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Dezbaterea directivelor 
elaborate de: Plo.bsra C.C. . 
al P.C.R. din 5-6 octom
brie privind perfecționa
rea conducerii și plani
ficării 'economiei națio
nale creează cadt ul priel
nic pentru afirmarea ini- 
țiațivelpr creatoare în 
această extrem de im
portantă problemă. Aș 
vrea să subliniez citeva 
aspecte indisolubil le
gate de functionarea 
gestiunii economice pro
prii—‘ achiziționarea, ex
ploatarea și întreținerea 
instalațiilor și agregate
lor întreprinderii.

Din experiența de pînă 
acum rezultă că în timp 
ce procesul de producție 
este condiționat îh mod 
direct de funcționarea i- 
reprpșabilă a tuțUror fac
torilor care compun „do- 
tățiâ Tehnică a’ întreprin
derii; responsabilitatea 
privind bună gospodărire 
a inștalațiilor ș'i: utilaje
lor :riu s-a bucurat de o 
atenție corespunzătoare. 
Șr acufn mai' sîrit situații 
cînd utilaje care nu ari 
funcționat întreaga peri-

oadă stabilită de norma- 
tivele în vigoare sînt 
casate, deși cota de a- 
mortTsn'i'-f’l'a fost'achitată 
numai în proporție de 
40-60 la sută și arareori 
pîhă .de 80-90 la sută.’ Ac- ' 
țoalele reglementări pri
vind gestionarea între
prinderii nu sîrit sufi
cient de stimulative pen
tru înlăturarea unor ase
menea situații.

Este de la sine înțeles 
<ă atîta timp cît fiecare 
instalație sau utilaj.nu va 
fi repartizată în Supra
veghere personală, răs
punderea pentru soarta 
lor . nu va putea fi iden
tificată Ori tinînd sea
ma de faptul că în dp- . 
tarea fiecărei întreprin
deri. se află mijloace fixe 
sub formă de instalații ăi 
agregate în valoare; de 
milioane lei — și aceas
tă valoare este în conti
nuă creștere — consider 
că e necesară studierea

Constantin DANILA
tehnican

:Cont. în pag. a 3-a)
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Joi dimineața a sosit în Ca
pitală președintele Vecei E- 
xecutive Federale a R.SÎF. : 
Iugoslavia, Mika Șpiliak, Jbi-u 
preună cu soția, căre, la in
vitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției 
sale, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La țjara Bănoasa,iii întîm- 
pinarea oaspeților au venit 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer cu -soția, ifânos" Fazekâș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Alexan
dru Boabă, ministrul, petrolu
lui, Emil Drăgăneșcu, minis
trul energiei electrice, Geor
ge Macovescu,. prim-adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Drăgan, secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Șandr.u, adjunct 
aj ministrului afacerilor - ex
terne, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față iakșa Pe- 
trici, ambasadorul R.Ș.F. Iu
goslavia la București și rnemT 
brii ambasadei.

In drum spre București, 
președintele Vecei Executive 
Federate a R.Ș.F. Iugoslavia, 
Mika Șpiliak, a fost însoțit 
de Aurel Mălnășan, ambasa
dorul României la Belgrad.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a întîmpinat cu căldură 
pe oaspeți urîn.du-le bun so
sit în țara noastră.

(Agerpres)

Colectivul E. M. Lupeni

In bătăiia aprig disputată pentru ocuparea primului' 
loc în întrecerea ce se desfășoară între exploatările 
carbonifere dm Valea Jiului, ’colfectivul minei Lupeni 
conduce detașat. Obținînd mereu succese remarca
bile, acum, cînd a mai rămas mai puțin de o lună și 
jumătate pînă la sfârșitul anului, minerii lupeneni se 
apropie cu pași impresionănți de finiș, lăsîndu-și mult 
îți urma partenerii de întrecere. Despre/ hărnicia si 
entuziasmul cu care au muncit în acest an, să lăsăm 
șă se vorpească prin, grgiul cifrelor

Doi meseriași iscusiți și inovatori activi de ia A.R.E. Vulcan — comuniștii 
cob.Iosif și Maslnciuc Oliviu. t -

Ia-

AGENDĂ PERSONALĂ
Dori ți să.

...urmăriți în bune coridițiuni pro* 
gramele de televiziune ? Cumpărați 

, cu încredere noul tip de televizor 
E-47 D-l 10 produs de uzinele E- 
lectrohica din Capitală. Aspect e- . 
legant, sonor plăcut,' imagine cla
ră. Se găsește de vînzare incepînd : 
de azi la toate, unitățile specially . 
zațe din Valea Jiului.

...aveți în permanență sifon fără . 
ă Vă deplasa la șifonerie ? Folosiți 
autoȘifoâhele fabricate de 1. R. E-

totm— 'i ii ..... .

lectrometal Timișoara. Se găsesc 
de vînzare la unitățile O.C.L. Pro
duse Industriale nr. 162 și 62 din 
Petroșani, precum și la Lupeni și 
Vulcan. Prețul unui autosifon este 
de 136 lei. Capsulele le puteți 
.schimba la unitatea de Cafga-dul- 
qiuri din. centrul oralului, Petro- 

. șani, unde sînt livrate de stația de 
îmbuteliere a IlO.I.L. Petroșani. 
Schimbarea unui set (10 capsule5 
costă 2,50 Iei. ' -3 5a a'.

li im luni 52130 
tane mim 
ooinaHl outt pion

Cantit. tea m cărbune 
cocsificabil extrasă peste 
plan în cele 10 luni ce 
au trecut din acest an 
de minerii lupeneni este 
îhtr-adevăr iffipresionan- 
ța. încărcata în vagone- 
te, producția extrasă peste 
plan, s-ar îrilărițui îri- 
tr-un convoi neîntrerupt 
de la mina Lupeni la coc- 
setiile Hunecioaței. Demn 
de relevat este faptul că 
di-năsirea de plan a fost' 
obținută aproape în ex
clusivitate pe șeapia ci eș- 
terii productivității mun
cii, care pe 10 luni în
trece cu aproape 100 kg 
pe post pe cea planiii- 
cată

au fost săpate drumuri 
subterane, pe orizontala 
și verticală, ce însu
mează apr jape ‘ 1$ kilo* 
metri. Numai depășirile 
de plan, pe zece luni, Ia 
lucrările de pregătiri, 
însumează 736 metri li
niari. Artere pe care se 
va: scurge producția anu
lui viitor'! Perspectiva 
este asigurată. '

t Pmpeftffl 
’"Ktt aslimstă

In perioada trecută din
acest an, la mina Lupeni

n-âu fost făcute 
pe 0 Itți.ii Dar și 

pe ace "-ta nerioadă rezul
tatele sînt semnificative. 
Animați ide dorința de a 
livra economiei iiatip- 
ndle cărbune mult, bdn 
'și ieftin, minerii lupeneni 
au redus cu 1,65 lei pre
țul de cost planificat

(Continuare în pag. , a 3-a)

S. Chappuis, creează la 
primul institut de sp.eb- 
din lume. Studiile efec- 
de Racoviță în domeniul

moiii
Astăzi se împlinesc ?20_

ani de la moartea marelui na- 
vturalist român Emil Racoviță, 

considerat a fi părintele bio- 
speologiei moderne și înteme
ietor al sistematicii evoluțio
niste. Marcantă ,' personalitate 
a științei mondiale, Racoviță, 
discipol al Iui Grigore Cobăl- 
cescu și Henri Lacaze, a tre
cut în cursul vieții Sale de la 
studiul faunei și florei Atlan
ticului și Mediteranei/ la am
ple descrieri .ale vietăților de 
la Polul Sud, apoi la ale, celor 
din tainițele adîncuri ale gro
telor. El a lăsat tezaurului ști- 

i inței o vastă operă. Pe baza 
ei, savanți cu renume au scris 
pînă azi peste 60 de volume. 
Emil Racoviță, împreună cu 

■savanții francezi Rene Jeannel 
și P. 
Cluj 
logie 
tuate
biospeologiei stau la baza in
troducerii unei adevărate re
forme în sistematica zoologi
că, Cea mai importantă de la 
Linne încoace. Racoviță a a- 
rătat că, cercetîndu-se în pa
ralel un animal cu toate- par
ticularitățile sale biologice în 
relație cu toți factorii mediu
lui său de viață, se pot lămuri 
necunoscutele trecutului său 
și, în esență, istoria formării 
speciei respective ; și a evolu
ției ei. Oamenii de știință' au 
adoptat în studiul sistematicii 
reforma introdtfsă de savantul 
roman, transformînd-o îrttr-0 
veritabilă filogenie aplicată.

Opera începută . de Racovi
ță.. este: continuată acum cu 

'■ asiduitate. ' RacbViță ■ ăre astăzi 
continuatori îti toate >c<?ltuîile 
•lumii; care cercetează orga
nismele pornind de la. bazele 
fundamentate de el. încă îp 
zorii - secolului nostru. Institu
tul de speologie „Etnii Racd- 
viță" de la București, d^Vepit 
un puternic si autorizat for de 
cercetare mondială în acest do
meniu,, are înscrise printre suc-, 
cesele sale studiul a peste 
1000 de peșteri din diferite 
zone carstice. Speologii ■ ro
mâni, prin lucrările lor elabo
rate după anul 1945, au do- 
bîndit întîietatea pe plan inter
național și în ■ domeniul stu
diului aluviunilor rîurilor și 
pîraielor din punct de vedere 
biOscopic, stabilind prin sin
tezele lor două noțiuni consa
crate azi : „Freatobiologia'-' (C. 
MO'taș), știință care cuprinde 
în conținutul său probleme de 
biologie ale. diferitelor cate
gorii de ape intersțițiale (me
diu intermediar șl „biotopul 
biporeic“(T. Orghidan), ter
men atribuit mediului' respec
tiv. Studiul apelor freatice și 
hiporeice a dus la : descoperi
rea a circa 200 de specii de 

'vietSți noi pentru știință. A- 
ceș.tea reprezintă în totalitate 
dovezi de adaptare' la mediu 
și constituie fiecare obiectul 
unor cercetări experimentale. 
Lucră’) le sistematice efectuate 
de institut asupra dezvoltării 
speciilor ău - permis concluzii

‘ GH. BRĂTESCU, ' 
redactor la Agerpres

(Contimiare in pag. a 2-a)

își Înfrumusețează fabrica
La F.F.A. „Viscoza" 

Lupeni se depun străda
nii evidente pentru ren
tabilizarea întreprinderii 
și îmbunătățirea calității 
firelor. Dar colectivul de 
aici are și alte preocu
pări. In timpul liber, zeci 
de .filatori se întorc la 
fabrică unde, prin mun
că patriotică, își aduc 
contribuția la înfrumu
sețarea, incintei întreprin
derii. Femei și bărbați 
din toate. secțiile și. ser -

viciile. F.F.A. „Viscoza" 
lucrează la nivelări, la 
amenajări de spații verzi, 
transportă materialele, . 
pentru lucrările pe care 
tot ei le și execută.

Cele peste 2 000 de 
ore de muncă patriotică 
prestate de filatori în a- 
cest an sînt materializa
te intr-un' gard de beton 

' cu o lungime de 300 de 
metri, un garaj pentru 

3 bicicletele «alariaților,

' amenajări de alei cu
flori și zone verzi. De
asemenea, zilele, acestea 
harnicul colectiv ă ter
minat modernizarea dru
mului din , fața .fabricii, 
pe o suprafață de 1 150 
mp.. Iar în zilele care 
urmează .va fi. termina- '

. tă și o frumoasă fînțînâ 
arteziană. ’

La acțiunea de înfru
musețare a incintei fa
bricii a; contribuit între- . > 
guL colectiv, > d ' ' /

:. ■■ 7 ’



oamenilor 
'®răș prin 
defectuoasă 
iii ■■ -"in eo-

E, oi ELENA BIRO
Lupeni ,

INSIKIIIAJ 1'1 :emf di: protecția muncii ia e. m. petrila

100 și 200 
deplasat Ta 
cpoperali-

-□iiidu-le in față axeniple ti 
pice de comportare meritorie, 
elwvij iSt-țvcJi d<l seama rum 
'trebuie si clțth' jiu liebuie să 
fee comportp.’țin colectiv care, 
oi m-ci ■■.■i'ii;!', ' • indamtifi d
<jtescala a unyi ipeffibru al 
său, se l onvifltjc- "implicit de, 
pidpria lui iorță — lucru'fțjai- 
le , important în întreaga lui 
mti\n,-itc-. Si, ui afară de u- 
cetjsta, acel carp Condariihii, 
cu tăîio Și călogoric o gre
șeala sau alta nu va . comite 
ei înstisi n ;•• , inima g -ala.

Pentlu e-i deprinde pe elevi , 
cu o critica principială este 
necesar a educa în ei o înțe
legere corecta a âdevăratbl 
tovărășii. Este necesar să-i de
prindem pe eleif c<l atunci 
cînd iau cuvîntnl să vorbeas
că concret ?i sa tiu se sfțisal’l 
să-si critice toxaiașii.

Munca educativă constă și 
în a wliKa la toii elevii, dupii 
posibilii..ți, o atitudini' po/iliv- 
activă față de colectiv si do 
<i întări aceaslăi atitudine pen
tru ca sa : devină o trăsătură 
permanenta Și print ipala a per» 
sontditălii lor. Raporturile 
anei male din iamiJie, < are îrn- 
pic-dlt-a- formarea utlor relații ■ 
jpști' Jiitre, clgy și, colectivul 
s, olar ti ebuie să le răspun
dem prompt. ,'Țocin.aî „do a,- 
ceea, școala trebuie să lolo- 
soascăm lo. te mijlociei. ,ș:i 
procedeele, (unoscute pentru o 
ml mai puternică amoral.- <1 
elevului în colectiv. .

care; ne-a parvenit de 
1,1 doi absolvenți ai 
școlii : profesionale de 
reparații mecaniqe, an
gajați la acesta .secție a 
coopeiativoi „Jiul", ne 
încunoștiințează că în 
prima lor.li 
jare dupl 
școlii au 
cîștig pe 1 
toare intri 
lei. Ne-am 
conducerea 
vei și iată ce am aflat. 
Iți lupa august, cei doi 
absolvenți ai școlii pro- m 
fesiortale, StaiCu Dan și 
Ctiircu Dan au realizat, < 
primul 9.3 de ore și 123 
lei, iar al doilea 33 ore ț 
și IR.5 lei. Aceasta la un 
salariu tarifar de 3:90 
lei pe oră. Nn s-a ' 
muncit suficient în sec-J,

Extinderea gamei de 
prestații e o sarcină a 
unităților profilate pe 
această activitate. Răs- 
puniîbd acestei cerin
țe, cooperativa „Țiul" 
din Petroșani a creat o 
secție pentru servi- îl 
auto-moto. Secția de
servește -lit întreprin
derile cît și particularii, 
lată însă ca o dată cn 
crearea acestei posibi
lități ppntru particula! i 
și întreprinderi de a 
u ' i do serviciile mecși 
tm forme de prestații 
d-a vj nat, în lipsa unui; 
eontiol riguros, și posi- 

fbibtate.i rea anii luciă- 
r - i m' î '* “turnați ai 
cppppriitivei ă discre-’ 
dite/e prin practicile 
lor noua unitate de 
prestații, O ieclamatie

Școală urmărește să dea ti
neretului nu numai cunoștințe 
multilaterale, ci să dormeze si 
o fizionomii morală nouă viito
rului constructor al* societății 
de inline.

Educația moralei urmărește 
să- formeze lai, elevi o "justă 
orientare ideologică, îtlalte 
sentimente morale, să-i deprin
dă ’Cu respectarea normelor, 
vieții, să le formeze conștiința 
socialistă. In munca „sa la cla-, i 
sa și în aîara clasei, dirigin
tele are la indeniină o varie
tate de forme de . activitate, 
toate însă legate dc specificul. 
clasei ; respective. . , ș

Orele educative, bine orga
nizate, constituie pentru diri
ginte un principal i mijloc în 
educația morală a elevilor săi. 
in aceste or,- elevii intra în 
posesia a o serie de trăsături , 
morale. Discuțiile libere duse 
cu elevii asupra problemelor 
de conduita umaijă în reia- i 
țiile cti. colegii constituie pen
tru diriginte și un bun prilei 
de: cunoaștere a elevilor. ț

Munca școlară trebuie însă " 
astfel organizată? ca toți elevii 
să participe activ la ea; gru
purile existente în clasă tre- . 
buie unite și înfrățite într-o.□ 
ttiuncă comună, iar elementele 
Izolate trebuia integrate în 
activitatea colectivă. Pentru ci
neasta, temele și pioblemele 
dezbătute în orele educative 
precum și acelea urmărite în / 
activitatea exlrascolaru trebim 
să lămurească eleiiloi impoi- 
tafiță muncii îir colectiv. - i

Noi, educatorii din școală, 
explicăm elevilor de unde pro
vin lipsurile plasei, arătîndu-le . 
Că numai în măsura în care 
vor munci strîns unit, activi
tatea clasei se poate imbu- 
nătăți.

Trebuie însă să desprindem 
dlh discuțiile-.cu elevii și tap- . 
tul dacă aceștia înțeleg că nu
mai în măsura în care fiecare'- 
elev va munci activ, va fi e- 
xemplu de conduită și va răs
punde cu elan la toate che
mările școlii, va dovedi ca 
ține Ta onoarea clasei. I'entru ț 
aceasta este necesar, de ase
menea, să stimulăm elevii la’.: 
discuții, să le dăm prilejul: să 
spună cinstit ce gîndesc des
pre munca lor și despre aceea ' 
a colegilor lor.

O marc importanță pentru 
închegarea unui colectiv cît . 
și pentru educarea fiecărui ț 
membru al acestuia, o are dis
cutarea în adunările organiza
țiilor de pionieri sau. U.T.C. 
a faptelor concrete din com
portarea diferiților elevi. Pu-

STEAGUl. ROȘU

Problema 
înirucjtva ’ re-

,mai
uzi-

normală. 
putea fi 
glemefitată ptintf-o 
bună exploatare a 
net electrice din locali
tate. . i

aparatelor de 
televizoarelor,
! mașini dg>.gȚv
Uneori, însă, 
tensiunea 6 
pe cea nor- 

<le puține ori,

ționarea 
radio, a 
a celorlalte 
uz casnic. 1 
tot seara, I 
depășește 
mala. Nu 
în cartierul Carpați. Pe
troșani, tensiunea este de

de greutăți'
hiundii din :
'organizarea

■ ";a trărîs^prtBTtu
mim. Deoarece aiulotai- f 
zele ini respectă' cu 
strictețe brărete de' cif-

. cfllăție mai ales în Ș 
□rele de. vîiT - rriulțî 
oameni intîr/ie de la 
?etviciu, mulți copii în- 
lirzie de la școală. De 
multe ,□ ori, autobuzele, 
fiind arhipline, nici mi

' mâi opresc in stații. Și 
oamenii pierd timp, la

| serviciu primesc obser
vații (imoori chiar sanc- . 
țiuni). Nu s-ar putea re
glementa cît de cît trans-

ț portul Til comun în ora- .. 
•ml Lupeni ?

care da
la timpul

s e c 'Ctoiul I (<■' cu
peul priciftuiește o scrie

CÎȘTIGULUI 
NEMUNCIT

□

tie în luna respectivă? 
Tot co se ppate. Clien- 
ții nu-i poți aduce, de 
pe stradă de minerii 
idaea nu au nevoia de 
? i-rvic iile tale. Dar ce
va pare totiișȚ curțos.

1 Șeful Secției, Borjor 
Ioan, a realizat .la 200 
'deore un:.: cîștig de 
2 842 lei, Șeful de secție 
a lucrat singur și proas
peții absolvenți l-au 
privit nu mai ? Greu de 
acceptat, Ce spune con
ducerea cooperativei?

. Cunoaște starea de lu
cruri. ,(Situația - ne. 
explica tovarășul pre
ședinte •— a foșt cațn 
astfel.. Cei doi absoț- 
vrnți s-au prezentat la 

. servicitrrinainte de a li 
șe expira vacanța per
misa după absolvirea 
scolii. Șeful secției și-a 
făgii’t socotelile lui : 
„Băieții trebuie mai în- 
tji să-și faca ucenicia 
în secție șî apoi să cîș- 
tige bani". Și i-a pon- 
tat după bunul Iui plac, 
iar. cîșțigul lor l-a a- 
ran jat precum s-a vă
zut. Salariile băieților 
li se vor plăti în raport 
pu realizările pe luna 
respectivă alb secției; 
prin reținerea din cîș- 
țigtll pe ultima lună al

șefului secției. Pentru 
acest lu-cru și pentru 
altele, lai Etedor loan 

: i s-a Oșfăciit contrac
tul de muncă". Deși 
cam tîrziu, în ceea ce 
privește achitarea cîști- 
giiiȘ real al celor doi 
absolvenți, totuși e bine 
că sa va lua o măsură. 
Mai ales că, după cum 
.spune tovarășul pre- 

»ședințe „treaba merge 
mai bine cu un alt șef 
<le secție și cu tinerii 
aceștia". Dar pentru ca
re „altele" î s-a desfă
cut contractul de mun
că liii Bodor loan ? Sjc- 
ția pe care a condus-o 
a realizat pe luna au
gust încasări în nume
rar de la particulari, în 
valoare de... 942 Iei. In 
același timp a realizat 
din viramente, adică 
prestații pentru între
prinderi socialiste, o 
valoare de 7 051 Iei. Lu
nile care au urmat s-au 

’soldat cu bilanțuri a- 
semănătoare. După cUm 
se vede, cînd î-a desfă
cut tai Bodor contractul 
de muncă, conducerea 
cooperativei a bănuit 
un lucru pe 
că-I cerceta 
potrivit devenea certi
tudine. Se spune în po
por: „banul e ochiul 
satanei". Da, dar de
pinde ce mîini vin în 
contact cu banii și cît 
de supravegheată e 
mișcarea lor. Căci ispi
ta cîștigului nemuncit e 
mare.

Ion CIOCIEI

Pregătiri de sărbătoare •
Au-aiublul folclorii al orașului Vulcan format 

din 4-5 de persoane, pregătește un frumos program 
închinat < elet de a 20-a aniversări a Republicii. Va 
ii un spectacol coregrafic pe fond muzical și cor 
la care îsi \ <>r da concursul orchestra și soliștii de 
muzica populară, dansatorii, recitatorii etc.

(Urmare din pag. 1) 

originale cu privire Ia biolo
gia unor organisme. Semnalînd 
existența în apele grotelor a ’ 
unor animale cavernicole, lip
site total de organul vizual, 
speologii români au confirmat 
una din prezumțiile enunțate» 
de Jules Verne într-un vestit 
roman al său, cu privire la 
viața subpămîttteană. In sfîr- 
șit, pe baza studiilor sistema
tice an fost descoperite în 
peșteri osemintele a circa 100 
specii de mamifere care trăiau 
aici cu zeci de mii de ani în 
urmă, dintre care 20 sînt noi 
pentru știința mondială,- sta- 
bilindu-se astfel condițiile cli
matice și variația lor în a-
ceastă parte a lumii.

Rezultatele cercetărilor efec- 
ji tuate de oamenii de știință 
I români se bucură de o largă 
» apreciere peste hotare.

Orbul găinilor
Gligor Valeria este* v>lnză- 

inare la raionul de pline al 
magazinului alimentat nr. 6 
din Petroșani. Intr-lina din 
zile, dind aitdor la transpor
tul plinii de afară în magazin, 
a lăsat deschid irigiderul in 
carg finea bariu. In , unitate 
nu era decît vlnzălnarea l.d- 
reriț Margareta de la ulimem 
tara nr. 15 care Inlocuict o 
vînzăloare de Ia unitatea nr. 
6. Se afla chiar în preațnia 
raionului de pline. Iti acest 
timp, doi copii, un băiat și o 
fată, pe nume Ațica fosil și 
Anca Rodica, de 11—13 ani, 
au intrat in magazin, s-au tot 
învrrtit, au văzut banii și, pro- 
f ițind de crasa neatent ie a 
vinzătoarei Lorehț, au luai 
1 800 lei și au plecat voioși. 
La aflarea minusului, Gligor 
Valeria a avut un puternic 
șoc nervos în urma căruia a 

stat t> zile in spital In schimb, 
Liirenț Margareta Vinzătoare 
cu experiență, n-a a\ ut ni
mic, Adică a avut... Orbii! 
găinilor.

La baterie 
cvartetul.,. 
Pinului

Smi patru la i număr. Toți au 
' virsța ȘUb 20 de ani. Locuiesc 
în ștr. Pinului, din cartierul 
liokoșvar, Vulcan, Lumea ii 
cunoaște biite.ț: Se numesc: 
Pop Iosif, Kovacs Emil, Szăsz 
Pefru, Mikloș loan. Se reBiar- 
că mai ales seara prin „mu
zica de jaz" -i- cum îi spun 
ei — cu câfe i detanjeaiă lo
cuitorii străzii. Ce fac ? Se a- 
dună la alimentara din cartier, 
în jurul butaedelor goale șr 
al lăzilor de 'ambalaj și bat

fără milă In ele Răpăiturile 
puternice ale butoaielor și lă
zilor sînt msiflfe de Vocile 
stridente ale celor „4 magni
fici". Cine are curtijul să Ic 
atragă atenția, și-a găsit na
șul. Nici unul din cvartet nu 
ezită >să facă uz de . trivialități. 
Tovarăși de la alimentara, lua- 
ji-le „bateriile" că le degra
dează... doagele:^ .

E lung pămîntul
...ba e lat,: -susține Pastor 

cțttdre beat. II măsoară cu pa
șii Im on-de cite pri iese dm 
bulei. Și iese cam des. Dar 
pe .lingă faptul că iese tîrziu 
din bufet intră tot tîrziu și în 
șut. Așa a făcut și în ziua de 
27 octombrie.

Mecanicul Pop Artimon de 
la compresorul E. M. Uricani 
își aștepta schimbul, pe Pas
tor Samoilă. Dar acesta întîr-

zia. Pop rtu se alarma. Știa că 
Pastor vine de la lupeni și se 
țjindea că o fi pierdut cursa. 
IntDun tirzili se zărește și 
Pastor. Tăcea măsurători. Dar 
deși destul de lat, drumul riu-i 
u,’Ungea. întrebat de ce vine 
ușa tîrziu, Pastor se înfurie : 
„Nu-ți merge bine ceasul, tră- 
țioare 1 Vltă-te la al meu". Al 
lui era bun... pentru el, II dă
duse în urmă cu atît cit tre
buia. Apoi-, după un „set", de 
înjurături la adresa colegului 
său, Pastor a plecai acasă. Ir, 
28 octombrie itu a venit de 
loc la șut. La întrebările cole
gilor de ce a venit beat io 
serviciu în 27, iar în 28 nu a 
venit de loc, Pastor a răspuns 
cu seninătate că în 27 nu o, 
fost beat, iar în 28 a fost bol
nav, Cercetările ulterioare au 
dus la sancționarea lui Păstor. 
De, Pastore 1 Pămîntul e și 
lung și lat, dar lasă-te de,.. 
măsurat!...

G. DINU 
cu sprijinul 

corespondenților voluntari
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Răspundere față 
de datația tehnică

Ti L-J 1-i.L J

(Ur-marc din pag. 1)

formelor și posibilităților de re
partizare a acestor utilaje uiu nu
mai asupra șefilor de sectoare sau 
a maiștrilor mecaniti de sectbah»; 
ci mai în adîncime — pe brigăzi și 
echipe, după crileuul „cine folo
sește utilajul să răspundă de îunc- 
ționarea acestuia în cale mai bune 
Condițiitni".

Introducerea în viitor a gestiunii 
economice proprii Ia fiecare unitate 
de producție presupțindi udîncirea 
responsabilității pînă la verigile de 
bază ale întreprinderii.

Practica de pînă acum de a- casa 
mijloace fixe .incomplet amortizate 
cu justificări deseori lapidare • 
precum că reparația capitală, ar 
costa mai mult * de jumătate din 
valoarea lor — nu poate fi conti
nuată, cu atît mai mult cu cît, în 
viitorul apropiat diferențele' de 
amortisment pînă la valoarea ini
țială vor fi suportate de întreprin
dere. Este deci ușor să ne imagi
năm cu. ce cheltuieli ar li încarc'AS 
întreprinderea dacă s-ar aplica în 
continuare actuala practică de a 
casî? utilaje calo nu și-au expirai 
perioada de funcționare normată.

Dotația tehnica fiind o compo
nentă importantă a unităților egp- 
nomice, va trebui să-și găsească în 
preocupările exploatărilor din Va
lea Jiului un loc central, deoarece 
actualele dezbateri pe marginea do- | 
cumentelor Plenarei C.C. al P.C.R. I 
vor cristaliza, printre altele, și mă
surile potrivite pentru evitarea 
stărilor de lucruri negative de 
pînă acum.

Fu--' d'* A«te.,l-au expediat țiunile go. gotactare .
1 Țcr VCtlll 4j;î lăiiilpr’ din țara La fierului ■ au* fiți
ȚI^ȚiIțII oleîăTlf strîngei-ea acestei în- angrenați și membri
V ' semnate. cantitan de A. S. Jiul și uleeiști

In peiioada scursa din ■ ' ■ ' < taitiitaiție sub- minei, i, drept L, mmm;
acest an, muncitorii ' taiitial > au adus-o nmn- foarte redus. Hint', u
E. N-1. Dîlja împimiiiă îu < itorii : Rusu loan. Mo- teciști s-au evidenția
A. S. Jiul și comitetuf Burdari Romulus. PAur

f tîXGi iaL tbiiiSi■ aiT co- To*Sif. Vînătoru A- loan, Făcăleț Ioan, Boi 
lectat c cantitate de leXahdîti,. Dumitrescu chină Gheorjjhe. 
181,04(1 t tier vechi va- b’an ?i biții care au co- CIUR IOAN
lorînd 137 465 lei. pe lectat 159,650 t. La -c- ’ Petroșani

Mobilă în... 
rate

In ziua de 11 septem
brie am cumpărat de la 
magazinul de mobilă din 
Lupeni o garnitură tip 
„Constanța" în rate., la 
primirea mobilei mi s-a 
spus că nu are oglinda 
pentru 'toaletă și qoa-

unui pomul vitrine, 
că Se vor primi în 
rînd și voi intra în 
sesia lor. Au 
două 
tot n-am primit piesele 
restante, deși în ma
gazin au mai sosit de 
atunci garnituri de mo
bilă lip Consimtă". 
Am mers zi de zi la 
magazin, dar am fost

dar animat 
eu- alta C 
pu- pinăci 

lor. Au trecut ; meni îl 
luni de atunci și inubflef

BRiSC PAVEL
j Lupeni

Boxeri de la Mineral 
Lupeni — 
la campionatul 
interregiuni
de la Oalați

Azi a plecat din Deva spre Ga
lați lotul de boxeri al regiunii Hu
nedoara, care va participa la cam-, 
pionatul republican iriterregiuni. 
I^f’. lot fac parte și cîțiva boxeri 
dfh. Valea Jiului. Iată-i în ordinea 
categoriilor ; categoria semi-mușcă 
— Brezoianu Dumitru; categoria 
semi-ușoară —- Prtlnea Pândele; ca
tegoria mijlocie mică —■ Petru Mo
rar și categoria mijlocie mare 
Aurel Beleț, toți de la Minerul Lu
peni. Boxerii șînt,însoțiți de antre
norul Niqolae Barbu,

întreprinderea comunală 
orășenească Petroșani 

r.; I . r ■ . . ’. *

Face cunoscut populației 
următoarele s

In vederea
sele Petroșani,
cuta branșamente

îmbunătățirii debilului de apă în ora-
Petrita și Lonea, Șantierul I.L.H.S. va ©xe-

Ia captarea Jleț, care vor necesita

întreruperea completă
■■■■■■—,,,, i-~i- ..... i .ii i^a. i n1 nii il'(ițj/.....:

alimentării cu apă în zi
lost a fost, lucrările au 
început. Dar ele înain
tează - foarte încet și 
timpul bun nu așteaptă. 
Un singur tractor nive- 

dc amenaja,e E'»'3 pănimtiiJ, în rest 
nimic. Nici sfatul popu
lat’ orășenesc, nici co
mitetul orășenesc 
IJ.T.C., nimeni nu dă 
măcar o mină de aju
tor. Vulcanenii au re
nume de buni gospo
dări, de aceea consider 
că ar fi cazul să-i irite-

Stadion nou 
la Vulcan

La Vulcan au îheeput 
lucrările < 
a unui nou stadion. 
Penti u acesta baza spor
tiva, U <‘.S;R. a virat în 
contul G.O.V.J. stima 
de 225 mii lei. De fapt 
G.C.V.J, va efectua lu
crarea.' Banii au fost vi
rați în. iulie, dar lucră
rile au început in no
iembrie. In sfîrșit.. Ce-a

re’seze mai mult soar
ta noii baze sportive 
din orașul nostru. Să se 
organizeze imuici im- 
triotice pe cartiere!; pe 
organizații U.T.C. și cu 
sprijinul C.S.O. Petro
șani și al comitetului o- 
rășenesc de partid Vul
can, litcrăfile Ia noul 
stadion să fie accelerate 
pînă nu dă încă ză- 
pada.

MOCUȚĂ TUDOR
iVuideft

ÎN APROPIEREA

18,00

18,20

18,30

18,50

19,30

19,50

iele de 18 și 19 noiembrie

PETROȘANI între orele 16—17

Nu vor ii asigurate cu apă după programul de mai sus 

următoarele cartiere: Progresul, Triajul, C.F.R., Boțoni, Karl 
Marx, Clemenței, Girbești, Maleia și Institutul de mine.

17 noiembrie
Drumuri și popasuri, E- 
misiuno turistică.

Buletinul Circulației- ru
tiere.

Pentru copii: A.B.C. — 
D e ce ?

Pentru tineretul șcaian 
„Albatros" — revistă li
terară nr. 10.

telejurnalul de seară. 
Agenda dttfflneaxoastră. 

Buletinul metebrologic. 
Publicitate. ,. :

20,oă Studioul muzical, Aria 
' Orchestrației.

20,30 Reportaj '67. Noroc buni

21,00 Reflector.

21,15 Film artistic: „Un șoa
rece printre bărbați".

22,45 Telejurnalul db noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

Rampa pentru descărcarea buștenilor din gara Lupeni. „Ghea
rele" bolinderului condus, cu îndemînare de mecanicul Șopu Dați, 
înșfacă cu lăcomie buștenii.

Foto: Duman Gheorghe

(Urmare din

pe tona de cărbune extrasă. Luată i 
•izolat aceasta sumă pare derizoiie.g 
La producția minei de pe 9 luni » 
ea echivalează însă cu economii I 
de 2 152 000 lei la prețul de. cosi. ț|

faiiiitwii aatitUr I
Vorbind despre suc esele dobin- • 

dit.e în îndeplinirea saicinilor de | 
plan, a angajamentelor dc între- 8 
cere, nu poți să nu remarci aciivi- » 
lateă și contribuția întregului co- | 
lectiv al minei care a muncit cu $ 
abnegație și entuziasm. O men
țiune specială pentru cei 1640 de | 
comuniști ce reprezintă de altfel a- g, 
proape 32 la sulă din totalul sa- 
tariaților minei. Repartizați în | 
cele 43 de organizații de baza, din fl 
care 35 în, subterani -prin hărnicia, “sj 
priceperea, spiritul de abnegație și | 
exemplul personal, comuniștii aug* 
fost animatorii întregului colecții. * 

în acest an, nucleul comu- | 
<i sporit prin, primi-a. 

I încă 140 de mineri, ® 
și ingineri ce fi. 

dovedit demni de a purta acest |
— - - " ți în 8

De 
niștilor minei ... 
rea în partid a 
tehnicieni, maiștri 
s-au <..........................
înalt titlu, Invitași si evidential; 
întrecerea socialista, cercetători | 
neabătuti pe tărîmii) noului.

Aproi izionarea cu apă în aceste zone va fi 
cu autocisterna, începind din 18 noiembrie ora 
instituții ca 
cesarul 
1849.

spitale, .școli, cantine, 
de apă va u asigurat prin

RECOMANDĂ POPULAȚIEI 
în vase, reci 

cti n

clubul
cerere

asigurată
7. Pentru 

etc. ne
directă la telefon

SE
SUFICIENȚE DE AP A 
aprovizioneze de ta magazine

FACĂ PROVIZII 
bazine ele., să se 
de apă minerală.

I. R. E. H. DEVA 
secția rețele Valea Mii 
centrul rețele Petroșani

Anuriță loCtirtwHI stHMâr Lunca Livdzdiii, Anton Pan.
Morii, T. Vtadimirescu, Vlad Țepeș, Micu Klein, Radii Șapcă, 
Grivița Rosie, 23 August (de ta teatru la rampa C.F.R.) că 
in zilele de 17, 18 și 19 noiembrie a. c. între orele 8—16, 
se va întrerupe alimentarea cu energie electrică in vederea 
lucrărilor de îmbunătățire a tensiunii șl modernizare a re
țelelor.

PROGRAM DE RADIO
18 noiembrie ț

PROGRAMUL 1: 6.00 MUZICĂ DE- ȘTIRI; 15,05 eiHWte 'populare;
Șl ACTUALITĂȚI! 8,07 Muzica 
populară; 8,25 MOMENT POETIC;
8,30 La microfon, melodia preiera- 
lă; 9,30 Unda veselă; 10,00 Fante
zii de estradă; 10,15 C.'iics do limba 
spaniolă; 10,30 Balade și jocuri 
populare; 10,45 Cîntă corul Radio- 
televiziunilj 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Revista irevist&lm e- 
conâtnice; 11,30 Din melodiile lui 
Radu Șerban; 12,00 Melodii popu
lare; 12,15 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,20 Succese ale muzicii ușoare;
12,45 RADIOJURNAL; 12,55 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Cîntece de viață nouă 
și jocuri; 14,35 Moment distractiv 
cu muzica ușoară; 15,00 BULETIN

15,15'’MUZEE ȘI EXPOZIȚII; 15,25 
Muzică; 15, M Fimsitme muzicală 
<le la Moscova; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16,15. Antologie cora
lii; 16,30 Raza viaturilor-, 16,55 Mu
zică populară; 17,10 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI I; 17,30 Concert simfonic 
popular;; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,10 
Caleidoscop muzical; 18,30 ȘTIIN

ȚA, TEHNICĂ, 1 ANTEZIE; 18,50 
Taraful Gasei de cultură din Vînju 
Mare Olteniar 19,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 
BULETIN Dl; ȘTIRI; 20,03 Radio- 
magazin sportiv; 20,15 Noutăți de 
muzică populară; 20,30 La balul de 
sîmbăță seara- 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Romanțe; 22,30 MOMENT 
POETIC; 22,35 Muzică de dans; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Mu- 
zică de dans; 2,55-^3,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
18 . noiembrie

PETROȘANI 7 Noiembrie: Lupoaica; Republică: Chemați-1 pe 
Martin; LONEA — 7 Noiembrie:/Porumbelul de argilă; Minerul: El 
Greco; VULCAN: Cum să furi un milion; LUPENI — Caltural: Rela- 
șează‘te dragă; BĂRBĂTENI; Șapte băieți și-o ștrengărită.
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VIETNAMUL DE SUD
Aduna- 
adoptat 
contra 
privire

al Turciei. A- 
s-a anunțat pune- 
alarmă a forțelor 
Agenția Anatolia

Luptele din Nigeria

ie Miniștri 
simultan 
stare de 
turcești..

re* 
că 

ale 
de 

.ror 
i pre- 

Re- 
situat 

poziție de respingere a rezo- 
Au mai luat cuvîntul repre-

exprimat 
cu toate 

mare im- 
urmă-

Palrioții continuă seria atacurilor 
violente asupra pozițiilor 
agresorilor americani

5 iunie 1967 
lor războiului, 
piat.

Delegația siriană 
convingerea că 
statele socialiste 
portanță pentru 
rilor războiului, 
atitudinea aprobatoare față ■ 
bilirea relațiilor de partid 
P.C.U.S. și Partidul Bags.

NICOSIA 16 (Agerpres). — Un 
comunicat al guvernului cipriot a- 
ilunță că schimburile de focuri au 
încetat miercuri seara la ora 2U00 
(ora locală) în fdfiunea Âylos 
Theodoros, unde, începînd de la 
ora 15,00, s-au desfășurat grave 
ciocniri.

Agravarea situației din Cipru ca 
urmare ..i ultimeloi ciocniri arc re
percusiuni pe plan internațional. 
La Ankara s-a întrunit miercuri 
seara în ședință extraordinară Con
siliul 
proape 
rea în 
armate

și-a
prietenia 

are o 
lichidarea

Ea și-a exprimat 
.’e sta- 

între

Textul rezoluției, stabilit în ur
ma unor consultări la care au par
ticipat toți membrii Consiliului de 
Securitate, a fost citit 1 de pi e- 
ședintele în exercițiu, Mamadou 
Xante (Mali), după care, neexis- 
tind obie< ții. a io t considerat apro
bat fără a se trece la vot

Mulțumind membrilor Consiliu
lui pentru rezoluția adoptată, 
prezentantul congolez a arătat 
pericolul unor noi incursiuni 
mercenarilor persistă și că, 
aceea, se cere din partea tutu 
statelor respectarea strictă < 
vederilor acestui document, 
prezentantul Portugaliei s-a 
pe o 
lu ți ei. 
zentanții U.R.Ș.S. și Braziliei.

întrucât, potrivit prevederii fi
nale a rezoluției, problema activi
tății mercenarilor continua să ră- 
mînă în atenția Consiliului, exa
minarea acesteia a fost suspendată 
pe termen nedefinit.

-r,

PC.U.Sj” MihajJ 
rtiembru -al biroului politic, 
tar al C.C. 
notrian’oV, 
P.C U.S 
munis 
Bagdaș, _
al P. C. Sirian. .

in comunicat se arată oi repre
zentanții celor două partide consi
deră că în prezent este necesar să 
se obțină retragerea trupelor iz- 
raeliene pe pozițiile dinainte de 

și lichidarea urmări- 
din Orientul Apro-

PARIS 16 (Agerpres). — 
rea Națională Franceză a 
miercuri, cu 245 de voturi 
241, un proiect de lege cu 
la reducerea serviciului militar de 
la 16 luni la un an. Pierre Mess
mer, ministrul armatelor, a precizat 
în cursul dezbaterilor că duvernul 
său, deși aprobă 
nu poate stabili 
testa urinează să 
Comisia apărării 
sese ca dată' limită ziua de 31 
cembrie 1969. dar legea adoptată 
cuprind' 
sens.

Comunicat 
sovieto-sîrian

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A 
fost dat publicității un comunicat' 
cu privire la întilnirea dintre Leo
nid Brejnev, ' secț-etar general al 
C.C. al P C.U.S., Mihail Suslov, 

secre- 
al P.C.U.S., Boris l’o- 
Secrelar ' al C)C. al 

,și delegația Partidului Co.
.t Sirian, < condusă de Haled 

secretar general al. C.C.

cș, guverpu 
'această măsură 
data la care a- 
iritie în vigoare, 
naționale propu- 

de- 
nii 

nici o dispoziție în acest

NEW YORK 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite: Consiliul de Securitate a a- 
doptat în ședința sa de miercuri 
diipă-amiază o rezoluție care conț 
dahină orice amestec în treburile 
interne , ale Republicii Democratice 
Congo, cu referire specială la Por
tugalia. Această țară, încalcă rezo- 
Juțiile anterioare ale Consiliului, nu 
a luat măsuri pentru a împiedica 
unitățile de mercenari străini să u- 
.tilizeze Angola' ca bază de operații 
împotriva statului congolez.

Rezoluția cere Portugaliei ,,să 
pună imediat capăt oricărui ajutor 
acordat mercenarilor", iar țările 
undo s-au adăpostit mercenarii care 
au par-ticipat la incursiunile a.rmate 
împotriva Congbului să; adopte 
masuri pentru a împiedirja relua* 
rea activității lor. Secretarul gene
ral al O.N.U. este însărcinat cu 
urmărirea modului în care este adu
să la îndeplinire rezoluția.,

IN CONSILIUL DE SECURITATE

relatează că ’unități navale turce 
de la bazele Ișkanderun și Mersin, 
de pe coasta Mediteranei, au plecat 
joi dimineața spre o destinație ne
cunoscută. Aceeași agenție preci
zează că la baza lncirlik, de lîrgă 
Adana, a fost remarcată o impor
tantă concentrare de avioane de 
Vînătoare. Parlamentul turc a fost 
convocat în ședință specială pen
tru a discuta evoluția evenimente
lor din Cipru.

Dih Atena, agenția France Press? 
citează știri Încă neconfirmate, po- ; 
trivit cărora anumite unități ale? 
armatei grecești au fost plasate în 
stare dd alarmă.

Jarea situației din Cipru
• In regiunea Ayîos Theodoros au avut loc grave ciocniri
• Forțele armate ale Turciei au fost puse în stare de alarmă

STEAGUL ROȘU

sursă d,» nemulțumire pentru po
porul japonez1', și a avertizat >jșhiar 
că menținerea administrației ame
ricane ar putea avea consecințe a- 
supra viitorului relațiilor japono- 
americane. In pofida acestor insis
tențe, comunicatul include doar o 
frază în. care este enunțată dorin
ța părții japoneze de a realiza un 
acord între cele două guverne în 
următorii ani asupra unui termen 
în care aceste insule să fie redate 
Japoniei.

SAIGON 16 (Agerpres). — In ur
ma atacurilor violente lansate de 
patriutii sud-vietnamezi asupra po
zițiilor agresorilor americani in di- 
fiiit ' sect .•■■re'din zona platourilor 
înalte și care au culminat cu ata
cul lansat ’ asupra bazei și pistei 
de aterizare de la Dak To, au fost 
uciși peste 170 și răniți peste 760 
de soldați americani — relatează 
agenția France Presse.

. Cele 82 ■ de raiduri .ale bombar
dierelor „B-52", chemate în ajutor 
de trupele americane și sutele de 
tone de bombe lansate asupra a- 
cestei i?egiuni,- n-au refișiț, să îm
piedice „infernul" trăit de agresori 
la Dak To timp de 22 de ore, în 
care au explodat în mod continuu 
obuze, făcînd inutilizabilă pista de 
aterizare și provoșînd mari, pier- 
rieri în muniții si oameni. Profitînd 
de confuzia generală care a urmat

atacului, o patrulă a patrioților a 
reușit să se infiltreze pînă în peri
metrul „de siguranță" al bazei de 
la Dak To și să atace cu arme au
tomate pozițiile americane.

La 40 kilometri sud de Dak To 
patrioții, acoperiți de tirul puternic 
al aruncătoarelor de mine, au ata
cat comandamentul unui sector al 
apărării de coastă și o bază a tru
pelor sud-vietnameze apărată de 
peste 400 militari. In urma atacu
lui a fost distrusă o clădire a sta
tului major și avariată pista de 
aterizate • pentru elicoptere.

Contiauînd seria atacurilor asu-. 
pra pozițiilor americane și sud- 
vietnameze, unități ale Frontului 
Națiorlal de Eliberare au dezlăn
țuit un puternic bombardament cu 
mortiere asupra unei divizii ameri
cane de infanterie la 29 kilometri, 
nord-est de Saigon.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Washington au luat sfîrșit con
vorbirile între președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, și primul minis
tru al Japoniei, Eisaku Sato. In co
municatul comun dat publicității 
miercuri seara se arată că Johnson 
și Sato au botărît începerea ’ ime
diată a unor negocieri pentru a 
repune sub jurisdicția Japoniei in
sulele Bonin- După cum reiese din 
comunicat,"nu se pn.-vede insă nici 
o schimbare în statutul insulelor 
Riu Kiu, care cuprind și Okinawa. 
Partea japoneză a insistat în mod 
deosebit să-i fie retrocedate insu
lele Riu Kiu aflate sub administra
ția S.U.A. Intr-o decîai'âffe făcuta 
la Clubul național al presei din 
Washington, premierul Sato a de
clarat că „perpetuarea situației ne
firești a insulelor Riu Kiu va fi o

LAGOS 16 (Agerpres). — Citind 
surse bine informate din Lagos, 
agenția France Presse anunță că 
între trupele armatei federale și 
cele biafreze au loc lupte pentru 
ocuparea orașului Oron, însemnat 
centru strategic din sud-estul Nige
riei. Totodată, în capitala nigeriana 
a fost confirmată ocuparea de tru
pele federale a orașului Ikang, si

tuat la frontiera Bi.afrei cu Came
runul. Același comunicat, preci
zează agenția U.P.I., adaugă că 
trupele federale, au scos din luptă 
o serie de detașamente biafreze, 
cu prilejul ocupării unor localități 
situate la nord de Calabar, cum ar 
fi fost Efang și Ikot Omin. In a- 
ceste lupte biafrezii au suferit im- 
portante pierderi.

Pe de altă parte, din surse mili
tare din Biafra s-a anunțat că tru

Spania cere revizuirea 
tratatului cu S.U.A. 
privind bazele militare

MADRID 16 (Agerpres). — Spa
nia insistă pentru revizuirea tra
tatului cu Statele Unite privind 
bazele militare americane de pe 
teritoriul spaniol, care expiră a- 
nul viitor, anunță presa madrilenă. 
Ziarele relatează că în timpul vi- ® 
zitei sale la Washington, ministrul 
de externe Castiella, a relevat că 
situația strategică și politică din 
lume s-a schimbat considerabil în 
ultimii cinci ani, ceea ce. face ne
cesară. revizuirea prevederilor-Ară
tatului. Aceste baze sînt socotite

Un nou
Sub presiunea luptei 

de eliberare dominația 
străină asupra Arabiei 
de sud — care a durat 
128 de ani — își tră
iește ultimele zile. Data 
stabilită inițial ,în pla
nul britanic privind a- 
cordarea independenței 
acestei regiuni — fe
bruarie 1968 — a fost 
modificată pentru de
cembrie 1967, iar recent 
a iost modificată din 
nou. Ministrul de exter
ne al Angliei, George 
Brown, a declarat marți 
in Camera Comunelor 
că „Arabia de sud va 
deveni independentă la 
30 noiembrie a. c.“ și că 
„toate trupele britanice 
vor fi retrase pînă la a- 
ceastă dată". Guvernul 
englez și-ă dat totodătă, 
acordul său ca la 20 
noiembrie să înceapă la 
Geneva tratative cu 
Frontul Național de Eli
berare (F.N.L.) din Ara
bia de sud pentru pre
darea puterii. F.N.L. este 
însă numai una din or
ganizațiile care conduc 
lupta pentru indepen-

focar de
dență. Cealaltă organi
zație — Frontul de Eli
berare a sudului ocupai 
al Yemenului (F.L.O.S.Y.) 
— considerată mai radi
cală — este exclusă de 
la convorbiri Datorită 
acestui fapt, pare îndo
ielnică sinceritatea cu 
care guvernul britanic

tensiune
erau pe cale de a 
lua sfîrșit. Reprezentan
ții celor două mișcări 
dc eliberare națională au 
amânat publicarea unui 
comunicai comun, care 
■trebuia să marcheze ra
tificarea acordului. Con
comitent, Frontul de Eli
berare a sudului ocupat 
al Yemenului a făcutabordează . problema r’-
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cordării independenței 
Arabiei de sud.

Faptul că Anglia a re 
cunoscut și a acceptat 
negocieri doar cu F.N.L, 
reprezintă o manevră 
care vizează dezbinarea 
forțelor patriotice și are 
rezultate, tragice. Trata
tivele desfășurate la 
Cairo Intre reprezentan
ții — F.L.O.S.Y. și F.N.L 
— tratative în cadrul 
cărora s-a ajuns la un 
acord asupra unui puhct 
de vedere comun privind 
preluarea puterii politi
ce — au fost suspenda
te în momentul cînd

cunoscut că un mare 
număr de persoane au 
fost răpite, acuzînd că 
forțele de securitate ale 
Federației Arabiei de 
Sud ar fi vinovate dă 
aceste răpiri. Starea de 
suspiciune ■ între cele 
două organizații ale miș
cării de eliberare națio
nală s-a amplificat, cul- 
minînd cu schimburi de 
focuri și 'apoi cu'"- adevă
rate lupte de stradă în 
Aden. Repetatele ape
luri — care cereau în
cetarea .focului, ale con
ducătorilor F.N.L, și 
F.L.O.S.Y. către membrii

la Aden
organizațiilor lor, nu au 
avut nici un rezultat. ,

In această situație 
Frontul Național de Eli
berare a renunțat la tra
tative cu reprezentanții 
F.L.O.S.Y. și a lansat o 
intensă activitate diplo
matică pentru a fi recu
noscut urgent pe plan 
international. Pe de altă 
gârle Frontul de Elibe
rare a sudului ocupat al 
Yemenului a dat publi
cității ia Alger o decla
rație în care condamnă 
F.N.L. pentru faptul că 
intenționează să înceapă 
negocieri cu Marea Bri
tanic în vederea preluă
rii puterii și a declan
șat o „ofensivă generală 
asupra Adenului", după 
cum informează agenția 
'algeriană- de presă.

Adenul — principala 
fortăreață a strategiei 
Angliei „la est de Suez" 
- a devenit din nou 

teatrul unor ciocniri sîn- 
geroașe, pupînd în pri
mejdie . constituirea și 
consolidarea statului in
dependent sud-arabic..
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de americani de o importanță stra-
pele biafreze au scufundat o navă tegică sporită în special în urma
aparțlnînd armatei federale, îh a- 
propiere de Bonny, iar cei 50 de 
militari aflați la bordul navei au 
fost uciși.

retragerii Franței din organismele 
integrate ale N.A.T.O. și desfiin
țării bazelor S.U.A. de pe teritoriul 
francez. :■.

Furtună de zăpadă la Bosipn
O furtună de zăpadă cu totul 

neașteptată a paralizat circulația 
la Boston și în împrejurimile ora
șului. Oficialitățile au fost nevoite 
să ia măsuri pentru a restabili cir
culația pe principalele artere si

Act terorist
O puternică explozie a distrus 

o parte a locuinței reverendului 
negru Allen Johnson din Lăutei 
(Mississippi), participant activ la 
lupta populației de culoare pen
tru recunoașterea drepturilor civile. 
Poliția consideră că explozia a fost 
pusă la cale de organizația tero
ristă Ku Klux Klan.

șoselele din apropierea orașului, 
unde au fost abandonate- mii de 
automobile.

Avion cu... parașută
Inventatorii americani D. Man- 

fedi și A. Raiti au experimentat 
cu succes o tehnică de securitate 
aeriană prin care avionul avariat 
își aruncă aripile și coboară lin 
pe pămînt cu parașuta. Sistemul 
poate fi aplicat la cele mai mari 
avioane cu reacție de pasageri,

9 CAIRO. După cum anun
ță ziarul „Al Ahbar", vineri 
vot fi repatriati djn Izraei 50 
de prizonieri de război egip- 
terii, prin intermediul Crucii 
Roșii.

țf)- BUDAPESTA. Miercuri seara, violonistul Ion Voicu a oferit 
un recital la Academia de muzică din Budapesta. Programul a cu
prins lucrări de Brahms, Isaye și. Prokofiev. Recitalul s-a bucurat 
de' un mare Succes.. r ș-șEEvR\
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