 000 tone cărbune. 
Aceasta ■ « rodul ’ biîtMi - 
ilor desfășurate în aba
tajele minei de la înce
putul acestui an.

Dar înfăptuirile nu-s 
doar dovada vredniciei; 
ele constituie și o teme
lie — garanția că reali
zările de mîine vor fi 
cel ptițin la lei de valo
roase ca și cele de azi. 
Și această garanție poa
te fi redată printr-un 
mod , precis : ’ la miha 
Iuper,i se lucrează de 
pe acum la nivelul in
dicatorilor prevăzuți pen
tru anul care vine. Doi 
indicatori — pentru e- 
Xemplificare — sînteon- 
cl.udenți în acest sens: 
mina a atins capacita
tea dp i producție prevă
zuta pe 1968 și a obți
nut în luna ce a trecut

gic pentru • disciplina- 
rea activității brigăzilor, 
astfel ca în f-fiecSfe a- 
bataj sâ se realizeze în 
mod constant avansarea 
„ziua și cîm-pul. de 1,25 
Șu. l'f analizele,
elaborate în cadrul ac
țiunii de organizare ști
ințifică-a producției și.

Intr-anul din numerele ziarului 
„Steagul roșu" din luna trecută am 
analizat unele abateri săvîfșfteț de 
doi șefi de sec tome de ia F. M. Lu- 
peni care au făcut abuz de-'f-feteție 
în detrimentul legalității și al avu
tului obștesc. ,

Vecini buni cu lupenenii, cîțiva 
uȚifăneni, ?i e, ade?ț^ ai stoarcerii 
unor : profituri ilitde, ai favoritis
melor și necinstei, fiu -s-au lăsat 
mai prejos și 
tiva. E adevărat — la o 
redusă. Să lăsăm înș-ă 
vorbească.

In octombrie 1966 a 
Lîricani un student al

(Continuare în pag. 3-

^Literare
Librăria nr. 22 din Lupani a pus la dispoziția cumpără

torilor cîteva din ultimele noutăți ale literaturii. Dintre a- 
cestea amintim : „Foamea" de Knut Hamsun (distins cu Pre
miul Nobel), „Seniorul de Ballantrae" de R. I. Stevenson, 
o nouă ediție a volumului „Ostașii noștrih-de V. Alecsandri, 
„Brâncuși" (Amintiri și exegeze") de - Petre Pandrea, „Tanța 
și Coslel" de Ion Băieșu. •:

o productivitate de 1,500 
tone'posl, deci cu 50 
kg'post mai mare decît 
indicatorul prevăzut pe 
anul care vine.

■ Iată unul din argu
mentele ce atestă că în- 
făpluirea SâfciHilor pre- 

,văzute minei pe al’ frdi- 
leă an al cincinakikii 
are' garanții'- sigure. Dor 
există și- alte argumente.

Mina are pregătite-. o 
linie de front activă '. de 
1 300 m 1 
chiar decît pjtețiftdce
rințele producției preli- 
fnina'te. E, vorba ai'ci de 
strădania HteMte’rte' a-rtf* 
Motivului expir 
tru re^lija®^ 
planului d£ jSre'cfțftiri — 
strădanie .care s-a în
cununat cu o depășire' 
de 767 m I de lucrări 
miniere. '

Dar — mai mult' ca 
oneînd — eforturile pen- 
jfeiț; îndeplinirea sarcini- 
lor curente s-au conju
gat în acest an la I.u- 
peni cu strădanii mul- 

.i, pentru ridicare# 
calitativă a activității' 
minei,: pentru punerea 
fei în ' acord, cu . preten
țiile timpului. Să punc- 
!U;n doar cîteva 'din în» 

acesf db- 
căutărilor 
creatoare

Georgescu I. din cadrul 
șantierțiilui de construc
ții iorestiere. Ahtll aces
ta colectivul de con
structori condus de res
pectivul maistru a mai 
.onstruit 8 km drumuri 
iorestiere pe Valea Po- 

jșli, Apșelul,
0,5 km pe Valea Preo
tesei șl 1,7 km pe Lo
bda.

Anul viitor, iotul con
dus de naaisțrul Geor
gescu va avea de exe
cutat 10,5 km drum fo
restier nou pe Valea 
Voevodu 3,5 km pe Bi
lele și 6 km pe Stermi- 
nos — înspre Poiana 
Muierii, deschizind tot 
atîtea căi de acces spre 
masivele păduroase și 
'rumusețile montane ale 
bazinului Jiului de est.

s!f Intr-un stadiu înaintat
Ia E. M. Uricani lucrările pentru construcția noului 

atelier mecanic și al grupului social se află înțr-un stadiu 
înaintat. S-a terminat deja planșeul de tavab la grupul so
cial. Tovarășul ing. Popescu Ion, șef de Iot la T.C.M.M. ne-a 
asigurat că pînă la data de 15 a acestei luni vor fi termi
nate și instalațiile hidrofuge la noua construcție.

Vineri
Î0 noiembrie

1967
I I ...1 MÎ! Ilăli.

laMMaMMwnaiMa

Un schimb ai 
brigăzii ■ mineru
lui U/vari lulițu,, 
d,n sectorul ll ai 
minei Dîlja, care 
extrage lună ' de 
lună c a n t i t ăf i 
sPot^ de ,c£fc-^ 
bune peste, plan..

GARANȚII SIGURE
. .............

ÎNFĂPTUIRILOR

pentru aplicarea
și perfecționarea 
logiei. In acest

.. mărul ahațajelor frontale 
susținute metalic a eres-

' - etrt' Ia 1$, iiiina .reușind
vă -depășmsă’ cu 8 la 
sută plafiul prodiSCției

, realizate în abataje' dte
tate cu susținere moder-

» 'nă. OteWi Cu dotarec
. s-au aplicai măsuri mul-

H țiple pentru peffecțiena-
r«a -proeepMlții tehnolo-

Pe Valea Voevodu

cu balast 
pe porțiunea 

-s Răscoala, ceea 
îmbunătăți simți» 
circulația mașini» 
traseul respectiv, 

de terasa- 
se execută meca- 
cu ajutorul a 5 

autobasculante, un exca
vator pe pneiiri și un 
buldozer — sub supra
vegherea maistrului

Turborjeneratorul nr. 4 de la I.E.C. Paroșcni. Acesta poate „pom
pa" în .fiecare oră 1^0 MW energie electrică în sistemul energetic.

-
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Pățania micului
constructor

'Iri vara acestui an, in spar
tele cinematogrdmlui „Culta- 

f. f . rifl" am Lupeni au fost adu- 
' se materiale iu scopul ame- 

najării unui- teren- de joacă 
■nii 

țițgi-pîna

pileai copiii- liiyentiyL cum 
șînt, au început să spargă la 
plăci de beton și să „constru
iască". Nu de țmilt a apărut 
pe teren uri cetățean pentru a . 
face inventarul . matericil^lor. i 
Intrigat de toaca . „de-a spar
tul plăcii: >i" a copiilor, a' tir iris 
pe unul din micii- ■ „meșteri" ș.i 
l-a prezentat tatălui. Ce pa- 
pară a m'mcat copilul!...

A$a-i, .Copiii, sțînt băluti cina 
nu fac lucruri bune, dar oa
menii mari ?'l... Nu mai spar- 
geți plăci, copii 1...

. najărij ,urnii teretu d<

Fără sifon!
Locuitorii cartierului'. Aero

port, Petroșani.’..:,au loșlîțtțeșpus 
de bucuroși cind s-a deschis 
și in cartierul lor o 'sjfȘndrie. 
Dar pu(in a durat bucuria lor 
pentrb Ca retiiiziera de. aici, 
fllșnbveanu Âna, vine ici ser-

' rrbfi'nu
1

Viciu cinci vrea, nu virle la 
șervici.U toi. cinci vrea, ,jși face 
piața in timp ce trebuie sâ 
v.inciă hu să cumpere." SiiriCrnul- 
său deiectuos de lucru ?i-l 
motivează cu atisul: „N-aveml 
bioxid de carbon". O ii avind 
dinsa remiză, dar .trebuie rșă 
■aA& și un ț program .de lucru, 
Să nu tot poarte oamenii pe 
drum după siioti. Locuitorii 
cartierului solicită un serviciu 
conștiiticios din partea geștio- 
nărei. Dacă nu-l poate ’ race 
așa, în Incul afișului : ,,N'-avem 
bioxid de carbon" să ăparâ 
altul cil.- ,,Nu o mai avem aici 
pâ' Vînzătoarea Rișnoveanu".

de comisia tarifară’ de- - nu-adiaie 
Procesul verbal a fost întocmit și 
semnat de toți, membrii comisiei și 
aprobat de conducerea exploatării 
pe data de '10 septembi ie < ind Mi
reanu nici nu se nîndișe să se an
gajeze la mină. Xsa operativitate 
si sinceritate, mai rar...

O dată încadrarea tăcută, ș in;

CARUSELUL 
ABUZURILOR 
l-A URICANI
trat .în .funcție: „mașina de oontaj" a 
posturilor: de la sectorul III (șef de 
sector ing; Matei Vasile.). In ■ oc
tombrie »1966 a prestat doar cîteva 
posțun Dar a fost pontat și plătit 
integral. In perioada 1 noiembrie 
J966 4 .februarie 1967, în schimb,
nu a prestat nici un. post, dar de 
asemenea a fost pontat și plătit. in
tegral. Posturile luicMireariu -Dan 
au țfost pontate- de- către ' supfăve- 
glietorul:;. Varga rLadiălău, care, la 
rîffdul lui,: nu era pontat ca supra
veghetor, : ci > ca 'miner de - înttțeți- 
nere. .Mai întîi Varga l-a pontat pe 
Mireanu ca muncitor în regie- la

, transport de materiale. Mul tîrziu 
„supraveghetorul” Varga s-a trezit 
că are o echipă de întreținere in 
subteran cu un singur muncilor — 
Mireanu Dan. Și l-a pontat, p ■ aces
ta ca atare — muncitor - oe întreți
nere în subteran, , deși n-a prestat 
măcar un post. Actele fictive întoc
mite de nortnatorul Cgrfiătanu Va
lentin. semnate de acesta ri de 
Varga Alexandru, de maistrul mi- *' 
ner principal Rinditeanu loan (nu
mai în luna decembrie) si- de .către 
șeful de sector, i-au adus lui Mi
reanu apreciabile cîșțiiiuri ilegale.

La rîndul său, tehnicianul Ișăces- 
cu Adrian, un fel de. „totem fac- 
tum" la sectorul III, l-a pontat ,și el. 
ficțiv pe Mireariu Dan ca mu,n.cițcr 
în subteran în prezent.-te sale, lupt 
ce;.rezultă:și din ponlajul.de la J.ăm- 
părie, unde o mînă curajoasă a tre- 
cu.t în dțeptul lui, Mireanu Pad 
„nepotul lui inginerul șef" și n-a 
înscris nici un post pe toată peri-

. oilda.I <•- ,J.:oj
E adevărat, că, în șiceaslă perioa-

. dă studentul'.Mițreanu a dat pe Ja 
mină. Și-a cules- roadele ajgtofului 
în privința lucrării de diplcmă, a 
vizitat birourile > topografilor și ale 
geologilor, a venit cu regularitate

. su-si ridice de la casierie banii, ne- 
muncițr — în ^valoare de 4 237 lei 
— bani: plătiți .-fără murmur de că
tre casieri.1

La 4 februarie; și-a, cerut lichida-

IOAN POP

șeful serviciului G.F.I. din
- C.C.V.J'.

(Continuare în pag. a 2-a)

ponlajul.de


Elevii clasei l A a Școlii generale pr. 4.Petroșani (î,<»v. Mieziyu 
Ecaterfna) învață o noua literă...

ajunsese un mit. „Atît se poate 
scoate din instalații șl basta"' - 
se spunea cu pesimism. In timp ce 
se dS.dâă ^pă caldă șe fista" jjn<~ăl- 

inlrăi în-

MICHI GH,
‘•lev ' S®

CÎTEVA PRECIZĂRI privind inter

•Sft.

I# EDITURA POLITICĂ A APaRUT

Lt. ION ADAMESCU 
militia Lupe ui

pretarea corectă a unor articole din
Cegii lamentai de circulație'

La Muzeul 
mineritului

făcind astfel cunoștință 
o mulțime de nofiuții des- 

care părinții 
își desfășoară activitatea.

Conducerea Liceului din VUl- 
can împreună cu unitatea de 
pionieri au organizat ibțbțflĂ; 
ora 11, cu pionierii detașa
mentului clasei a Yl-a C, o 
vizită la Muzeul mineritului 
din Petroșani. Cu acest, prilej, 
elevilor li S-a explicat evolu
ția mineritului de-a lungul a- 

‘ oilor, 
cu 
pre ramura în 
lor
Grupul celqr 35 de pionieri a. 
fost condus de către profeso
rii Pascu loan sl Nipula .Aurei,

Cititori
8154 de volume nu

mără biblioteca clubu
lui muncitoresc din 
Uricani. Anul acesta 
pește 1 000 de cititori 
au împrumutat din a- 
ceste cărți. In luna oc
tombrie 93 dp cititori

activi
au ■ împrumutat peste 
700 de volume. Făcind 
o scurtă analogie între 
numărul cititorilor din 
anul trecut și cel din 
anul acesta, se poate 
observa o creștere con
siderabilă a celor care

K. Marx

OPERE, VOI— 24
592 pag. 15 lei

Lucrarea cuprinde volumul al ll-lea al „Capitalului"

' (Urmare din pag. 1)

rea de la exploatare (în fond hu , a- 
vea ce lichida) și a plecat pe me
leaguri sucevene, unde a fost re
partizat ca inginer. Frumoasă carte 
de vizită a duș cu el!... Bine 1-ău 
mai ajutat în acesta privință oa
meni „binevoitori" de la Uricani.

Locul lui n-a stat însă multă vre
me vacant. La sfîrșitul lui iunie 
1967 și-au făcut apariția alți stu- 
denți (unii în practica de an, alții 
în vizită la prieteni și rude). Li s-au 
deschis porțile, au fost angajați.. 
Unii au luptat la transportul de 
materiale. Printre ei s-a aflat și 
studentul Bocan Iosif. A fost anga
jat ca muncitor necalificat în Sub
teran, tot la sectorul III cu reco
mandarea șefului sectorului Viii, 
Chicinaș Vasile. Bocan a efectuat 
doar cîteva șuturi. Apoi ing, Chi- ' serviciului de aera] și normative al 
cinaș a stabilit un acord;cu ing. 
Matei prin care primul primea be 
studentul Bocan în locul unui arti
ficier al sectorului Vrii împrumu
tat sectorului III pentru diferite 
lucrări. In urma acestei tranzacții, 
șeful sectorului VIII s-a folosit de 
serviciile protejatului său la rezol
varea unor lucrări pentru proiec
tul de diplomă al unui maistru față

împrumută cărți. Dintre 
cei mai activi eititcți 
ai bibliotecii putem a- 
luinti : Iacob lean, Ma
tei Gheorghe, Azîțu 

.Adrian, Viijțilă Ana, 
Șiko Mlbai șt. mufti 
alții, '

ue cme ave#?xibl»g«ti»
Astfel, studentul Bocan, a lucrat 
în cămașă și papuci acasă la ing. 
Chigipaș >și a fost plătit muncițpr 
subteran prin grija inq. Matei Va
sile și a subordonaților săi docili 
Isăceșcu Adrian, 
Penei u loan.
Suma încasata pentru

Gîrjoaba Stelien, 
Ccriiăianu Valentin, 

cele 59 de

zile cîț a fost pont.at și plătit, și 
din care studentul Bocan a lucrat 
doar 18, a fost de 1 700 lei.

Un alt- student, Sabău Cristian, 
fiul inginerului Șabău loan, șeful 

minei, a lost angajat la sfîrșitul lu
nii iulie 1907 tot la sectorul III. A 
fost încadrat de la încăput cu 51 
lei pe post, deși marea majoritate 
a noilor angajați încep cu treapta 
I de salarizare —■ 40 lei pe post.

Studentul Sabău Cristian nu a fă
cut nici măcar instructajul N.T.S., 
ier partea practică a efectuat-o în 
biroul tatăuiui său. Iar tatăl, cu ini-

Instalațiile c
Ani la rînd încălzirea ceuitrala « 

fost o problemă îți orașele Văii Jiu- 
lni. Din instalații proiectate si con
struite după concepții 
se putea .„stoarce" d^cîf cu multă 
„bunăvoință” o temperatură a apei 
la ieșirea din cazan "în medie dC 
709 G, PrptaCffiă ’încălzirii țenUbl.e 
ajuriseS'.' un mit- „Atît 

se dft.dca apă caldă șe 
zirmi,' Ieșeni clin baie, 
țr-p darner® ,deja răcită.

și iată c.ă .șe^eniil regp ..de anul 
acesta’ a început sub alte auspicii 

traJă, Ne lficglizăm CU explicațiile 
la cei de la blocurile racordate la 
centrala țejmicJ nr. 4 din cartierul 
Aeroport ftetrp.șani Au ajuM, Iți- 
cru de nșpppceput ațîii țreațjțj, șă 
poată dormi noaptea dezveliți. A 
fpșț desțrămat și „mitul" imposibi
lității de a da căldură în timp ce 
se dă apă caldă pentru baie. Am 
fost curioși să schimbăm cîteva cu
vinte cu doi șefi de schimburi de 
la centrala amintită. Locatarii 
spun : „iată că se poale trăi în con- 
rlitii bune la încălzire centrală".

In munca pryclii 5 ție . stupi •-iv.ș;- 
ghefe și conțrgl . a <’i r-fuluț;«-i am 
observat că unii posesori de moto- 
eiclete,,motorete și biciclete ce cir, 
culă pe drumurile publice nu au 
irjțeb.ș corect unele prevederi le
gale dis Regulamentul de circula
ție Aprobat prin H.CM. 772/1966. 
De aceea voKj , face cîteva precl- 
ziiii în rîndurile ce urmează.

Arts. 62 lit. a prevede: „He in- 
țȘMiee bițicliȘtilor să circule cu 
bicicleta tară , a fi echipată cu frînă 
eficace, sonerie, o lumină albă în
dreptată înainte, pjlecum șii ;b Iu* 
mină roșie sau un dispozitiv re
flectant (ochi de pisică) îndreptate 
șpje înapoi".

In localitățile Văii Jiului s-a sta- 
lornîcît o practică care nu este în 
cbnpordanță cu legea: aceea da a 
purta biciclistul lumina (lanterna) 
prinsă de haina, pe piept cu toate ca 
regulamentul de < irCuliiți'- prevede 
expres că bicicleta și nu biciclistul 
trebuie să fie echipată cu lumina 
albă, De asemenea în lege nu se 
specifică timpul (ziua sau noaptea) 

•în. care biciclistul arc obligativi
tățile de circulație amintite mai 
sus. In concluzie biciclistul este pa
sibil de sancțiune dacă este găsit 
circuli nd cu bicicleta fără a fi e- 
citipată ; regulamentar atît ziua eît 
și noapt'-a. ■ e: -

Art. 22 prevede: „Conducătorii

mu de tată, a avut grijă să dispună 
instructorului Lepădau: Gheorghe 
să-i ponteze zilnic odrasla cu 3 oro, 
cu toate că nu participa decît la 
cite 2 ore de instruire teoretică. După 
perioada de instruire, băiatul a lu
crat cîteva zile în subteran apoi 
n-a măi venit la lucru. Dar a Con
tinuat să fie pontat din dispoziția 

șefului-tată și a „bună-voinței" 
maistrului Purece Petru și a pon- 
tatoarei Vlad Elena. Cu știrea loc
țiitorului < șef de sector, ing. Penciu 
Ioan, maistrul minier principal Gîr- 
joabă Stelian introducea cu regu
laritate posturile în formularele de 
salarii.
La rugămintea ing. Sabău loan, ing. 
Matei Vasile i-a introdus lui Cris
tian 7 posturi a 110 lei fiecare, fă
ră ca brigada să cunoască acest 
lucru. In virtutea inerției, ponitatoa- 
rele l-au pontat pe Cristian pînă în 
12 septembrie, iar Isăcescu Adrian 
l-a trecut posturi pînă în 19 sep- 

cum ? Sîht doua întie- 
băȘ la care răspund nu niște șs- 
vanți ci doi tochiști șefi de schimb :

•
Uluita..vreme că au se poale, este 
posibil acum. Și n-a fost necesar 
.gerițry^țpaasta^ de^îț un.^jguir ,țu- 
Orij;: conșțiiUfețpzitate, Cjpflștiiiipio- 
zitate din partea adminjst]ah>iuhu 
(Antonescu Mâ'tin ii.n.), din par
tea muncitorilor • de pe schimburi,' 
dill Părțea celor cp dirijează actj, 
vitalei de încălzire centrală de la 
central a "J.LL, Și ca acest. wmeca- 
nism" complex să funcționeze bipș 
e navale dp-disciplină și'de gținoaș- 
terea ipstțdațjei din partea noastră, 
a celor care lucrăm cu ele,. Noi 
n-am făcut nimic mai mult d?PÎt să 
curățim la timp și bine cșzaneleț 
căci altfel depunerile de zgură pe 
elemente reduc din capacitatea de 
încălzire a acestora; să menținem 
în permanență o temperatură în 
cazan în concordantă cu cea de 
afară. Aceasta e tot. Avem PB caiet 
în care zilnic cetățenii din blocuri 

r de a schimba direcția de 
'■'sat; '<ăfe a depăși". Și ăeesl ăr- 
e interpretat greșit, în cazul 
pe motocicleta sau pe muțu- 
sîht ctoilă perșoație (conducS- 

depășirea

nioțociclL-telpr, bicicletelor voi sem
nala cu brațul întins orizontal in- 
tenția lo.
Hiers 
tiebl 
cînd 
retă 
tor și însoțitor); practic 
o semnalizează însoțitorul, cu țoate 
că în textul inai sus menționat se 
arată expre eă este o atribuție a 
'onducătorului. j

încă o problemă se mal ridică și 
cu respectarea indicatoarelor ■ de 
interzicere și de restricție. Ne re
ferim la indicatorul de restricție ca
re simbolizează „Depășirea autove
hiculelor, cu excepția motocicle
telor fără ataș, interzisă", indica
tor ce se plantează pe arterele dt 
circulație unde nu șa poate executa 
depășirea în bune condftîgSț CU un 
autovehicul a unui alt auiovflggtâ

In Valea
acest
str. Republicii, 
este reșpecțaț, 
este : Cînd pe 
plantat ■' acest' ■ 
torii de autovehicule inclusiv mo
tocicletele fără ataș pol executa de
pășirea numai a motocicletelor fără 
ataș.

Jîului avem pjjbtfct 
Indicator în orașul Petiția, 

dar de multe ori nu 
Corecta inle'prptare 

șosea (segment) este 
indicator conducă-

tembrie. Noroc că au fost opriți la 
timp. Altfel “poate îl pontau și aCum f 
cînd studentul frecventează cursu- Ș 

>rile I.M.P. Oricum tot a încasai 1 187 | 
lei, bani nemunciți.

Fiind la cazul Sabău) Inai ărăt că, 
abuzînd exagerat de funcție, aces
ta a ordonat muncitorului Mirescu 

‘ loan să-ț confecționeze:,, o ., lada de 
studio, Bineînțeles din materialul 
minei, Subalternul s-a conformat și, 
ajutat . de stăpînul studioului,,.a 
scos lada pe poarta minei și a duș-o 
acasă la el s-o, termine și s-o pje- 
dea apoi șefului. Cazul a fost înain
tat organelor de cercetare penală.

Iată cum abuzează unii oameni 
de funcțiile de răspundere ce le-au 
fost încredințate, cum se pătează de 
necinste, cum își reduc dimensiu- 

; nile, caracterului în1 ochii lumii, 
cum se joacă cu legile țării.

Măsurile severe luate de condu
cerea C.C.V.J. și a minei Uricani 
împotriva celor vinovați, 1 mașurile 
ce li se vor aplica în urma cerce
tărilor penale vor trezi poate la 
realitate pe toți cei care confunda 
buzunarele personale cu ale îptre- 

. țiului popor, vor duce la curmarea 
acestor practici bazate pe legături 
fte rudenie, îngăduință, falș și ile
galitate. ,

Gheorghe 
centralei 

climat de conșțiincjozjțate.
:e „scoale" mult din insta 

pentru 
care s-a făcut asta-vară 

n-a mai fost o revizie 
.(/avanele au fost șamo- 

hnnr»

șg^țșză dacă sînt sau nu mul
țumiți de căldură și apa caldă. Pînă 
acum nimeni n-a refuzat să-1 sem
neze”.

Gergely Arpil, un alt șei de 
sehijțilș, ca-țje altfel și schimbul con
dus de Emeric Gheorghe exploa
tează instalația centralei în ace
lași

».rSe . peat1
''Hftfe, spune Gergely Aron, 
ea ■ sevizia 
la instalație 
de fgrmă.
late, jine și arderea se face în bune 
.condiții.
tem numai noi 
instalația. Țrebuie 
ței pare într-un fel sau altul au da- 

apar- 
Să se 

Nu-i de ajuns să ne zba- 
gei egre'lucrăm fu 

să se zpață toți

falsa

toria să așigqre călduța în 
tamepte. Lucrul care se face 
facă bine, nu de mîiituială" 

lștă că pentru a spulbera 
impresie că instalațiile de încălzire
centrală nu poț da mai .mult decît 
dădpaii „din cauze foarte obiecțive" e 
npvoie de niște elemente foarte la 
înjiemîna poaștră - - conșțiinciozi 
tale în serviciu, cunoașterea per
fectă a instalației, începutul ac
tualului sezon ne demonstrează că 
atunci cînd oamenii, la diferite ni
vele de răspundere, se preocupă, 
șe poate înlătura foarte ușor o ano
malie care ne amenința cu impli
cații destul da serioase.

/

Ion CIOCLII
••-V

Ce ascunde
o ramificație

Muncitorul sau tehnicianu 
-care a făcut cunoștință numai 
în ultimii ani cu adincurîie 
minei Aninoasa nu bănuiește 
că parcutglnd galeria de le
gătură între transversala prin
cipală și puful auxiliar Ia «- 
riiontid’ VIII trece pe llngd a 
adevărată mină de her. Cu 
(iții In firmă s-u preconizat să, 
pdrea unei galerii de profil 
larg care sd legă acest 
■font de puful principal,
săpat o porțiune șusfinută în 
tier, după care lucrarea a lost

/ nsemnare

abandonata, singurul or izuri, 
de transport pentru, pulul prin
cipal rămlnlnd orizontul IX 
Un timp, aceasta irîntură de < 
galerie născută dintr-un calciu 
pripit a servit drept loc de 
depozitare a materialelor vechi 
metalice : armături deformate 
sau chiar noi — scocuri de 

. JiunsipQțțQcir^ lugne, conducte 
etc. Cineva, căruia istoria mi
nei îi srmpg numele, a consta
tat -eâ gfyierfa- cu pricina pre- 
tinld pn aipccl pufai plăcui I 
și In consecință a luat măsura 
ca galeria cu pricina să fie 
închisă cu un paravan de seîn- 
diiri.

Un ochi exersat, pornit pe 
căutări’ poate descoperi aceas
tă ramificiiț ie de galerie, dar 
nu bănuiește c.îte mii de ki- 

. logtame de fier vechi se află 
acolo, înmormliitate la sute de 
metri adîncime. Chiar iierșvechi 
fiind, hu merită totuși această 
soartă. Numai la doi pași se 
ailă putui auxiliar 
cest metal poate ii 
prafață și trimis 
spre a ni-i restitui

Trebuie doar un 
țiativă. Cu respectarea 
roasă a normelor de. securita
te a muncii in' subteran, se 
pot lua măsuri de valorificare 
a metalului uitat dincolo de 
paravanul de seînduri dar de 
care economia națională are 
atîta nevoie.

..j

pe care ci
scos la su-

Oțelarilot 
metal nou. 
pic de im- 

rigu-



STEAGUL HOȘV

Pe urmele materialelor publicete
Tot despre atîta

In numărul 5 555 din 3 septem
brie a.c. al ziarului nostru condu
cerile O.O.V.L.F. și I.C.I.L, erau vi
zate pentru nepăsarea pe care au 
dovedit-o față de cele 182 sticle cu 
lapte și cele 90 d(* bgreane cu 
iaurt de la unitatea nr. 45 din Pe- 
trilp, care au fost lăsqte mai multe 

. i săptămînj afară și S-au alterat. Fa
brica de produse lactate Livezeru 
ne-a trimis un răspuns clin care ci
tăm : „F.P.L, conform comenzii nr. 
27 a O.O.V.L.F. Petroșahi semnat?, 
de către directorul comercial și în
că un funcționar (comanda ce o 
trimitem anexat in copie), a făcut 
livrarea produselor la orele 5,30 di-

ac-

TELEVIZIUNE'
Contorswiare

nepăsare e
miueața cîpd magazin:.,! ÎUC0 im 
era deschis, iar după circa 2 ore țna1 
șina c are a lăsat, acestp pi.dfcjișe [ 
s-a întors la magazinul respecții 
pentru a ridica ambalajele Și a,lua. 
honul do predarp-primirp- ce uțma ‘ 
să fie semnat de gestionarul iriă- 
gazinului respectiv. Insă accșța a 
refuzat catecjorie primirea mărfuri
lor și seințrarpa documcmtgluj pp 
motiv că nu ar fi comandat aceas
tă nm-fS". Inexact. Actul de coman
dă pe care fabrica ni l-a trimis în 
copie nu e o copie fidelă. In ori
ginalul pe care O.O.V L.F. l-a înain
tat fabricii! cele două poziții de la 
magazinul nr. 45 Petrila și magazi
nul O.O.V.L.F. din Vulcan erau tă
iate eu o linie, adică nu era rie- 
voie rki produse ■ lactate la aceste 
unități. Cine n-a deschis ochii, aă 
deschisa punga, -

..U»r.ii 11 ■ ■ im»............ IUI.............   IIIIW.I! IIII1-I1.H ................      I l'IIIMI -li'il 'WW

Zilele acestea o gospodină din e 1011 ca la unitatea nr.
Petroșani ne-a vizitat la redacție. 1012). Prețul e și el altul: 2,75 lei.
Nemulțumită, ne-a istorisit» cum se 
vinde ceaiul în Petroșani-

„Folosesc ceaiul chinezesc de 
urniți ani. Zilele aceșțșa mmm dus 
să cumpăr U11 pachet de ceai lă 
magazinul alimentar nr, 2. Am fost 
surprinsă pînd vînzătoarea mba 
cerut pe el 4 lei. De curiozitate, 
m-am interesat șl la alte unități cît

S-ar putea 
recepționa 

fej In cadrat mjiflui complex.
ciul ce șe. construiește la 
există și o unitate de tu 
— ziare...Clăilițeg este de sine slȘ- 
lătoare, nelnglobată 111 corpurile 
d$ o,lățiți ale artsanițjliilui general 
al , complexului eomercigl și deci 
ca poate funcționa independent.

Construcția acestui punct comer
cial este, in general, terminală ; 
trebuie numai montate geamurile- 
vitrine și instalat mobilierul. Deci 
cu ptlrină preocupare s-ar putea 
recepționa și da ni ialosifiță iar 
desfacerii ziarelor și produselor de 
debit li s-ar putea asigura condiții 
mai bune, (in prezent chioșcul tune- 
țicmeaz.ă intr-o baracă așezată lin
gă poarta ștrandului).

Complexul comercial poate ii re
cepționat și pe corpuri de clădiri, 
nu numai -In ansamblu. Este vorba 
doar de a introduce in circuitul 
comercial, cit mai devreme, fieca
re unitate nouă!

18 Ci

entru 
POETIC;

I.a microfon, melodia prefe- 
9,00 BULETIN Dli ȘȚțJU;. 9.93 

microfon, meldctla proferată; 
Cîntă taraful din Firiteaz-^ă- 
10,10 Curs de limba spaniolă:

I

Tvactitalea in acest caz așteptăm 
să o confirme conducerea O.C.L. 
Alimentara.

Ajungem și ia unitatea nr. 2. 
Aici, ad-hoc, aur apărut cartonașe 
cu prețul ceaiului : 3,25 lei pache
tul. Ne interesam de la vînzătoa
rea Manea Silvia care e prețul 
unui pachet de ceai (<ici se gă-

FROGRAM 
RE RADIO

11 noiembrie i
PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineața; 5,15 Gimnastică; 5,30 
BULETIN PE ȘURI; 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARĂ; 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport. 
Buletin meleo-rutiet; 6,30 BULE
TIN DE ȘTIRI; 7,00 .RADlQJlSg- 
NAI.. Sport; 7,45 Sumarul presei; 
8,00 Tot înainte (emisiune 
pionieri); 8,20 MOMENT 
8,25 
rată;
La
9.30 
nat;
10.30 Muzică, populară; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Revista re- 
viatelor economice.; 11,30 Invitata 
noaștră : muzica ușoară; 12,00 Cîn- 
țece de dragoste și jocuri popu
lare; 12,15 Succese ale muzicii u- 
șoare; 13,00 RADIOJURNAL; 13,10 
Intllnire cu melodia populară șl in
terpretul preferat; 13,30 Părada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 ‘Muzică populară din 
Muntenia- 14,35 De la un cîntcc la 
altul; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin incteo-riitier; 15.05 CA
DRAN CULTURAL; 15,25 Muzică;
15.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 16,00 RADIOJURNAL. Sport;
16.30 TRIBUNA RADIO : PAȘI 

IMPORTANȚI PE CALEA APRO
PIERII SATULUI DE ORAȘ; 17. W

. ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,10 Muzică de dans; 
18,40 .ȘTHNța, TEHNICA, FANTE
ZIE; 18,50 Cînțece de nuntă; 10,30 
Sport; 20.00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Pentru iubitorii de 
folclor. O nouă, interpretă la mi
crofon : Domnica Chldreanu din 

s20,30 UNDA. VESELĂ; 21,00 
La-balul de sîmbătă seara; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
teorologic; 22,15 Emisiune chi To» 
mante; 22,30 MOMENT POETIC;, 
22,35 Muzică de dans; 24,00 BU
LETIN. DE ȘTIRI; 0,05 Dans și nună 
dispoziție; 2,55-3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.

muncii s-au încununat cu 
realizări: reașezarea e- 
fectivului de regie nor
mată, stabilizarea aces
tuia în funcție de sar
cinile de producție și de 
pregătiri, echilibrarea în 
perspectivă a capacității: 
de producție și indica
torilor de plan pentru 

„j evitarea variațiilor de' 
producție.

S-au făcut pași însem
nați la Lupani pe linia 
perfecționării, a introdu
cerii noului, în crearea 
unei atmosfere prielnice 
ÎB fîndul oamenilor fată 
de tot ceea ce e avan
sat și productiv. Aceas- 

\ ta constitui® o premisă 
sigură că în anul ce vi
ne -se vor face pași și 
mai însemnați în direc
ția perfecționării activi- 
V''

NEREGULI CU CEAIUL 
ȘI ALTE NEREGULI LA

UNITĂȚI ALIMENTARE

sește numai ceai cu seria 1011). 
Ne spune s 3,25 lei.

-- Și cu 4 lei •"'nu aveți ? — în
trebăm noi. » '

— Nu există ceai cu 4 lei.
— Atunci de ce ați vîndut cu 4 

lei pachetul ?
— Nu-mi amintesc...
Urmează o decolorare subită 

feței respectivei vînzătoare. II în
trebăm și pe responsabilul unității, 
Bodrog Alexandru, „dacă nu cum
va își amintește11 să fi avut sesi
zări că ceaiul se vinde în respec
tivă! magazin cu 4 lei pachetul.

costă un pachet de 50 de grame 
de ceai chinezesc. La unitatea nr. 
13 costă 2,75 lei, la unitatea nr. 18 
costă 3,75 lei. Intre ceaiul de la 
unitățile nr. 2 și nr. 18 nu există 
nici o deosebire, doar că pachețe
lele de Ia unitatea nr. 13 au am
balaj de o nuanță mai închisă. Mă 
întreb: care e prețul real al ceaiu
lui chinezesc? Mai ales că în uni
tățile nr. 2 și nr. 18 nu există în 
rafturi cartonașe cu prețul acestui 
articol alimentar".

Am pornit pe urma sesizării. Ne 
aflăm la unitatea nr. 18. Ii cerem 
vînzătoarei Floca Elena un pachet llinsul stă pe gînduri, nu știe ce să : 
de ceai chinezesc de 50 gr. Dînsa 
ne cere banii: 3,75 lei. Pentru a 
nu exista îndoieli, întrebăm încă 
o dată cîț costă ceaiul (al cărui 
număr de serie l-am notat de pe 
pachet: 1 011). Răspunsul vine răs
picat: 3,75 lei. Ulterior am între
bat-o și pe gestionară cit 
ceaiul cu indicele nr. 1011.
ne-a spus c% 3,25 lei (! !).

Mergem mai departe. La
tea nr. 13 ni se oîeră ceâi chine-

zică. Apoi, în sfîrșit, ne spune că 
e nemulțumit de vînzătoarea Ma
nea. Șl, ca să ne convingă ne re
latează că pe vînzătoarea Coama 
Ana o va înlocui. II întrebăm ce.l 
determină să facă acest lucru. Nu 
vrea în ruptul capului să dea amă
nunte despre vînzătoarea Cosi#», ».cosță

Dînsa In cele din urmă aflăm totuși care 
e adevărul. Respectiva diluiază bău- 

unita- tnra- Vînzătoarea își recunoaște 
vina, dar spune că a luat exemplu 
de la gestionarul Bodrog, care pu- 

zesc tot în pachete de 50 gr.; dar neîn vînzare marfă degradată:
numărul de serie e diferit (nu mai — „Așa a procedat și cu peștele

A

tății minei. Sînt prevă
zute măsuri pentru ex
tinderea în continuare 
a susținerii metalice prin 
introducerea unor com
plexe de susținere și de 
tăiere și mai moderne, 
întreaga dotăre cu care 
<:• fost înzestrată în a- 
"cest an mina Lupeni a 
fost pusă în funcțiune. 
In anul ce vitie e loc 
pentru și mai mult; cei 

.. rința în această privință
< evidentă : planul de 

.aprovizionare să iie rea
lizat integral și la timp

< — chiar din primul tri
mestru! In anul viitor 
se va pupe un accent 
ți mai mare pe utiliza
rea mecanismelor de tă
iere (se vor folosi în 
continuare havezele în 
funcțiune, iar în stra
iele 3/IV și 5,III - A 
șa prevede introducerea

i

la supiafatS - din de
pozite, de la descărcarea 
materialelor 
fete, deziderat 
luționare se 
impp;ioziiate,

de masă 
a cărui so- 
impune eu 

tujtid

combinei), pe valorifica
rea rezervelor ce le pre- 
■'iptă încă în vederea c- 
citării avariilor, îmbună
tățirea întreținerii utila
jelor electromecanice și , 
aprovizionări;,, precum șl o calo sigură șpre o e- 
pe perfecționarea tehno
logiei din frontale ‘ în 
scopul obținerii unor vi
teze de avansare și mai 
mari. Dar rezervele mari 
—- de pre care s-a inal 
discutat fără a'se trece 
încă la faza soluțiilor 
< ..-nciete șȚ, radicale -*• 
le constituie moderniza
rea suprafeței minei. In 
prezent, productivitatea 
pe mină înregistrează o 
scădere fată de cea rea
lizată în subteran de .
450 kg pe post din cauza 
celor 800 de posturi ce 
Je „înghite'1 suprafața. 
E vgrba, așadar, de me
canizarea lucrărilor de

1'

ficiență economică spo
rită în activitatea minai.

Anul 1968 — al treilea 
jn al cincinalului — pu» 
ne în fata minerilor Lu- 
peniului sarcini: sporite.. 
Producția minei va fi 
mai mare cu 40 000 tone 
cărbune, productivitatea 
înregistrează a creștere 
de 110 kg/post. înfăptui
rile din acest an, ‘ expe
riența dgfcîndită, străda
niile de perfecționai* a 
activității minei consti
tuie certitudini evidente 
că și obiectivele anului 
viitor vor fi îndeplinite . 
integral.

acum o săptămînă. După ce îl ți
nuse mai mult timp în putină, se 
degradase. Ne-a pus de ’-am cură
țat și l-a scos în vînzare cu pre
țul inițial, de 7,75 Iei kg.

Ia această unitate s-au făcut și 
alte potlogării — ne spune vînză
toarea Coșma. Le voi dezvălui Ia 
nevoie. Și cred că vina mea e 
mai mică față de altele de 
gestionarul Bodrog știe".»;

Acestea sînt cîteva aspecte 
la prima vedere par nEf,- „mărun
țișuri", însă, te fac pe tine, cum- 
părșțdrul, să te întrebi: oare ceaiul 
sg Vinde Ia prețuri diferite numai 
}a amintitele unități Sau și la al
tele ? Dar marfa degradată, diluată ? 
De aici șe nașe și alte întrebări: 
Ce părere are Inspecția co
mercială dacă mărfurile șe 
vînd cu suprapreț, Ia „aprecie
rea" vînzătorilor ? Ce au de zis 
organele Inspectoratului sanitar de 
stat despte felul cum se „verifică" 
mărfurile puse în vînzare, din mo
ment ce ia unitățile O.C.L. Alimen
tara se vînd măriuri alterate, de
gradate, diluate etc ? Ce fac bri
găzile de control obștesc și în 
primul rînd conducerea O.C.L. A» 
limontara ?

18,30

19,00:

2U-

De

mul*
care

care
20,00
20,30
21,00
21;iS

10 noiembrie
18,08 Stadion. Emisiune de 

tuălitate sportivă.
18,2b buletinul circulației 

fiere.
Pentru copii: A.B.C.
ce ? „După ce sună clo
poțelul". ■
Pentru tineretul școlar. 
Balade și legende. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Studioul muzical, 
Ecran literar.
Reflector.
Filmul ' artistic : „Leac 
contra dragostei". O co
medie a studiourilor po
loneze. '
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

P. BREBEN

F I L M E
11 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
R^jpmparnsa; Republica; Singur pe 
lump; LONEA - 7 Noiembrie:
Minunata Angelica; Minerul : Olan
dezul zburător; VULCAN: Jan
darmul la New'York; LUPENI -- 
Cultural : Cum să furi un milion; 
BĂRBÂTENI t in flecare zi sărbă
toare. -

.l|Tlrm»,W,1.n,i, „ „ uj ,,1,11,11, I, ..................... ..........................................

O. C. L. Alimentara 
Petroșani

Aduce Ia cunoștința populației 
că prin magazinul ne. ÎS 
Petroșani (Autoservire) 

? se desface zilnic făină I integrală preambalată 
în pungi de hîrtie pînă la 10 kg.

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

.«a..—i..~    ,   - .............. ....... ■— — ii ii ii

ANUNȚII 'I » . :

Institutul de mine Petroșani 
ou sediul în str. Institutului nr. 20 

angajează: 

CONDUCĂTOR CLUB STUDENȚESC 
Cu studii superioare 
Salariu 1OS® — 1375 iei.

Solicitant!! se vor adresa Ser vies ului perse- 
nai al Institutului de mine Petroșani.
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SB
întrunirea onsiliului 
de Securitate

NiW YORK Triiiiisul- ,i
transmite : ui ițate
amiază sub preș&țfțîțîa lui Mcimadiiu 
iu.\i / ,Ur,:/eicâ guvernului Hpi.,ublicii Democrate Congo, in legă
tura o: actele de agresiune comise Împotriva teritoriului congolez, 
de către trupele de mercenari care 
colonia portugheză Angola. ~ Lâ ședu 
cipe fără drept de vdț repreierițarit 
cum și ai statelor Burundi, Zamb

i mat această dorință.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
N. Fedorenko, a menționat că ac
țiunile mercenarilor fac parte din- 
tr-uh plan îndreptat împotriva in

clud acest organ dependenței țărilor africane. El a 
declarat că se asociază cererii de 
condamnare a t 
de autoutățile portugheze merce
narilor.

Reprezentantul Franței, Armând 
a reamintit că țara sa a 
prin lege orice ipcorcări 

-** țjș ț(?_ 
că este 
de niă- 
împie-

Luînd cuvîntul, A an - Umba- di 
Luette, adjunct al ministrului con- 
golez. al afacerilor externe, a de
clarat ca este a treia oară în de
curs de un an, 
al O.N.U. se întrunește pentru a 
discuta amenințările din afară la 
adresa statului-icongolez. El a acu
zat Portugalia de a fi organizăt îri 

i Angola tabere pentru instruirea 
mercmmi ilor și a întărit aceste de
clarații prin fotografii și alte do
vezi concrete. . înaintarea mercena
rilor a fost' oprită, însă pericolul 
unor noi acțiuni' persistă. Arățînd 
că Portugalia a încălcat rezoluțiile 
Consiliului de Securitate prin care 
se cere stateloi să nu permită re
futarea i lol oirea <le intrienari 
împotriva C cngo-nlin voibitornl s-a 

'referit totodată, la poziția duplici
tară a i anumițorh puteri occidentale 
și . a cerut reafirmarea rezoluțiilor 
anterioare, precum și condamnarea 
fără echivoc a. Portugaliei și a prin
cipiului îs- : .it.ii ii în.-r. enarii. ,i.

Reprezentantul Etiopiei, E. Ma- 
konncn, a subliniat că recentele e- 
venimento-r|in Congo reprezintă o 
parte integrantă a ofensivei mai 
largi lansatei ^wșnjanii ind< per, 
dent^i africane și că Angola 
stitnie o ,.i ampă de Tassar.e" 
tril .activitățile mercenarilor, 
ra trebuie să li se pună fără 
ziere capăt.

con-
pen-

căro-
întîr-

Cti privire la evenimentele din Orientul Aproftiait

Declarațiile ministrului 
de externe al Izraelului

NEW YORK 9 — Trimisul speri- Hussein al Iordaniei că arabii ap 
al Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Miercuri seara, a avut loc la 
New York o conferință de presă a 
ministrului afacerilor externe al 
Izraelului, Abba Ebah, în care ace
sta a expus poziția guvernului izra- 
elian față de unele propuneri de 
reglementare a conflictului din 
Orientul Apropiat. Criticînd pro
iectul de rezoluție al celor'' tjSt.ștate 
(India, Mali, Nigeria), ministrul de 
externe izraejian a arătat cliguver
nul său nu intenționează să revină 
„la frontierele vulnerabile, din 4. 
iunie". Retragerea de pe liniile înce
tării focului, fără un aranjament de 
pace sau un acord pu. privire ia 
frontiere, este nerațională, a afirmat 
el. „Istoria dovedește ca' niciodată 
un stat victorios nil s-a, relraș -Jde. 
pe teritoriile dobîndite înainte de 
a se proceda, la negocieri,^ a declar 
rat Abba Eban, ceea ce, de fapt, 
constituie o respingere a cererii' 
privind retragerea trupelor igraelj- 
ene de pe teritoriile ocupate,', ca o 
condiție a unor eventuale tratative.

Referindu-se la afirmația regelui

Numeroase arestări 
în Grecia

ATENA 9 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agenției France 
Presse, în ultimele zile în regiu
nea Corint (Grecia) au avut loc 
numeroase arestări în . rîndul mem
brilor mișcării democratice na
ționale de" rezistență. Numai în 
localitatea Lutraki au fost ares
tate 24 de persoane. Printre cei 
arestați se ‘•află și Spyros Nicolau, 
fost consilier special la' Ministe
rul Industriei în timpul guver
nului condus de Gheorghios Pa- 
pandreu.

..,........... ,................................... .
special Agerpres, R. Căplescti. 
f’Qb-'a întrunit miercuri <&>ă- 

Kante (Mdtfț pentru ci'tlis-
Congi

au trecut granița, venind diti 
rnță au fost invitați parii- 

ritanții Congo și Portugaliei, pre
da și Algeria. care și-au expri-

Leitul vik. ciorii
sprijinului' acordat S€rv-

Sefard, 
interzis 
țle recrutare de mercenari 
ritoriul său și a menționat 
gata să ia parte la orice fel 
suri coordonate menite să 
dice reactivizarea mercenarilor în 
Congo.

In iața dovezilor de netăgăduit, 
și reprezentanții unor țări aliate cu 
Portugalia, respectiv S.U.A. și An
glia, au declarat că este greu de 
conceput ca recentele operațiuni 
ale acestora ar fi putut avea loc 
fără cunoștința 
tiigheze.

Reprezentantul. Portugaliei, care 
s-a văzut în felul acesta izolat, a 
încercat să respingă —• iară a . adu
ce niciiin fel de ’ argumente a- 
cuzatiile aduse de toți ceilalți vor
bitori.

In urma unei înțelegeri mieii e- 
nit-e între membrii Consiliului s-a 
stabilit ca problema să fie exami
nată în .continuare astăzi (vineri) 
de dimineață.

autorităților por

făcut un „demers pozitiv" pentru 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat, Abba Eban s-a pronunțat 
pentru tratative directe cu țările 
arabe. Ideile și propunerile noastre, 
a ;sp,us ei, pot fi aflate pur și simplu 
accepțîndu-se să se negocieze cu 
noi".

★
|RK 9 (Agerpres® — Zf-
York Times" a publicat

NEW YORK 
aiul ■ „NpViîF 
sub titlul „O ofensivă de pace araba" 
un articol în care se arată că în 
atitudinea statelor arabe s-au pro
dus unele schimbări, „...statele ară- 
bej;lahăț*Șj|t acum o? oiensivă diplo- 
mutică" ce ar putea duce, după cum 
a spus regele Hussein al Iordaniei, 
la instaurarea unei păci juste și trai
nice în Orientul Apropiat. Zianil 
amintește că regele 1 ordaniei a de
clarat clar că arabii trebuie să recu
noască Izraelul ca „o realitate". ■

R. F. a Germaniei

redus de la 173 la 83, 
iațr numărul minerilor de 
la 600 000 la 300 000. 
In anul 1967 cifra mun
citorilor concediați din 
industria carboniferă 
s-a ridicat pînă 'acum 
la 40 000 de persoane.

Luînd cuvîntul. în ca
drul dezbaterilor, mi
nistrul vest-german al 
economiei, Schiller, a 
relevat că situația din 
industria carboniferă 
este îngrijorătoare, ge- 
nerînd în rîndul popu
lației și mai alei ”ăl ce-

Criză în industria cărbunelui
BONN 9 (Agerpres). 

In Bundestagul vest- 
german au avut loc 
dezbateri consacrate si
tuației din industria 
carboniferă a Republi
cii Federale a Germa
niei, care este șpjpusă 
în prezent ’ unor 'feno
mene de recesiune. In 
ultimul deceniu, ca ur
mare a crizei în desfa
cerea . cărbpnelui,! nu
mărul : minelor' active 
din Republica Federală 
a Germaniei, și în pri
mul rînd din Ruhr, s-a

In Aden situația 
se menține încordată

ADEN 9 (Agerpres).' — Situa
ția în protectoratul englez Aden 
continuă să se mențină încordată, 
deoarece întră cele 
nizații autohtone — 
Eliberare al Sudului 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) 
Național de Eliberare 
divergențele s-au agravat. Pre
ședintele . Comitetului politic al 
F.N.E., Saif Dhalie, a declarat în 
cursul - unei conferințe de presă 
că Anglia trebuie șă accepte or
ganizația sa ca unicul reprezen
tant ;al poporului, relatează agen
ția Reuter. La rîndul ei, condu
cerea F.L.O.S.Y. a acuzat pe li
derii celeilalte organizații „de a 

i interesele Marii Britanii".
Press rela- 

persoane, 
au pără- 

îndrep- 
.. yemenit

dcțuă oxga- 
Frontul de 
Ocupat al 
și Frontul 
(F.N.E.) —

... Agenția Associated 
teaz-ă că pește 
bărbați, femei și copii, 
sit teritoriul , 
tîndu-șe spre 
Taiz. .

500 de

Adenului, 
orașul

★

ctiri scara 
celor 6 000 
care se i 
Evacuarea 
ritm de 100 
menționează 
mină ritmul 
gînd.
zi. .2

ADEN 9 (Agerpres). ■— Agen
ția France Presse anunță fă mier- 

a încăput evacuarea 
de soldați britanici 

mai află încă în Aden, 
i va continua într-un 

de soldați pe zi. Se 
că în ultima săptă- 

se ■ va acfelefa,.. ajun- 
pînă la 1 000 de soldați pe 

II i ■ I Ii

irea rachetei super-gigant „batum-aii

' de aproape 3 000 de 
va servi la o eventuală 

a cosmonauților ame- 
Lună înainte de anul

. T 1
CAPE KENNEDY 9 (Agerpres).— 

Șpper-raeheță „Saturn-5", avînd o 
înălțime de 109 metri și o greu
tate !^.ț^iM 
tune, care 
aselenizare 
ricani pe 
1970, a fost lansată joi la orele 
12,00 GMT îhtr-un’. zbor de încer
cate în:«jurul Pămîntului. Incon- 
j-ptratfeade un nor gros de. fum, 
enormii, .'rachetă, ultima fabricată 
de arsenalul spațial american, pur
tătoare a unei cabine experimen- 
tale. „ Apollo" cu trei locuri (fără 
echipaj), a decolat de pe soclul 
său la ora prevăzută. Pește 1000 
de reprezentanți ai echipei indus
triale care an construit cele trei 
etaje ale rachetei și a nacelei 
,,Apollo", la bordul căreia ame
ricanii speră să atingă solul lu
nar, cîteva sute de ziariști, din în
treaga lume șț sute de specialiști 
și de .funcționari ai Administrației 

,naționale pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) au asistat la lansa
rea pregătită cu grijă de multe 
-luni de către cei 900 de ingineri și 
tehnicieni.

Avînd peste 2 500 tone de car
burant, a cărui explozie acciden
tală ar.degaja o energie egală cu 
cea produsă de 500 tone trinitro- 
toluen, racheta s-a desprins de 
atracția terestră sub efectul produs 

lei din Ruhr un senti
ment de „neliniște și 
neîncredere în viitor". 
Ministrul a declarat că 
planul guvernamental 
de asanare a industriei 
carbonifere prevede u- 
nificarea minelor din 
Ruhr în concernuri pu
ternice. Totodată, el a 
anunțat că în urma a- 
cestor măsuri în viito
rii ani numărul mun- 

. cit orilor angajați în in
dustria carboniferă va 
fi redus cu încă 40 0Q0.

Țările socialiste vor spori sprijinul 
și asistenta față de poporul vietnamez

privire la. rezultatele vi
de prietenie făcută ÎA țări 

frățești de delegația gu- 
ecOnomic’ă a. R. D.

HANOI 9 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc o ședință a Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
prezidată de premierul Fam Van 
Dong, în cursul căreia yicepîemie- 
rul I.e Thanh Nghi a prezentat sub 
raport cu 
zitei 
socialiste 
V.ernamentală
Vietnam și la convorbirile cu con
ducătorii de partid și guvern din 
aceste țări în legătură cu ajutorul 
economic si militar acordat Viet
namului pentru anul. 1968 Pupă 
cum se știe, delegația R. D. Viet
nam a vizitat și România. In co
municatul cu privire la re$ajifetele 
acestei vizite, Consiliul de Mi
niștri subliniază că toți conducă
torii de partid și de stat din țările 
socialiste vizitate au dat o înaltă a- 
preciere . semnificației internaționale

VIETNAMUL DE SUD

Intr*o serie de regiuni 
au loc lupte grele
SjfâGON 9 (Agexptesj. — Tuple 

grele au fost angajate în cursul ul
timelor 24 de ore între unități ale

de către, primul din .cele trei e- 
taje, consumînd trei tone de car
burant pe secundă. Pierdută din ve
dere de către ziariștii gri pați Ia .5 
kilometri de t urnul. 39, racheta 
s-a îndreptat în direcția est cu o 

, viteză de 9 800 kilometri pe oră.
Propulsată de către cel de-al doi
lea etaj,
cabina ,,Apollo" 
de serviciu 
etaj, „Saturn-5" 
orbită circulară 
de 191 km și o 
de grade față de

La 17,48 Gmt a
cdboiîre cu-o viteză de circa 40 000 
km pe oră, viteza de ccborîre a vii
toarelor vehicule lunare.

atelajul constituit din 
compartimentul 

și cel j de-al treilea 
s-a inșcris pe o 

la . o altitudine 
înclinație d® 32 
Ecuator. .' 
început faza de

pămînt â 
în locali*

Greva de protest la Venice
După cum relatează agenția „Union Francaise d1 Information", 5 000 

de muncitori de la Uzina constructoare de mașini din Venice, în a- 
propiere de Lyon, au declarat grevă în semn de protest împotriva 
concedierii unui conducător sindical.

, In cadrul unui miting muncitorii greviști și-au anunțat hotălîrea 
de ă continua lupta pînă ce administrația va reveni asupra ■; hotărîrii 
șale, u , ■< ;

Cutremure de pămînt în Sicilia
Un nou cutremur de 

fost înregistrat miercuri

Pentru a• LONDRA.
doua oară în cursul ultime
lor trei săptămîni, Banca An
gliei a anunțat majorarea ta
xei de scont de la 6 la sută 

. la 6,5 la sută, cel mai ridicat 
nivel înregistrat după 16 mar
tie. Această măsură a fost a- 
doptată pentru a se susține lira 
sterlină, care este supusă în 
momentul de față unor puter
nice presiuni. • 

Un nou taifun amenin(ă Filipinele
Un nou taifun ame

nință zona centrală a 
insulelor Filipine, greu trate mari pagube ma- 

: încercată în cursul 
săptămânii trecute de 
taifunul „Emma". După 
cum se știe, pînă acum

au murit 40 de persoa
ne și au fost înregis-

teriale. Stația meteoro
logică din Manila o 
făcut cunoscut că o 
depresiune ■ tropicală

a luptei duse de. poporul vietna
mez împotriva agresiunii Ș.U.A., * 
pentru salvarea ’sa națională și 
și-au reafirmat hotărîrea de a spo
ri sprijinul și asistența multilate
rală față de poporul vietnamez pî
nă la victoria sa finală. Consiliul 
de Miniștri acordă, de asemenea, 
o înaltă prețuire simpatiei pro- 
funde și sprijinului ferm acordat 
de partidele, guvernele și popoarele 
țărilor frățești, poziției juste a parti
dului și guvernului nord-vietna- 
hiez, at Frqntuliii, Național, da.-Elibe- 
rare din VietffiaiJiul de sud

Semnarea noilor acorduri de. a- 
jutor , economic și militar, se arată 
în comunicat, constituie? un mare și 
prețios ajutor ăl țărilor socialiste 
față do poporul vietnamez în vede
rea sporirii capacității șale econo
mice și militare pentru infrîngerea 
agresorilor. >

<-

americani 
de regiuni ale Viet- 
sud. Agenția Cț.P.I.

Frontului Național de Eliberare si 
trupe ale agresorilor 
într-o serie 
namului de 
relevă că americanii au avut 140 de 
motți și răniți în? urma luptelor 
desfășurate în regiunea de junglă 
Dak To și regiunea Loc Ntnh. -
■ > Atacul de mortiere si rachete al 
patrioților sud-vietnamezi din zona 
plătourilor’ înalte, început miercuri, 
a continuat în cursul nopții de mier
curi .spre joi. Două companii ame
ricane dislocate la 400 kilometri 
nord de Saigon au fost atacate cu 
mortiere si cu 
mate pentru a doua oară în. ulti
mele 24 de ore. La numai trei ki
lometri de capitala sud-vietna- 
meză patrioții au distrus o șalupă 
a forțelor americane ce 
tîiil Saigon și au doborît 
regiune două elicoptere 

A

foc de arme auto-

naviga, pe 
într-o altă 
americane. 
iiȘjigW

tatea 
sulei 
în panică locuințele,, ai 
reți amenințau șă se dărîme. In ul
timele zile . au fost înregistrate în 
Sicilia numeroase cutremure de pă- 
mînt, în special la Messina și în 
nord-estul insulei.

italiană Enna, din centrul In- 
Sicilia. Populația și-a p.ărăsitf' 

căror pe-

• WASHINGTON. — Președin
tele Johnson a semnat o lege prin 
care se acordă femeilor posibili
tăți egale cu ale bărbaților în o- 
cuparea de funcții și obținerea de 
grade în armata americană. ,

s-a transformat intr-un 
taifun cu o viteză ma
ximă de 130 kilometri 
pe oră, localizat la a. 
proximativ 230 kilome- 

■ tri nord'-est ■ de capitala 
insulei Palawan, Puerto 
Prince sa. ■?. /
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