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căi libere pentru 
plegal la Cplca- 

șțiind că a doua zi îl va 
din nou o muncă in-

marți seara a sosit în 
tovarășul Luis Corvaian, 
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La invitația tosarăsul-pi Nicolae 
Ceausescu secretar general al C.C. 
al P.C.R.
Capitală 
secretar general ăl C.C. 
din Chile, împreună cu soția, care

itiimina’tui 
ansamblului 
leropor/ V 

Întreprinde- 
S:-

■■■ Tf

vă face o vizită1 iii R\'pirbl*că' ‘So
cialistă Romanic , •' W-- .

La Sferbport ;i Lâ:i.:;a;.a. cj‘?p-.tele 
a.tost înlîrnpinal ce tovarășii Ni- 
colâe Ceau-e'-cu, '-iihai Dalta, se
cretar al C.C. ai PX'.Ri, ' Gfiizela 
Vass, Ion Stoian- -. i . VasiU- ; ATad, 
•eti de secție la C-C; al P.C.R., de 
activiști de partid-.-, 1

CONSEMNĂM «. AVIZĂM j ae oalo„
î din Bănița

trecerii depășiți .'.iiisemnate. 
iii din Lnpeiii aii-wlusul. de 
dut'tie cel mai substantial.: \ 
tone, iar < ei do la liricani ș 
utila cite 765, respectiv, 535 
d< pășire. Brav q lor !

Dai d\ tovarăși mineri im 
șl .tehnicieni de lam inele Ar 
sa <u 4W tone minus Ion, 
2 617 tone, Dîlja cu 2 120 
Vulcan cu 1 6.i0 tone, Parose 
l 145 tone rămânere m turna 
iiȚIui ce at eti de.igirld ? Rina 
perseverați cu bătuta pe loc

Atentie am pășit în ultim, 
cadă 1

care-f cunosc tnai -bi- J 
he; spun că n-a avut | 
asa • ceva în viata lui. | 
V ,-eff martori la lap- s 
tele bătăușului ? Căit- j 
tați-i la „balul de sim- •*, 
bălă seara"- (11 noietn- | 
bN'i 'seardL Gdsi’fi-I și t 
pe bătăuș si nu-l mai^f 
lgș'dii să-și facă de cap, 8 
cu nu-i m jungla. •

.   s

'TJn^fiSSiW' cȘn^țiincids și har- 
nie. e— bqbipațoriil Heinrich
de la A.R.E, Vnlvan.

1U-
role.-liv ț.]r_>r minelor de lă

era în apropierea 
la mjezul nopții a 
e nh zgomot Stri

ca și cînd s-ai prăbuși 
greu. la pămînț. Și-a dșt 

In cite va

Ploaia, ce căzuse iu tot 
cursul după-amiezii, se trans
formase spre seară ia lapovi- 
ta si apoi nt ninsoare. Prin
tre cei ce se găseau în acea 
seară la posturi în stația 
C.F.R. i ivezeni se număra și 
revizorul de cale ferată Vădu
va Constantin. Cînd s-a con
vins eă cei trimiși la degaja
rea liniilor de zăpada căzută 
vor putea face iată cerințelor 
de a asiguri 
circulație, ;
re, 
aștepta 
leasă.

Casa 
liniilor, 
fost, trezit de 
deții, 
ceva 
seania că nu visează, 
clipe era gaia îmbrăcat și apoi 
a pornit-o pe lingă linie. S-a 
deplasat în direcția; în care 
auzise zgomotul. Nu mică i-a 
tost mirarea cînd între 1 ive- 
zeni si Iscroni a descoperit 
un stîlp teleioșic căzut peste 
linii. Din cauza ploilor, tere
nul s-a deplasat și o dată cu 
el si stîlpul care, impreuuă 
cu cele 36 de fire telefonice 
zăcea acum pe linie, timp de 
pierdut nu era. A pus repede 
pe -linie un 
pocnitoare, .
căv-ar aprop^S^reiin-tren.spre 

atrage mecanicului atenția 
pericgl o Iui m a < opri 
i.iqil Ij --iul d»- echj- 

care se afla cu
I iv event la 
Cu toții • au 

<-ciil de urgeiiță la îndepăr- 
irea. stîlpului de-pe linie;-'N-a

pelntru 
public al 
de locuințe 
’Pefroșarii.' 
rea „Electrombntăj" 
Mu a plantat stîlpii, 
pozat. cablurile, a ■ meri
tat lămpile cu m<-rcili

Si a Încasat 737 
lei. Ce-o mai fi d&- 
t nu -se- - sștfe>;A-‘Se- 

știe 7n schimb că s-au 
luat banii șl că pe 
stradă nu e lumină. Și

tinăruț , micro-

celor de la l'ricani, Vulcan si A- 
..țdțț^așa .cate au depășiri dop-cile 
2,7. ?.. i./spectlv, l.-l puncte șt^chipr 
șt -lori dt eYpi.igtan care, de a- 
seiiierfca, iî ->t încacirc-azd îfi nor
ma de cenușă. 1

^.deyărul e ca atenția .fdțu. ge in
dicatorul de calitate al cărbunelui 
brut a slăbit in ultimul timp,, De 
ai'și' depășirea laț ace-t indicator 
pe combinat de 1.9' puncte.i

:es se dațoreșțe drga- 
ifi< i producliei -i a 
mizării .procesului țeh - 
ș a ti coitduș: lă ■ depă- 
itivității plahificăte cu 
iută față de prevederile

In seara zilei de li 
noiembrie, la fișiic^gii 
era „balul de sitnbău 
seara".7 S-a dtis la ba 
și Sandu Pavel — bă 
tăhș „cu acte-n regii

Sosirea in Capitală a tovarășului 
Luis Corvaian, secretar general 

al C. C. al P. C. din Chile

la șist, 
tovarăși mineri!

a-i 
asupra 
A poi/ -i 
pa PO-țra Ioan 
echipa in slațiu 
ciirățilul liniilor.
lr<

fdst tocmai ușor deoarece fir
mele erau încurcate. Țimp de 
aproape .3 ore s-a muncit din 
greu. Pină la urmă, forțele 
reunite ale muncitorilor ap 
învins : Gabaritul de libera 
trecere era asigurat, linia re
deschisă, legăturile telefonice 
refăcute iar circulația trenuri
lor a inceput să se clesiăsoare 
.normal. Si, aceasta, datorită 
in primul rînd vigilenței revi
zorului de cale ferată Văduva 
Constantin,

KlWIItmill’ll i wfull UUI IU v U
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani at P»C.R. și ai Sfatufui popuiar orășenesc

E.oi -:a ■
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Denumirea exploatări

Indicatorul

3 924 746 5 459 779 5 924 355

lonea
Petjfl^' '*■
Aninoasa
VnlpAji 
Lupeni 
t'ricani 
Mii»/ ■ 
Paroșeai

curs pe units Use constată unjm 
toardie • ”” •’ ” / /

Cale sigură 
de micșorare 
a costului 
producției

Lemn de mină

SarcM, 
preocupări 
de perspectivă

Dintr-o analiză a consumului spe
cific de lemn de mină și cherestea 
pe primele 10 Jurii ale anului in

Cîmp larg 
susținerii 
metalice!

394 504 1 156 755 1 123 535
10,03 21,2 2M

Consum specific de lemn
Productivitatea
Posturi/1 000 tone la susținere

Pe buza reducerii cQpsy.muhn 
specific, economia de Itmiu "pg. W 
luni, în valoare absolută, se ridica 
la 2 700 m c.

hidraulică
avantaje :

UM Hidraulici ST-6

s in vederea reducerii in continua
re a consumurilor spe’clfice de ma
terial lemnos pe anul In curs, se 
preconizează introducerea la E. M. 
Vulcan, in stratul 3 bloc 9 L' VJ.U, » 
încă unm abataj frontal datat tu 
stîipi hidraulici și grinzi 'articulate 
în consolă.

La E. M. Petrila sînt iu curs de

Pe baza acestor2 considerente 
pșutui anul 1968 s-a prevăzut do
tarea < u 200(1 buc. stîipi tip Fei- 
j'omatik și 3 000 buc. grinzi Van- 
Wftrsgh ce:f urmează a fi introduse 
la minele Lanes, Petrila, Vulcan 
și Aqinoasa.

Pentru abatajele frontale din 
ștratele subțiri orientarea în do
meniul .susținerii este de a se lo- 
loși ștîlpi hidraulici cu pompă in
dividuală de tipul GS sau SGS și 
grinzi articulate în consolă.

Pentru anul 1968 s-a prevăzut (în 
planul de import) dotarea exploa
tărilor din bazin cu 2 000 stîipi GS 
3—2 M, 800 stîipi SGS, 3 000 grinzi 
Vanwnrșch și 1 500 grinzi M-71 S,

Echipamentul urmează a fi folo
sit în abatajele frontale din sțra- 
tele subțiri de la min&le Paroșeni, 
Vulcan și Lupeni.șfe

armare)

durerea continuă a consumului de 
lemn de umm constituie una din 
căile principale de micșorare a 
costului producției de.cărbune, de 
sporire a eficienței econopiice a 
unităților. ' ’ ;

In uima măsurilor aplicștepen- 
tiu extinderea metodelor avansate 
de extracție, de înlocuire a susți
nerii în lemn cu susținerea meta
lica moderna, consumul de Ierna 
de mină în ultimii 7 ani a înregis
trat o scădere cohtinuă. Astfel :

In general rezultatele sînt, așa
dar, mulțumitoare. Totuși, • unele 
exploatări nu sînt la nivelul sar- 
cgiilor de plan. Unitățile care nu 

. s-au încadrat în consumul specific 
planificat la lemnul de mină sînt 
E. M. Petrila și E. M. Vulcan ca
re au înregistrat depășiri de cite 
5,7 și, ieșpectjv, 2,7 m c/1 000 țș®tv

Dintre cauzele care au concurat 
la aceste depășiri amintim : 

l ■— folosirea unor profile mie 
abatajele cameră din ștrațeje g 
șe (la R. M. Petrila 80 la sută

E. M. Vulcan 27 la șută din 
' mere cu profile sub 16 m p);

— folosirea unor normative 
susținere (monografii de

.In-viitor, ca șl îic prezent, s 
țețe groase îșj njenlin ponderee 
producția ba/iimlui, iar ca met 
ide exploatare rătBÎne. |>i ouotnit 
abatajul camera care la niv 
producției anului 1968 reprezi 
54,2 Ia sută. Din, studiile întocr 
di' ICEMIN și C.CAHI. răzuită 
nu exi-G în prpzppt o rezolv 
economică a susținerii motaljge 
aceste abataje. In aceste corn 
soiulia m tțmșajă a fi apli<

in abataje, a rezultat ca există 
condiții pentru introducerea de 
noi abataje frontale susținute me
talic, dip care se vor extrage 
550000 tone cărbune — 210 000 
tone din straiele subțiri și 340 000 
tone din straiele groase.

Pentru dotarea acestora este ne- 
ceaară achiziționarea a încă cel 
puțin 2 300 stîipi tip Fcrromalik, 
2 500 stîipi GS sau SGS și 3 500 
grinzi Vanwersch.

Prin introducerea acestui echi
pament, se va realiza o economie 
la consumul de lemn pe anul 1968 
de 8 400 m c. ceea ce reprezintă o 
economie valorică de 1 960 000 
lei. Consumul specific de lemn pe 
CC.V.J. șe va micșora astfel față 
de cel propus inițial cu 1,1 mc l 000 
tone, scăzînd de la 37,1 m c/1 000 
lț>ne la 36,0 m cl 000 tone cărbu
ne extras.

Din realizările din tillimii ani 
precum și din prevederile de plan 
pe anii următori reiese cu clari
tate sarcina conducerilor it-hnite 
și a personalului tehnic de la ex
ploatări ! să persevereze pentru 
extinderea abatajelor frontale sus
ținute metalic, să folosească la în
treaga capacitate înzestrarea din 
dotare. Prin valorificarea din pii.n 
4 rezervelor existenle, a celor ce 
se vor pune în evidență în urma 
studiilor întreprinse — exploată
rile vor realiza cu succes unul diu 
principalele obiective puse de partid 
în fața industriei carbonifere: re
ducerea continuă a consumului de 
lemn de mină.

Stîipi hidraulici confecționați !<> * R U.M.P

1960 1965 1967 (10 luni)
—Jț,,.î ■ ....... .........................

tal producție din abataje '
C.C.V.J. (tone)
din care:

producție din abataje cu front 
lung (tone) 
producție extrasă cu susținere 
metalică (tone) 
față de total abataje (%) 
față de producția din frontale 
(%)

experimentare mm njulțe tipuri de 
susținere metalica iti lucrări de 
pregătire, îa scopul ■ determinării 
tipului adecvat de '•usținere în zo
ne eu presiuni excesive.

In urma experimentării noii me
tode de exploatare a stratului ii, 
cu abataje frontale orizontale cu 
preabataj unic pe felie, s-a obser
vat creșterea consumului specific 
pe abataj, datorită folosirii lemnu
lui la susținerea zonei de intersec
ție dintre front și preabalajul scu
fundat. Pentru diminuarea acestui 
consum, s-a studiai și este în «urs 
de experimentare un nou tip d< 
susținere a aepstoi zone să
elimine Integral consumul de lemn.

■Incepînd cu • trimestruT IV 1967 
s-a trecut la lichidarea ■denivelari- 
Jordintre abatajele cameră în len- 
tijeie unde, începând. cu șrwl l®&. 

<• voi introduce abptajp frojștgjo 
orizontale cu susțigere metalică.

Pentru reducerea în < on li num i 
pe anul 1968 a consumului speci
fic de lemn s-a prevăzut extinde
rea susținerii metalice atit în a- 
bataje cit și la lucrările de pre
gătire.

In cadrul piogiamglui de dez\ al
tare a industriei carbonifere în e- 
tapa 1966—1970, bazinului carboni
fer Valea Jiului îi revine ca sar
cină; pentru anul 1967 realizarea 
ungi producții de 6,4 milioane tr>- 
pe cărbune brut ou o productivi
tate de l,’l?7 tope'post.

Realizarea acestui volum de pro
ducție necesita un consum apre
ciabil: de materiale ca: lemn de 
mina, chei estea, exploziv, metal 
etc.; Dintre toate acestea lemnul' 
de mină participă cu o cota mai 
însemnată la prețul de cost al pro
ducției. De aici concluzia cu re-

37,49 1M3 U.02
B—B’ «;■ ¥
standard fără a se ține seama de 
condițiile specifice ale locului de, 
muncă; ...

- vitezele iniei dc avansare ir 
abatajele cameră la E. M. Petrila 
(media realizărilor pe primele 10 
luni 1967 este de 67,0 m/iună față 
de media pe C.C.V.J. de 81,4 
m.'lunS);

--- neurniărirca sistematicul a 
consumului specific pe metode de 
exploatare și genuri de lucrări.

Economia de 0,51 m c'l 000 tone, 
la nivelul C.C.V.J., în condițiile 
depășirilor mari înregistrate de 
E. M. Petrila si Vulcan, a fost po
sibilă datorită eforturilor depuse 
în special de minele Lupani și Lo- 
nea. Cele două exploatări au rea
lizat o economie dc 3,3 m c/1 000 
tone, respectiv, 3,2 m c/1 000 tone,, 
adieu 6 718 rn c ]emu -- rod al 
extinderii și modernizării abataje
lor gu front; lung .susținute meta-, 
lie,’ Economii s-au1 obținut și la 
restul unităților din cadrul C.C.V.J.

Ujp fjț&tbf .iuHăritor in reducerea 
consumului specific de lemn l-a 
constituit creșterea ponderii produc
ției ’extrase cu spsținere metalică, 
a cărei evoluție se prezintă asțfel :

față de totalul productivi din aba
tajele trontale șr 22,4 la sută față 
de totalul producției din bazin, in 
timp ce în anul i960 ponderea era 
abia de 27,25 la sută, respegiiv, 
10,03 la sută. Ponderea producției 
extrase din abatajele susținute me
talic a înregistrat deci o creștere 
de puste 170 la sută. ■ ,

O dată cu extinderea susținerii 
metalice în abataje — consumato
rul principal al lemnului — s-a 
extins susținerea metalică și la lu
crările de pregătire. Fală de 16 995 
m 1 de lucrări miniere susținute 
metalic în anul 1960, în anul 1965 
ș-au realizat 50 565 m 1 iar în pil
ulele 10 luni ale anului curent 
45 86, m 1 socotindu-se iâ pe în
treg unui . 1967, sâ se me
talic 56 000 ui l de lucrări mirjiete.

La lucrările de întreținere, ca 
urmare a extindeiir susținerii me
talice, s-a înregistrat o scădere 
atft a volumului total de hjcrâr; 
oît și a consumului specific 'de 
lemn. Dacă în ațiul 1961 s-au con
sumat pentru lucrări de întreține
re 20 396 in c (4,46 in c/1 000 lone) 
iar în 1965 s-ati consumat 14 531 
m c (2,56 m c/1 000 tone) de lemn, 
pe primele 10 luni 1967 consumul 
de lemn ește de numai 11 562 m c 
(2,19 m c/1 000 tone).

La consumul specific de cheres
tea, așa cum s-a arătat în tabelul 1, 
se obseivi o scadete ele la 12,IL 
în c'l 000 tone, în I960, la 11,02 
m c/1 000 tone pe primele 10 luni 
ale anului 1967.

- La obținerea acestor rezultate un 
rol ijppnrtant l-a avgt folosirea ta- 
vantiluj mețalic ..elastic din plasă 
la abataje frontale orizontale, Ia 
care consumul, specific este de 
numai ’2,8 -3 m c/I 000 tone.

Pentru a diminua consumul de 
metal folosit la confecționarea pla
sei metalice, pentru anul 1968 s-a 
solicitat confecționarea plasei, me
talice din fire de 2,2—2,5 mm în . 
ioc de 2,3—3 mm, cît se folosește 
111 prezent. Tot în aceasta direcție 
se va trece la tipizarea construirii 
tavanului metalic pentru a se e- 
vita eventualele consumuri nera- 
tionăle de plasă.

lemn de mină m c'l 000 l 44,2 38,48 37,49
Cherestea m c /1 000 ț 12,17 11,98 11.02

realiz. ■ ' planai ,s realiz.

36,6 10,38 G1L08 J



PIONIERE

clientului

23 noiembrie

Mbldoveanu

Duke-i somnul dimineața
dar serviciul e

(Urmare din pag. 1)

23 noiembrie

G. DINU

la 6 de-
Germane, 
turneului

P. S.
Faptele acestea, relatate nouă de 

către minerul Avram Stanciu, le-am 
adus la cunoștința medicului Soba

PROGRAM 
DE RADIO

La ora de educație fizică
GILESCU VICTORIA

I.upeni

a ingjus in planul de 
activitate mai multe a- 
semenea acțiuni. Pentru 
început, protițînd de 
zilele frumoase de 
toamnă, detașamentul a 
participat, de curind. 
la o drumeție la peș-

schimb de experiență 
între unitățile de pio
nieri care aii pârtiei- 
paț Ja ea. I a inceput 
vorba s-a legat greu. 
Deși colegi, copiii se 
simțeau puțin stingheri, 
încetul cu încetul; dis
cuțiile s-au înjghebat, 
la iei prieteniile. Pro
gramul artistic, între
cerile spprțjve la care 
și-au dat concursul atît 
vizitatorii, cit și gaz-

lipsesc unor salariate ale materni
tății din Lupeni. Cum. poațe fl-.ca
lificată atitudinea moașei Napău 
Elena (asistenta :: Matei, DOră ne-a 
mărturisit eă ea n-a dormit) față 
de o temele care -se mistuie în 
durerile nașterii în timp ce ea 
dormea la serviciu ca acasă ? Un- 
cfe-i conștiința profesională, uude-i 
umanismul din noi ? Cum ai reac
ționa dumneata Napău Elena dacă 
ai fi pusă în situația Măriei A* 
vram ? : G’j ' j

tara Păroasa, aflată în 
apropierea coipunei, 
jocurile organizate ’pe 
imașul din lata pește
rii, ghicitorile pe care 
S-au străduit cu toții 
să le dezlege j-au făcui 
pe pionieri să se în
toarcă acasă mulțumiți 
de drumeția la care au 
luat parle.

Jianu, directorul maternității din 
Lupeni. Dumnealui ne-a relatat cu 
sinceritate despre o serie de a- 
bateri ale unor salariate. „E- ade
vărat că unele moașe și asistente 
își neglijează ahibuțiunlle de ser
viciu, sînt Indolente, nu pun su
flet, pasiune, dragoste în munca 
pe care o fac, nu au simțul -reali
tății și spiritul umanității. Ca ur
mare a unor abateri repetate noi 
le-am aplicat sancțiuni pe măsura 
gravității abaterilor. A iosl sanc
ționată și moașa Napău Elena pen
tru neglijența sa în serviciu și 
pentru alte motive disciplinare.’ In 
atenția noastră va sta în perma
nență îmbunătățirea activității ma
ternității pentru ca să răspundă 
întrutotul menirii ce o are".

Locul de intilnire a 
fost stabilit la Școala 
generală nr. 4 din Vul
can. Vizitatori erau p? 
levii Școlilor generale 
nr. 2 din lupeni, Is- 
CFoni șl Aninoasă. Cu 
acest prilej ș-au intîl- 
nit peste 800 de pio
nieri și școlari.

Inițiată de Consiliul 
orășenesc ai Organiza
ției pionierilor, vizita 
a constituit' ăn bogat

dele j-au animal pe co
pii. Ropotele d?
zi* cu care au fost răs
plătiți micii „artiști" și 
sporțlvj au exprimai 
mulțumirea participam 
ților. Vizita la colegii 
lor din Viikan a fost 
deosebit de țgstruotlvă. 
Pionierii și elevii din 
celelalte școli au ațjal, 
din expunerea făcuta 
cu acost prilej, de prof. 
Ioan Filimon, multe lu
cruri inedite din isto
ricul Vulcanului, veche 
așezare minieră. y'

Una dintre activită
țile cele mai agreate 
de copii sjnt drume
țiile. Cunoscindu-le pre
ferințele, comandantul 
detașamentului de pio
nieri a! clasei a Vil-a 
de la Cîmpu Iui Neag

diate. Oaspeții au deplasat la bu
curești cea mai bună formație la 
ora aceasta, din cate nu lipsesc 
renumi ții inter1îat.i.ma 1 i.Șegler, Qy fc • 
rath și Beckenbauer, Intîlnirea so 
anunță difip;lă,,peptru „JJ-'șle țării 
noastre și < onstituie, în același 
timp, un bun prilej de verificare 
a noii formule de atac, în șede-

„23 August" din 
de la 

întîlnire internațională

rou o
soane.
dacă are sau nu 
noi. Ng-a răspuns 
cit n-am înțeles 
de la un alt birou 
responsabilului magazinului (tot cu

19,30 J'elejitrtialul fie șQară.
]9,45 Agenda dumneavoastră. 
20,00 'interpretul preferat. So

prana Muc/du laacaiesc'.i. 
Transiocatoi.
Avanpremieră.
Teie-cinemateca: „Acu
zata*' cu Loretta Yinirj și 
Robert Qtimmings.
Lele fumatul de noapte.

spune
și frumos

La 5 decembrie sa avea loc la 
BuCuiești întîlnirea internațională 
de box dintre echipele Dinamo și 
Fenerbahce Istanbul. In vederea a- 
cestei îritîlniri boxerii dinamoviști 
ș.e preguleșc sub îndiumarea an
trenorilor C. Nour și C. Dumitres
cu. Din lot fac parte, printre alții, 
D. David.eseu, v Antonfa, 1. Mo- 
nea, l. Olteanu, l, kteXe și alții.

Kenbugr, Oweraih, LRruda, Sie- 
menșmeyer, Seefer, Lohr.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, cu Începere din jurul 
orei 14, desfășurarea jocului. De 
asemenea, amatorii de fotbal vor 
putea urmări pe micul ecran îftțte- 
gul meci.

ăhtreno- 
unțat că 

formație : 
Hajdu, Satmcreaua, Dumitru Nico- 
Idie, Dan, Mocanii, Ghergheli, 
Kotzka,Pîrcă'lab, Dobrin, lonwn, 
Kallo; ■ . ■J.șGȘfȘr

Echipa R F a Gerjnar.iei va avea 
următoarea componență: Wolter, 
Palzke, Vogts, Schulz, Weber, Bec»

Stadionul
pitală va găzdui astăzi,
14,
fotbal amicală deosebit de impor
tantă : România - R. F. a Germa
niei. Jocul suscită un interes deo
sebii printre amatorii fot&ălului din 
țara noastră, dornici șjș# vaclîîla 
lucru echipa vicecampioană tppn-

asigură preschimbarea truselor cu capsule goale pentru *»to- 
slfoane prin magazinul de cafea-dulciuri din Petroșani — 
Piața Victoriei — șl magazinul nt. 61 din Lupeni, str. 6 Av
gust nr. 13.

Solicitanții vor prezente truse goale complete (10 cap
sule) Și vpr primi imediat in schimb același număr de cap
sule, umplute cu bioxid de carbon, pentru care se va achita 
■-i 2,50 per trusă de 10 bucăți.

Nu se primesc în schimb tavae incomplete, ruginile sau 
deformate.

23,no închiderea emisiunii, 
■if/i iy ;

să le explice ce înseamnă.
< O.MERȚ CIVILIZAT și 

elienții ca atare.

zilei de ieri, 
Niinjlegcu a <ih 
următoarea

0. C. L. Alimentara
PETROȘANI

ceea c<> reș<.:~ Alt gidhioij. Ș;
mgi mare. J,a intrarea in magazin 
ne-a ițțtîmpinăl un afiș, ca ne dă
dea speranțe : „Servim prompt Șl 
ireproșabil". Ne-am adresat res
ponsabilului : .

— Canapele .extensibile aveți ?
v-r Ni*.
— Dar mobilă de bucătărie ?
— Nici.

Nici măcar-fotolii ?
— Nici măcar fotolii...
—- Nu vă supărati, cînd o să mai 

primiți marfă ?
De sub ochelari responsabilul ne 

aruțncă o privire, severă și se răsti 
la noi :

— Nu mai primim. Ce, nu ști li 
că ne .vina doar o dată po trimes
tru ?

— Nu, nu știam tovarășe dragii !
— Atunci să știți. De ce nu știți ?
L-am lăsat în liniște pe respon

sabilul de la ppțroșgni, JJ|reb cțwi 
plictisit. Probabil și-a depășit pla
nul și pe trimestrul IV a. c. Dar 
trebuie să-l bucure cînd oamenii 
vin sa cumpere, nu să-l întristeze, 
să se enerveze și să strige Ia’cum
părători.

Ne-am oprit la Vulcan, la uni
tatea nr. 60, Am intrat. La un bi- 

femeie discuta cu două per- 
Am rugat-o să ne spună 

ceea ce doream 
ci( da și nu în- 
nimic. Deodată, 
a izbucnit vocea

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5;-35 
Program muzical de dimineață* 
(continuare); 5,50 Jurnpl agj-âr; 
6,00--8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melddia 
preferată; 9,30 Matineu literar; 
Î0,00 Muzică populară; 10,10 Curs 
de limba germană; 10,45 Madri
gale; 11,00 Buletin de șli-i; 11,03 
Cronica economică; 11,15 Recitii 
de operă Ludovic. Konya; 11,45 
Sfatul medicului: Primele semne 
ale reuinatișinului inlecțios la co
pii; 12,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 12,15 Buletin de știri; 12,20 
Succese ale muzicii ușoare; 12;45 
Radiojurnal. Buletlnr.nwteorolbțjfci 
12,55 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; >13,30 Pa
rada soliștilpr și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 14,50 Ciuta Neil 
Sedațtă; 15,00 Buletin de știri.: Bu
letin ineteo-rutier; 15,05 Din dan
surile popoarelor; 15,15 Cărți care 
va așteaptă; 15,26 Arii din opere
te; 15,40 Muzică ușoară; 16,00 Ra- 
cBojuriml. Sport. Buletin-meteo-ru- 
tfor; 16*30 Docunwptele Plenarei, 
amplu program al viitorului; 16,50 
Luminile rampei. Din spectacolele 
Operei Române; (7,10 Antena ti- 
neretoitai; 18,00 Buletin de știri;. 
18,03 Crapjca economical IB,10 Ca- 
IniHtiscop muzical; 18,30 Radio- 
anchedă; 19,00 Radiogazeta de sca
ră; 19,30 0 melodie pe adresa dum- 
neavogștrăj 20,00 Buletin de știri; 
20,03 Radto-magazin sportiv; 20,15 
Melodii românești; 20,30 Oameni 
de seamă : Alexandru ©dobeșcu. 
Evocare de George Mirea; 21,00 Ex
poziție de muzică ușoară; 22,00 Ra
diojurnal, Sport. Buletin meteoro
logic; 22,15 Melodii interpretate 
la saxofon; 22,30 Moment poetic; 
22,50 Intilnire cu jazz-ul; 23,20 Mu
zica de dans; 24,00 Buletin de știri; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55 —3,00 Bu
fet» de Wi-

PETROȘLkNl 7 Noiembrie;
Surcoufl, tigrul celor 7 mari; Re-, 
publica : S«s tnîinile domnilor po
lițiști; PFTRILA; Povestea prostiei 
mele; I.ONEA — 7 Noiembrie : 
I-’antomas sh dezlănțuie; Minerul: 
Comisarul X; ANINOASA : Peptru 
un pumn de dolari; VULCAN; 
Dragă Brigitte; LUPENI — Chltu- 
ral : Castelanii; BÂRBA TENl : ' Jțto 
Conchos; PAROȘENI : WarkA; U-



STEAGUL ROȘU

armelor atomice

Mm

Tratative 
româno-cubane

YORK 21. — Trimisul, special Agerpres, R. Căplescu, 
.transmite': După o scurtă ședință ținută luni după-amiază, Con
siliul de Securitate și-a amînat din nou, fără să treacă la voi, 
dezbaterile în problema Orientului Apropiat, pentru a da posibili
tate, conform uzanțelor stabilite,, de a se studia lin nou proiect ele 
rezoluție, prezentat de delegația U.R.S.S. ;

in prezent, iu fața Consiliului de 
Securitate se află patru pioi.-ite 
de rezoluție în leqătnre - u moda
litățile concrete de rezolvare a si
tuației în această regiune a lumii 
(unul propus de India, Nigeria și 
Mali, -altul de S.U.A., al treilea de 
Anglia, și ultimul de U.R.S.S.). Pri
mele trei propun trimiterea la fața 
locului a unui reprezentant special 
ai socri tarului general al O.N.U., 
deosebirile < onstînd în definirea 
mandatului care urmează să fie în, 
ii'diulat acestuia.

Subliniind necesitatea urgentă a 
.restabilirii păcii .și a creării unei 
situații uormale în Orientul Apro
piat, proiectul sovietic do rezolu
ție prevede cȘ Consiliul ;dc Secu
ritate,

,.l) declară că pacea și soluțio
narea definitivă a acestei proble
me. pot fi .realizate în cadrul Car
tei Organizației Națiunilor 
. 2) Propune cu insistență 
rea următoarelor;

a) retragerea de mgi nLi 
peldt lor de către părțile
pante la conflict pe pozițiile pe 
care le-au ocupat pînă la 5 iunie 

,196-7, -pornind de la inadmisibilila- 
‘tea acaparării .de 
mare a războiului;

b) recunoașterea 
către toate statele 
aceasta regiune că
ate dreptul de. a exista în calitate 
de slat national, independent si 
a trăi in pace și securitate si 
nuntarea la toate pretențiile m 
tele incompatibile cu aceasta;

3) considere necesar să con
tinue, în legătură cu aceasta, exa
minarea situației din Orientul A- 
propiat nemijlocit în colaborare cu 
părțile și folosind prezenta Orga
nizației Națiunilor Unite în .școpuiș 
realizării unei soluții corespunză
toare Și juste a tutui Ol ispi i telor 
problemei, călăiizindii-se de fap
tul că :

a) folosirea îh relațiile .dintre
state a forței sau a amenințării cu 
folosirea ei este incompatibilă cu 
Carta O.N.U.; .

b) fiecare stat trebuie să respec
te independenta1 politică si integri
tatea teritorială a tuturor celorlal
te state din această regiune;

c) trebuie să fie reglementată
în mod pist problema i iților
palestinieni;

d) trecerea pașnică a navelor prin 
apele internaționale din această 
regiune în conformitate cu acor
durile internaționale;

4i recunoașterea că în conformi»

■ Unite; 
aplica-

a tru-
pârtiei-

tate cu măsurile care vor fi iri- 
treprim-e in direcția celor exptișe 
mai sus, triate statele din această, 
legiune trebuie să puna capăt stă
rii de război, -să adopte măsuri în 
vederea limitării cursei înarmări
lor, nefolositoare și ruinătoare și 
sa respecte obligațiile asumate de 
ele însele în conformitate cu Carta 
O.N.L. si acordurile internaționale".

Susțmîiid -proiectul propus, șei ui 
delegației sovietice, ■ V; V. Kuzne- 
(o\, a dec larat c ă atît timp cit tru
pele izraeliene ocupă teritorii aia- 
be, reizbucnirea ostilităților este 
oricnid posibilă; de aceea retra
gerea trupelor trebuie să aibă prio
ritate. ;E1 a arătat, totodată, ca pro
iectul recunoaște existenta ea stat 
independent a Izraelului.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate are ioc .miercuri du
pă-amiaza la 15,30,, ura locală (22,30 
ora București), cînd, potrivit 
observ atori, se așteaptă să se 
ca la rel a-iișr.i dibuitelor 
iecte de rezoluție existente.

HAVANA 21. -re Corespond i } 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
La Havana au început tratative in
tre-delegația guvernamentali <-co- 
nomicd a Republicii Sociali l< Ro
mania, umlisu d< i..biol iin Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului di Mmștri, si deligatia qu- 
veniaim-ntal-j economică a Repu
blicii ( uba condusă de Marcello 
Fernandez, ministt-ul comerțului ex
teriori La tratăJiyg- iau parte, de 
asemenea, / Vasil^f Mușat, arnbasa- . 
dorul României, și Iordan Bădca- . 
nu, șeful Agenției economice ro- 
m.ine la Havârii.

, Cele doțlă delegații discută așu- 
pra di-zv-rltării..schimburilor comer- 
• ial-.-, a colaborării si . -reperării 
aitrc Rom.inia și Cuba.

NEW YORK 21.
rial Agerpres, R. Căpleu u, trans- 

” "mite • Comitetul Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. a început 
dezbaterea, cu privire la încheierea 
unei ■ convenții pentru interzicerea 
folosirii armelor atomice punct in
clus pe ordinea de zi la cererea 
U.R.S.S.

Prezeiitînd un proiect de conven
ție în acest sens, setul delegației 

sovietice, V. V. Kuznetov, a ară-

-trimisul spe-

folo- 
erimă 

unei 
armă.

unor 
trea- 
.pro-

Deplasări de forfe militare turcești 
în zona Ciprului

ANKARA 21 (Agerpres). — A-
• qenția Reciter relatca/ă despre im

portante deplasări de lorțc milita
re turcești în zona Ciprului. Uni
tăți navale au patrulat lușj, de-a >
lungul coa'stei nordice
iai avioane cu reacții' 
deasupra- insulei.

Pe de altă parte, noi
litare au lost aduse pe coasta turcă
dui .fața Ciprului.

Agenția • France Presse. relatează
că în i'lirsiil zilei de marți ministrul
alaiorilor externe al Turclj&i, thsan
Sabri Caglayângil, a primlr în mod
succesry pe ambasadorii S.U.A, șl
Greciei; la Ankara. Cu acest, prilej

a Ciprului, 
au evoluat

unități mi

au fost discutate ultimele eveni
mente din Cipru.
. Potrivit unor surse irilormate, ci
tate de agenția Router, guvernul 
turc ar li trinii- C.re. i.-i ,> notă în 
care cere înlăturarea generalului 
Grivas, din funcția de comandant 
al forțelor armate grecești din Ci
pru, evacuarea celor aproximativ 
20 000 de soldați greci a.flați pe. 
insulă, despăgubiri pentru familiile 
ciprioților turci omorîți în timpul 
ciocnirilor ce 
na trecută.

au avut loc sSptămî-

lat că o asi menea măsură ar duce 
la diminuarea peii< olului unui răz
boi nucleai. După ce a reamintit 
precedentul pe care-1 constituie in
terzicerea războiul ui cili mie șii bac
teriologic, el a subliniat că 
sirea armei nucleare este o 
și nu trebuie îngăduit nici 
țări să recurgă la această'
Pentru a intra în vigoare conven
ția, care ar urma sa fie încheiată/ 
va trebui - ratilicată de toate sta
tele nucleare, ea fiind deschisă spre 
semnare tuturor celorlalte țări. .Pe 
lingă faptul că fiecare țară semna-, 
tară își. ia obligația solemnă că nu 
va folosi, nu va amenința cu folo
sirea, sau nu va incita alte state 
să folosescă aima nucleară, con
venția prevede că părțile semnatare 
se obligă să depună toate efortu
rile în vederea încheierii cîț ..Țiai 
curîtid posibil a unui acord p_ritru 

încetarea producției și distrugerea 

tuturor stocurilor de arme nuclea
re, în conformitate cu un tratat de 

dezarmare generală și totală, șub 

control internațional eficace.

Franța a refuzat
teritorii.

de 
ale 
3w

de. 
din 
ăta

de

ac-
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Un însemnat succes militar și politic 
al forțelor patriotice

ON-'j2J,i^Agerpres).- — Am-
■ au căzut trei colli

de p'at asLilisti a meneam luni,

'> M'

b.dsc.ăda jîHHJI

B
lănii
fe.z '.-1 l-.il Ț- . a adu-.'.-trupelor 
ijrc-iar. •--1.- nwi mau .pierderi 

de la începutul ofensixei lansate 
de patriciii slid, vietnamezi în re
giunea platourilor înalte. Nici o 
unitate amfeHdand, afirmă cores
pondent"! -p>'.mi al agenției France 
Presse. ailal la ial,i locului, nu a 
suferit, intr-un timp atit țde scurt, 
pierderi atit in- mmi : 161 de pă
răsii tiști scosi din luptă într-o sin
gure bătălie Compania nr. 1 de pa- 
rașutișți a fost nevoită să-și pă
răsească pozițiile, în uima tirului 
puternic al patrioților.

in cele 20 de zile de lupte grele 
din regittnea- platourilor înalte au ' 
fost uciși 273 militari americani si 
răniți 8>1. Corespondentul agenției 
U.P.I. scrii- r..i in i imiiirile pierde
rilor sul- rib- d.- < ea de-a 173-a 
brigadă de parașutișli americani se 
numără mulți ofițeri.

Corespondenții de presă aprecia
ză că pierderea inițiativei ameri
cane în zona Dak To constituie1 un 
însemnat succes militar și politic

Declarația președintelui
Lyndon Johnson

WASHINGTON. 21 (Agerpres). re .. . cioțtarea ..suprataxei .constituie un 
"j, „arguilent fantezist". El a adaiigat 

. ---- ---- , T.-. că „majorarea taxelor âșa cum ș-a
pi opiis -nu .va< ac ea riici o influență 

1 " IB

Președintele S.U.A.,. Itvndpn.
son, .?. <Je< larat că, în lumi'na d< - 
valorizării lirei sterline și a majo
rării taxei de scont britanice, 
doptarea de către Congres a su
prataxei fiscale de 10 la sută a 
devenit un) „imperativ absolut",, 
pentru a apăra dolarul . și . econo
mia americană. .

Președintele Comisiei bugetare a 
Camerei Reprezentanților,. Wilbur . . 
Mills, a pus la îndoială declarația 
președintelui, arătînd că afirmația, 
potrivit- căreiâ devalorizarea lirei

a- semnificativă asupra 
plăți afti’eric ane îulr-un 
zonabil". r. - ■
, Comisia bugetara uimează să 
întrunească la 28 noiembrie pen
tru a examina proiectul suprata- 
xei, propusă de administrație in 
auggist < a o măsură; meflită. să pre
vină inflația ce planează asupra 
economiei amerii am-, ca urmare-, a 
Creșterii cheltuielilorlegate, .de

balanței
viitor

Șșp.

.-a

al Frontului Național de Eliberare din 
■.'ietnaim.l de ml. In ac.-a.-t-i ordin- 
d<M?idei. France Ptesse relatea/u 
că g Companie a celui de-al șppte* 
lea reqirnent de puscam maum a- 
merțeani a cazul într-o ” ambuscadă 
in provincia Guang Nam, la 600 
km nord-est de Saigon. Forțele de 
-oc venite in ajutorul coriipȘȘiei, 
aflate sub focul mitralierelor și 
armelor automate ale patrioțil >r, 
au ' iun! la riadul lor iuti .. am
buscadă sufi nn.l grele pierderi.

I’nitati ale Frontului Național de 
Flibpțare. transmite agenția Elibe- 
tareâ, au distrus în întreejime un 

v batalion al infanteriei americane 
în provincia Mz Tho. Este pentru 
prima oară cînd un batalion ame
rican a fost distrus în întregime 
de patriațl în Delta Mekong.

„Gold Pool“-ul
PARIS 21 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor ziarului1 „Le Monde", 
care citează surse bine informate, 
Franța ai refuzat să mai sprijine 
în ultimele șase luni ășa-'numilu! 
„Col.d Popi", un gen dfe cdopdrati* 
vă înființată în- anul 1961 de băn
cile centrale din S.U. A., Anglia, 
Belgia, Franța, Italia. Olanda, Ger
mania occidental;.: și Elveția ur
mărind menținerea prețului aurului 
la aproximativ 35 dolari uncia (preț 
stabilit, dș fondul Monetar Inter
national). „Gold Pool" dispune de 
o sumă de manevră la constituirea 
căreia, potrivit ziarului, S.U.A. «Ke 
tribuic cil 50 Ia sută, iar Franța 
cu 9 la suta. Din primăvara anu
lui trecut, activitatea „Pool"-ului 
a intîmpinat dificultăți din pauza 
unor operațiuni care depășeați) po
sibilitățile sale. Din iunie pînă în 
noiembrie anul acesta fondului 
inițial i s-au făcut 14 adăugiri de

cîte 50 milioane dolari. Aceasta 
înseamnă, scrie ziarul, că „Gold 
Pool" a pierdut în această perioadă 
aproximativ 700 milioane dolari 
<are au fost acoperiți prin cotizați
ile suplimentare, ceea ce va însem
na îu lunile care urmează o scurge
re'de aproximativ 350 milioane do
lari din stocurile de aur de la Fort 
Knox (S.U.A.). : «

Intrre asemenea situație, conti
nuă ,,I,e Monde", cel puțin doi , 

^l^Ldi;pilț.țicip«mții europeni și-au 
făcut cunoscută intenția de a ur
ina Franța sau de a obține din 
partea trezoreriei americane o con- 
lreasigurare. Prin contraasrj-iuare 
se înțelege uri angajament din 
parteg Washingtonului de a oferi 
buneilor centrale ale tarilor în cau
ză lingourile de aur la. care au trei- 
bnit să renunțe pentru a permite 
„Gold Pool"-ului să răspundă la 
creșterea cererii de aur si la ope
rațiunile speculative cu acest metal.

® SAIGON. Postul de radio „Eliberarea" a anunțat hotărirea 
Prezidiiiftli Comitetului Central al Frontului .Național de Eliberate din 
Vietnamul de sud de încetare a acțiunilor militare împotriva trupelor 
americane aliate șl sud-vietnameze timp de trei zile, incepînd de Ia 24 
decembrie, cu prilejul sărbătorilor Crăciunului, timp de trei zile in<e- 
pînd cu data de 30 decembrie, cu prilejul Anului Nou și de șapte zile, 
incepînd cu data de 27 ianuarie, în 
vietnamez

timpul sărbătoririi Anului

Devalorizarea 
dolarului

. neo-'zeelandez

Catastrofă aviatică
pasageri „Convair 
pețso^ne la bord 
^igp îhțre Los An- 
s-a prăbușit în a-

dg
de
un

In acest accident, 62 de persoane 
și-au pierdut viata Și alte 1.7 slnt 
grav rănite.

rondul Monetar Internațional 'a '• 
anunțat luni noaptea că a aprobat 
devalorizarea cu 19,4 la sută a do- 

’.■rruîîif neo-zeelandez. Această de» 
valorizare intră imediat în vigoa
re Și urmează acelora anunțate an
terior de Marea Britanie și de un 
grup de alte țări
Lome.

si tetitorn auto
,Un avi,(Șip

380" cu 79
care effeetufi 
geles și Boston,
piopierea aeroportului' din Cinci
nnati,, unde urma să facă o escală

Un nou sistem de televiziune

., KK3ALJ, Mercenariialbi afla 1 i 
uitr-un lagăr in apropiere de Ki- 

< >’■ ' ->nda) vin fi supuși, înce-
pînd 
gatoriu 

.‘șjȘ^dial. 
f r.ir'axic?

de ' joi, unui interc
ede membrii Comitetului 
al' Organizației Unității A - 
pentru problemele rnerce-

Compania . „Rg d io 
Corporation of America" 
(R.C.A.) a anunțat crea
ted unui sistem mo
dern de televiziune, pe 
bază de laser. Acesta 
va fi folosit pentru stu
dierea resurselor pă- 
mîntuiui prin interme-

rule obținute în acest 
iei, sînt de 10 ori mal 
clare decîl cele con
venționale — 5000 de 
linii, față de 525 cit 
are o imagine: clasică, 
la televizoarele ameri- 
can& ,

Acest sistem va, fi

bază a unui 
electronic .ae,-

iă de 
„ochi"
[ian pentru localizarea 
resurselor de apă po
tabilă, delectarea re
surselor minerale, a 
incendiilor in păduri: și 
va putea fi folosit chiar 
la amplasarea unor noi

sterline a făcut și mai necesară a- războiul din Vietnam, narilor în Africa. diul sateliților, /magi- folosit ca o componen- orașe.
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