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Oaspeți pe scene 
petroșănene

oferă 
pentru 

aprovi-

(Centiniia-re în pag. a 3-a)

si o macara

Foto : N. Moldoveana

ne-am propus 
abataj cameră 
lică

(Continuare în pag. a 2-a)

semenea 
asigurat cu 
anii incendiară, 
sanitar și birouri 
tru personalul 
praveghere.

Nou] depozit 
condiții optime 
îmbunătățirea 
zionării minei Aninoasa,

aț, început ;ame- 
najarea -unei TȘmpăru modernă-cu 
autoservire. Prin înțriite’a „ei -uh 

■funcțiune, predarea -,i prelua) ea 
lămpilor-de minȘ se < va-fac,e de că
tre, .mineri,- , fără șa' mai aștepte,la 
gliiSou. Avantaje].- pe care le pre- 
Pirita acest -nou- mod de .predare' și 
preluare a lămpii sînt că se va re
duce.»personalul <u fiica 20 de oa- 
menp.iar timpul piețdut cu predarea- 

. și primirea lămpii cu circa 30 de 
minute.

.- I.i.R.li;M:B. De curînd, secția mec anică a uzinei a iu.sl dotată cu o 
modernă mașină de găurii, care va aduce im aport însemnat la realizarea 
pianului de execuție a utilajelor necesare exploatărilor miniere'

Oficiul de industrializare a cărnii Petroșani raportează 
ceullzarea planului pe II luni cu două zile înainte de ter
men Ceh' trei Sectoare ale oii, iului și-au realizat plenul 
după cum urmează: Piuă ieri, sectorul de achiziții si contrac
tări și-a depășit chiar planul anual cu 0,1 la sută, cdntrac- 
tindu-se astfel cu 52,1 tone Carne peste sarcinile de plan a- 
ntiale Sectorul abator a livrat in această perioada unităților 
comerciale si mezelăriei 2 051,2 tone carne, adică cu 4,2 tone 
carne mai mult decît era planificat. Iar în sectorul de prepa
rate s-au realizat de la începutul anului 527,7 tone produse 
din carne,

Dintre muncitorii care 
rezultate îi amintim pe 
Barta Iosif de la sectorul 
Pobiau Iordan, Romănescu 
mitru Pătroi Marcu

Încheierea constă- 
gazdele' de la 

au prezen- 
Fxer- 

frunze aurii" 
Mai pe Valea 
„Straja", „I i- 

si „Atenție la 
producții cai 
fidel sensul

(Continuare în pag

ajutorul unui elevator, 
iar din vagoanele cis
ternă cu o instalație 
cu aer comprimat care 
va ti pusă in funcție 
ulterior. Drumurile de 
acces și platformele 
sînt în întregime asfal
tate sau pavate. De a- 

depozitul ® 
rețea 
grup 
pen- 

de su-

Pentru ^ceasta noi 
iă experimentăm uri 

cu susținere ărtetâ- 
în condițiile de zăcâmintt spe-

Sala de proiec 
neclubului 
din lupeni 
sărbătoare’, 
sobră Jăsa 
ga ca va 
t'veh lineal 
pentru 
o emblemă ce 
sala era scris 
consfătuire pe 
a clr.ectabu iilor 
X) 1967". ' .

Din inițiativa Consiliu
lui regional Hunedoara 
al I G.S.R. in aceasta zi 
și-.sțp'- dat intiluire ia 
Lupehi membri aiciiu— 
cluburilor ' din -Hunedoa-1 
ra, Cugir Petroșani și 
I upeni.

Cei aproape 60 de 
participanți la consfătui
re au ascultat cu viu

alo ‘ I
folosind judicios fiecare 
aii economisit pe 10 luni 

t-lierertea
minerii uriruneni sînt preo- 
pentru a reduce și In con- 

îețîsili Iettr-' 
dec’arat în legă-

■ tov. Teodoresrn
1 șef al exploa-

inleres expunerea făcută 
de tov., 
tiviși ul 
gioual 
l).G.S,R.
nerli au
a ct ivit at ea ci necl u b u r i lo r 
din regiunea 
sarcinile lor 
prect’tm, și - - 
pe cure vor 
aducă formațiile 
nefili ampțbrr 
nîle culturale 
desiăsurale' i 
cluburilor 
cultură.

în prezența reprezen

ta apropieieu stației 
Iscroui a iost dat în 
funcțiune noul șl mo
dernul depozit de tran
zit pentru materiale al 
minei Anlnoasa. Depo
zitul are o capacitate 
de depozitare de 2 500 
m c lemn din care 1 800 
mc lemn de mină și 
700 m c cherestea si 
cuprinde platforme spa
țioase pentru depozita
rea utilajelor, a armă
turilor metalice, a ma
terialelor de masă (ba
last, nisip), o rampă 
pentru descărcarea ma-

La Iscroni

i noastră, 
de viitor, 

contribuția 
trebui s-o 

de -ci- 
ia acțiu
ne masa 

în cadru l 
■șl raselor d_e

tanților Consiliului cen
tral al V G S.R, si a de- 
legalului din , parlea 
„ACIM" cei - prezenți 
au discutai p<- larg de-.- 
pre problemele care le 
ridică acest pretențio- 
doiueniu de activitate 
.tiiistică, fn cadrul - dis- 
cuțiUor -au- iost relevate 
unele aspecte ale expe
rienței acumulate pură 
d'TiH, precum și planuri 
îi.<!răziie(e de viitor la 
rezbIVarea cărora con
sfătuirea a oferit un mi
nunat prilej de coope
rare.

cu 17,7 tone mai mult decît'era planificat.
au contribuit la obține re.i a cestor 
Ebergeny Alexandru, giro Iosif, 
de preparate; Glodeanu Nicola®, 
Gheorghe — abator; Talabă Du- 

achiziții.

n ies colectiv., de 
za pelicule cu 
lică majoră din 
diverșe, domenii 
ții cotidiene,

mina de :>5,9B iiic/1 000 tone căr
bune, l.ițn de 37 mc/tOOO tone căr
bune planificat și 7,687 mc cheres
tea7! 00o tou'e cărbuiuv fată- de» 8 
inc/l 000 tune planili'’al. -

In acest an deși consumurile de 
lemn de mină și cherestea planifî- 
i ate au tost mai mici - cu 0,2 mc 
pe 1 000 tone cărbune la lemn si cu 
0,3:1 hic/î 000 tone cărbune la che- 
rdstea ă- ’ acești indicatori tiu ‘riti- 
mai ca au fost realizați dar s-au oh- 
ținut și economii. Astfel; prin expe
rimentarea și apoiOgeneraifzareamoii 
metode ele exploatare, cu- retrage
rea a două grinzj frontale de la iib- 
tar la preahataf, minerii uricăneni 
au economisit pe 10 luni 1 34? mc 
lemn de mină. Și consumul de che
restea a fost redus, deși în perioada 
la-care ne referim crescînd numă- 
iul pilierilor, a sporit și consumul 
de cherestea pentru bandajarile vu- 
pliiuenlart- ale abatajelor. Astfel, 
rfiin erii, folosind judicigi 
șcîn dura 
41 mc

par 
cu păți 
ținu are con sumu 1 dom 
nos. Iată ce ne-a 
tură Cu aceasta 
C o n s t an t i n, ina inr ni 
tării: ț ,

,.!n anul 1968 va trebui să redu
cem si mai mult consumul de-ma
terial lemnos

ție. a'ii- 
„4MATI1M" 

era gătită "de 
Atmosfera 

să se mțelea- 
avea loc un 

H 56 ' important 
infama lori. Pe 

domind 
„Primă 

regiune

Petre Groza, ac- 
ț'onsjliului re- 

Hunedoara al
in cadrul expu- 

fost relevate

In
tuiul 
„AMA FILM 
lat '.curtmetrajele 
cițiu", ' „ 
(color), „l 
noastră", 
ioral ’67“ 
vagdnete", 
re' atestă
, re... upârilor a- e -lui har 

reali

.Xuinci la ci. o ..-.tiuia materialei.
apărute în ziar cu privire la defi- 
.c)ențel.8.„e^i,sten,țe 
mică cu .i i-...ui- 
carbonifer Valea 

;rea serviciului ‘de 
'cirul Direcției regionale ? C F.R 
va a analizat într-o ședință de co- 
Jectiv greutățile create prin neasi- 
gurgrea la țitnp cu vagoape a ex
ploatărilor m.niwe dif) Vab-â. Jiil- 
jui și a stabilit „iirtnăto'arele .T-ă- 
■ȘUli ■

Realizarea’ titalică*’ a plgnuîpi jfe' 
încărcări pentru bazinul carbonifer, 
ucoid.ndu-se pri.-.i ițau- dcestuiis fa- 

za 
cu 

unor deficiențe;
dimineața fierăn-i 
privind' necesarul de 
tTe- conducerea R.C.iVI. Petroșani și 
Serviciul, de transporturi din c-i- 
drut C.C.V.J

Ch urmare a acestor iriți suri, în 
luna octombrie a. c planul de 
transport al CC.VJ o /fost- onorat 
satisfăcător ba mat mult au r fpst 
transportate și cele 6.0QQ tone: date 
peste- plan, 1 apt pentru Care Direc
ția ’ comei (ia Iu a C.C.V.J și-a ex
primat mulțumirile > ■ 7 . •'

Iti viitor lucrătorii. din cadrul 
0.R.. C.F-R. Deva vor lucra cu și

. .-l.-lau ■ tron spot lui i; -ul-.u- 
zrlnică a modului de satisfacere 
vagoane a bazinului si luarea 
uiăsuri imediate î-n - cazul ivirii 

co-nfriinlar-ea în 
zile a datelor 

vagoane în-

lerîalului exploziv și 
siloz pentru ciment.

Depozitul este dotat 
cu utilaje moderne ca
re vor asigura meca
nizarea integrală a o- 
perațiilor de deScărca- 
r<--inr ariare si anume : 
o macara portal de 10 
tone pentru descărca
rea lemnului din va
goanele C.F.R. și în
cărcarea lor în auto-

Insirule cu uin-
tr-Q salbă, vugociet,ehtc încurca- 7 

, îe ocii/ cu cărbuiic alergau 
grăbii e pe gale‘ria'~~ptiricipală 
a miriet 1 uperii. Un orri patr'>- : 
vif de sîu/iani, </; imșcăz; y.- . 
oale, ie 'privea- admirativ pe 
sub casca de miner ce~i as
cundea (ruiiiea-, ina/rg. „ ,,,

-T- Căi,'june din abcitaiele
sectorului nostru - r i ic'ea
aseniănind convo.ul de vdgd-- ' 
1‘Stf cu i'l iar a infinjîuiu 
a ragrelu sculptor ' era, 
Cu garnitura aceailu i ro- 
pwm de 1Q-A>u tone rîe 
cărbune exlipse peste pian. 
Aceasta ejrp țîi din)ineuțu prA 
mei ale de muncă 
de-a treia, decadă a 

' îemijjie, 3

- Apm, întorcîndn-i,i
a pornit cu pași voinicești si 
Siguri prin idl-r-lțil gclenci 
-an a,< >or I, abata’feh r e-, 
torului- IX. In calitate de mais- 
tru mecanic; a dat~ o■ indicafn 
tuturor celor ce răspund de 
întreținerea și buna func'io- 
rlare ti itulaielor Hub i'iilru- 

. marea lui compu,teniei ogruerm
măncesc cir sîig -și. pricepere', 
iar cltiedt llictă se rCtieCtă 'in 
buna,, liițicțicniciro„a utilffjebpr. 
Transpartocrrele H.KiR., deoa
rece i om ițiile de i ’ îmi nu 
permit monlatea unor utilate. 
Irohile, ventilatoarele: și,' cele
lalte utilaje merg., ca . ceasul. 
Despre acest lucru te poli 
cgminge -tind a- a>rbă cu 
minerii din abalaie. •■Dacă- -:e 
întlmplu ’■•iem -a > • -■
varie, atunci mecanmi in mun
te cu mac.irul lor nu ies ia 
suprafață pdnă nu o reme- 
dîara * ,> e r *,

Ieșit din mină, maistrul me
canic împreună cu alți oo- 
tnem de nădejde c-e răspund 
de iuicIk ciulea utilajelor din 
sector pegățesc planul jde bă
tălie pentru ziua următoare. 
B de fapt un plan operativ la 
SiWti'S® adaugă cel de per spec- 
țivr^. Pentru a putea prevede 
dțfț, timp data precisă a des
chiderii de noi locuri de mun
că, utilajele cu Care vor fi în-

gȘffftunderi
fi pentru C.F.R.'

-•La,,,cergigg pulijiculiii „din, Pelio- 
::ar:i Teatrul .de stat de- estradă"din 
DCvcf' cirezlhlă'"a'vțărî' 30' iidiethtirlii- 
196r. la grele 17 r,i ia orele 20, îți 
sala Teatrului <Je stat Petroșani, 
spectacdhiT muzical coregrailc ,;7’e- 
/ereVWta". Iși doll Zton^untfl 'ctmbs- 
ciiiții': c'mtărețj italieni de mu/ică u- 
șpară Antonio și Salvatore Bianea- 
villa Direcția de scenei li aparține 
iui Șlelan Râdtiț.

Tot în sala teatrului, miifie 'la o- 
rele 17 și la orele 20, Teatrul de 
stat din Bacău prezintă sjyectfteglut 
cu piesa „ifiigenȚă în Taurina" de 
(Seethe.

în asiqiuaiea nt- 
ă Combinatului 

Jiului,, conduce- 
rnișcarf* din ca-

De-



STEAGUL ROȘU

Copertine
înstațiile de autobuz Deprinderea c-

levilor din clasa

a Ill-a de a-scrie

o supraveghere y-

mare atenție ore

lor de scriere.

T K I B 1 N 4 Ș< OL 9 I

L E C T I VECO

organizez o

I I

este in prezent in 
săptămini in prin-

Aneta, de la Ll-

sen s o mare însem- 
orga irizarea întregii

rea G a f 11 n i n ci

tentă. Invățătua-

clișeti) acordă o

de vitregiile ano-
cu grijă necesiți

C.C.V.J. Șe-

Una din problemele acute pentru cetățenii care 
așteaptă autobuzele în stațiile liniilor de trans
port public este adăposti rea 
timpurilor.

Realizarea acestei doleanțe, 
curs de înfăptuire: de cîteva 
cipalele stații din cartierul Livezeni a început 
instalarea unor copertine moderne, sprijinite pe 
doi stîlpi metalici.

Copertinele acestea nu vor îi insă singurele 
care se vor instala pe traseele de autobuze din 
Valea Jiului. Se preconizează instalarea unor 
adăposturi in principalele stații de autobuze de 
pe traseele de cursă lungă Petroșani — Uricani, 
Petroșani — Cimpa, creîndu-se condiții mai bune 
de așteptare în stații pentru călători.

>Ia.s& rotundă
Organizarea și educarea colecti

vului de elevi constituie una din 
problemele cele mai importante ale 
educației .'în sp irițul moral ei comu
niste. In acest 
nătate o are: 
vieți școlare.

Ca dirigintă a clasei a V-a A am 
pornit la stabilirea unor responsa
bilități chiar din primele ore dc 
școală. Astfel, din riadul elevilor a 
fost ales uti responsabil1 care Se 
ocupă de cooidonarea si desfășu
rarea activității școlare în bune 
condițiuni. Acesta e ajutat de res
ponsabilul 'cu învățătura si cel cu 
disciplina.

Dar nu numai aceștia au sarcini 
precise, ci și restul elevilor rlasei 
răspund de cite o problemă. Un 
grup răspunde de supravegl crea și 
păstrarea curățeniei claSei și a ța-j 
bîei, alt grup do îngrijirea, fiorilor, 
iar ’ altul de aerisirea clasei în 
pauză. Pentru orele de audiții mu- 

'zicale sînt stabiliți doi elevi care 
se îngrijesc do pieup si plăci, alții 
■doi se ocupă de organizarea vizio- 
■nărilor în colectiv ,a filim l i iar 
alții de pregătirea excursiilor.' Și 
astfel fiecare' din elevi, ayîpd cîte

o responsabilitate precisă, e con
știent că în fnecah'ismiil complex a'l 
clasei, reprezintă un angrenaj a că
rui contribuție se face mereu sim
țită.

In acest fel în procesul activității 
clasei apare și șe dezvoltă simțul 
de analiză și combativitate al ele
vilor,' se conturează apariția acelui 
spirit de judecată, de luptă împo
triva lipsurilor și neajunsurilor, 
manifestat la început de 2-3 elevi, 
<ate, cu timpul, se tiaiisformă în
tr-o acliune de masa, într-o opinie 
ce va rupi iade treptat întregul co
let tiv.

In iața colectivului . de elevi cu 
care lucrăm trebuie să punem sar
cini concrete, bine precizate, a că
ror realizare 1 s-o, urmărim temeinic 
si insistent. Se formează astfel ati- 
țudinea combativă, a elevilor, opinia 
lor care, folosită, cu„pi iepjmre de 
către’pedagogi, poate constitui un 
important ajutor în munca i.i clasă. 
Antrenîfid. permanent această opinie 
în luarea de poziții critice lață de 
diferitele „cazuri-1 din viața clasei, 
se ajunge la d< terminarea oleviloS 
să acționeze în concordanță cu in- 
terasele generale ale colectivului.

Pe măsura sudării colectivului cla
sei această opinie nu tolerează aba
terile de la normele dă conduită șî 
disciplină. Astfel, s>' asigură o at
mosferă, sănătoasă, în cate pot fi 
valorificate toate resursele intelec
tuale și fizice ale fiecărui elev..

Pentru dezvoltarea în timp a spi
ritului colectiv, îli cadrul orelor ’de 
dirigenție, s-au discutat teme care 
vizau diferite manifestări din viața 
clasei. Printre acestea au fost „Unul 
pentru toți — toți pentru unul"; 
„Să luptăm împotriva atitudine! in
dividualiste, egoiste"; „Cum să-sta
tornicim relații de stimă și respect 
între ce legii noslu"; „Cum < ontu- 
buini la succesele colectivului" etc. 
Asocierea, 
lor în întreprinderi 
cursiUpr 
obștesc, 
tistice, 
asigura ;

,spirit ului
; elevi.

l.i ui <-sto ore, a viziti
ii muzee, ex- 

și acțiunilor de folos 
pregătirea programelor ar- 
a întilniriloi* spgfțive vor 
'un cadru propice'Tprijiailk 

și " “opiniei cglșiitive lă

Prof.
Șcbșla

M. UtK.OP. ■- 
generală iii. 1 
Petrila ‘ :

581

ECITATEA
(Urmai < âiu pag. 1)'

. mai multa lâspundcie pentiu satis
facerea la timp, a cerințelor de 

■ transport a ' <■ onomiei naționale". eți (i m eră mțnl o cui rea

sprijinul
sporind în continuare e-

Ia miezul nopții

„Căi de normalizare
a producției 
minei Ăninoasa"

up răspunde conduce-
- fac de la intrarea în 

obiecli- 
exploa-

„Srobîfeiiiole legate1 doc normalii 
zarea lluxului de transport prin 
noul complex de extracție Aninog- 
sa sud - 
roa minei
Juneți ea acestui complex 
văl central al preocupării 
tarii.

Datorită deficiențvlor de 
laieși construcție, am fost 
situația de a efectua mari
de rdmedleti și reparații care aii;

proiec- 
puși în 
lucrări

ProEoguS
unor realizări 
și mai subsfanfiaSe

/Urmare din. pag. 1)

ciflce minei noastre. Iar in locu
rile în care se va exploata numai 
stratul 18, susținerea în lemn va îi 
înlocuită complet prin susținere me
talică. De asemenea, se va extinde 
susținerea metalică ia toate lucră
rile de pregătire în steri! și-n căr
bune, iar la lucrările de întreținere 
de scurtă durată se va înlocui sus
ținerea în lemn prin susținere me
talică. In toate abatajele va trebui 
ca lemnului să-i găsim alți înlo
cuitori".

Există, așadar, premise ca rezul
tatele de pînă acum să iie doar 
prologul altora și mai substanțiale.

pui cșitatu efopturi,materiale uiipoi- 
tante. S-au rezolvat multe pioble- 
mc iar altele își așteaptă rezolva
rea. Printre lucrările efectuate pî
nă -acum
Completă a cablului tractor, regu- 
PtDarea pantelor și’nelor de con- 
ducâre în stațiile Ăninoasa și Co
rcești și consolidarea acestor sta
ții; 
de 
rii 
pa,

peres ..... 
lelor do conducere a cablului trac
tor la toți pilonii de pe traseu, a 
unei părți din papucii pilonilor și 
alte lucrări care au necesitat efor- 
.turi deosebite dar care au fost im
puse do proiectarea și execuția 
cu totul îiccorespunzătoare a lu- 
nicu.lariilui.

Iu prezent se -efectuează o serie 
de lucrări pentru îmbunătățirea 
funcționării funicularului, între ca
re amintim: construcția atelierului 
de întreținere, lucrare aflată 
stadiul de finisaj; includerea 
fiilor’de acționare și întoarcere 
re va crea condiții pentru o 
bună ' funcționare a instalației 
protecția personalului do deservire 
împotriva intemperiilor; cablul pur
tător in partea goalelor cu diame
trul de 35 mm va fi schimbat cu 
un altul cu diametrul do 40 mm, 
lucrarea fiind in curs de pregătire.

. In perioada imediat următoare se 
preconizează scurtarea stîlpilor nr. 
10, 11, 12,, 13 și 14 prin care se vor 
evita,; într-o -anumită măsură, pan
tele pronunțate ce cauzează alune
cări de cupe, precum și alte lucrări 
de întreținere. Remedierile efec
tuate pînă în prezent cît și cele 
care vor urma, își găsesc echiva
lentul în meri cheltuieli materiale 
și bănești, în eforturi susținute din 
partea muncitorilor, inginerilor și

modificarea ramelor la cupele 
fun.iț’ul^r pentru evjtarea rupe- 
picioarelor care suspendă cu- 
coiisolidarea stației intermedia
re întreținere, schimbarea, ra

lelmicicniio: seleiiioinecanid din 
cadrul exploatării.?

Primind îp , continuare 
C.C.V.J.,
forturile pentru punerea la punct 
a acestei instalații, avem convin
gerea căi vom asigura o desfășurare 
normală fluxului de transportși 
prin aceasta redresarea producției 
C. M.. Ăninoasa".

M-.am liotă rit să 
masă rolundâ la cabinetul meu 
in mie/ de noapte. In cadrul 
consultațiilor pe care Ic țin la 
masa mea s-au așezat doi „de
legați" de Ia E. M; Lorica și 
unui de la L. bl Uricani, un 
tovarăș de la T.C.MAI, și u. 
nul de la 
dința a fost deschisă de un 
„delegat" de la li. M. Lonea, 
tovarășul ing. Vashg iuliu. '

— Tovarăși, noi doi n-avem 
nici o vină. Dar să explic cum 
S-a întimplaț. priți avizele ude 
expediție nr. 8 394 și 8 4^5 din 
decemblie Idiid am jirimil dc 
ia „lileclroputere" Craiova, li 
Celule C.I.l. de înaltă și joasă’ 
tensiune. Prin notele de re
cepție ’’ nr, 185 din decembrie 
1966 și nr. 4 din iariuarie 19&7, 
ele: au intrat hv tiiăț}ăzilV nb{ts- j 

'pfrâ. Ambalajele trebum' sd' Ie'' 
. trimitem ftnriizoriiliii In tei- 

mei. dc 45 de zile. Dar n-am 
ia oi unde pre;.? iudaici'- ■■■

- am acest motiv nu le-am scos 1 
th ji bala- , i

In discuție a -nierseiiit tov.
Diughim loan, „delegiltill" U-

„ licăritului : :
Apropo, î .lai noi situația 

g: este așișderea, Priți dc
:l!ic nr. ~~ 8 lie

8 444 din decembrie m:
iosțj Uimise 19 celule, .și rețe.p- 
țioridte prin notele 'ut. 72, 7 ■ 
șr 74 din decembrie .,^966 șj nr 
T din ianuarie 1967. .Viei eu 
n-ații qyiit unde pune uiilajple 1 
• O ■■..; pot trimite ambala i<-le.

— $1 de un ap de zile pe 
’ ■ seama cui ag lăsat acesT lu

cru ? —- a sărit ca ars repre- 
zentani’il ■ ombinntului. Se pu-

ieu trimite ele la ambele ex- 
ploatări cile o adresă co.mbt- 
galidili. „ i: „

Aici insă mai e o problemă 
pare.., împun<[p. dip afqră. Să 
dăm exemplu : utilajele de la 
Uricani au foni ptcva/iile in 
proieciur nr. 45--61 executat 
de U.P.D. pentru construcției 
obiectivului industrial. Lucra
rea a lost luată în antrepriză 
de către 7’.C,M.M. In planul 
de Utilaje, celulele au tost: 
mandate pentru trimestrul 
1966, însă obieqtîvțil n-a 
terminat la această dată........... .
ararea a nat demilalit tic 
arliid termene de execuție i>c 
M VI t<ib7 apoi pc .IU I\ ltn,7 . 
și nici in monțefttu! de iclfă) 

. ănlreptimot’il n-a leusit s-o
termine. Auzind aceasta tece- ■ 
memisțu s-u en n ci la culme 
și a zis : ' 11 'U t '

■ Lm ai'i i \ n im m" niitmu ș 
irilretiate „delegatului" de la
. ■•mniimt Dmșii '.iu știln de . 
acest lucru ? Cred < â da Ce- 
lulele n-au venit tară știrea 
combinatului. Atunci 1 io ’ ce 
să plătească „oalele' parte 
mimai ielegații ? Ș-a au it ca 
tovarășului D'răqhici loan de 
la Uricani i s-a imputat suma 
de 4 859 lei pentru amintitele 
ambalaje iar tovarășilor de la 
Lonea 4'524 Ici, că iurnizo'rul 
a acționat C.C.\ J.-ul la Arbi
trajul dc Stat cer'md .de trei 
ori valoarea .ambalajelor, a- 
dica 45 000 lei. Dar inie m- 

j tr-una îmi stă pe limbă între
barea: oare de ce să idăteas- 
că numai cei „mici" I

Valerin , COANDRÂȘ

DRUMURI — actualitate și perspectivă
IW^Măliinll I;

deceniu, Volumul

in 
sta- 
ca- 

niai.
și

In ultimul
trăim port inilor do rmirfu l i olectua- 
te cu mijloac t- auto a sporit în țara 
noastră de 17 ori, iai pentru viitor 
se prevede ca acest mijloc modern

■ și rapid să dețină o pondere .tpt 
mai mare. Se prevede, de aseme
nea, o tot mai mare dezvoltare a 
turismului
însă și o dezvoltare corespunză
toare a rețelei de di umori. An de , 
an, în întreaga țară s-an moderni- ’ 
zat sute d^ kîlo&ietri de șosea. 
Lungimefi drumurilor i nioderpiz.ate 
reprezintă astăzi’ 85 la -uta din in- 
treaga rețea de șosele naționale.’ 
In acest an s-a, terminat asfalta
rea drumurilor București 
de Vede - - - Craiova 
Slobozia —- Călărași; 
Carbuneștl; j Brad - 
Dej — Bistrița.

Dar, deși s-a ajunș 
ca 9 000 ki., drumuri, 
față de o zestre de 
km moștenită acum 20 de ani, tra- . 
ficul actual, caracterizat printr-o 
creștere vertiginoasă, nu este încă 

; satisfăcut de o rețea rutieră cores- : 
punzătoare. Pentru remedierea a- 
cestei situații, există preocupări 
de găsire a unor noi posibilități

auto. Aceasta impune

Roșiori 
Timișoara; 

Scoarța — 
Ilălmagiu -și.

iăștăzi la cir- 
modernizate, 
numai 1 OQO

menite să iuiem ilicc opțiunea de 
modernizare < di umorilor. Ingineri, 
economiști si pioiectanți studiază 
elaborarea unor noi soluții tehni- 
ce, care să„ coiitribiiie ly 
unor luc rări de calitate 
preț de post maț redus.-'

Astfel,. în urma ujtor
.și experimentări amănunțițe, s-a 
ajuns Ia concluzia că în condițiile 
actuale si de pei-poctivg''ale tra
ficului din România, îinbracămințile 
usfallice, precum si cele de beton 
și ciment, sînt cele mai adecvate 
pentrm drumurile noastre. De ase
menea, folosirea’ bit.mu.lui din pe
trol . în mixturile asfaltice este în
locuită pe scară mereu cinai mare 
prin nisipurile bituminoase natu
rale de la Dernu Tătăruș și Supla- 
cui do Bureau — regiunea Clrișana.

Aplicarea acestor soluții in ac
țiunea de modernizare u rețelei 
noastre rutiere prezintă numeroase 
avantaje țehnico-economice. Ele 
contribuie totodată la realizarea 
unor importante economii de ben
zină, mese de schimb, cauciucuri 

-și la reducerea cheltuielilor de în
treținere a .părții carosabile.

Cum vor arăta 'drumurile noas- 
tic în următorii ani ? Mai întîi ce

- ■ ...... . ............................. .

jealfcareă 
și la tin

șoselele Lacul
Olă-

ne rezervă anul 1968. pentru anul 
viitor s-a prevăzut terminarea mo- 
derniz.arii unor noi drumuri, prin- 

’ tre care amintim Tg. Jiu — Live
zeni; Suceava — Dotolioi; Cilieoț- 
ghiepi — Toplița. Va începe asfal
tarea șoselelor Bistrița - - Mureșeni 
— Bîrgău și Orșova — Drencova. 
De asemenea, vor fi construite un 
număr de 27 de poduri, printre 
care cele de pe
Roșu — Bicaz, Rin. Vîlcea - 
iioști și Oradea - Satu .Mare.,

Pînă la sfîrșitul cincinaluldl- se 
vor construi și moderîțiza noi dru
muri d.e interes turistic și se va 
da în folosință marele pod de pește 
Dunăre în zona. Giurgenî — Vadul. 
Oii. Se vor lua, de asemenea, o 
serie, de masuri; care, să asigure 
in continuare confortul - cerință 
expresă , a circulației moderne. Ast- 
fel, de . pe actualele trasee se vor 
elimina o serie de puncte pericu
loase, ca pante mari, curbe, locuri 
cp vizibilitate, redusă etc. Pe ma
joritatea magistralelor rutiere șe 
vor executa marcaje longitudinale 

, ș-i va fi extinsă semnalizarea re
flectorizantă.

GHEORGHE AGIU 
redactor la „Agerprșș"
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încredere
■ll-eimim-- (llii pag:

și instituțiilor din7 w» c țioilci din.

Lupeni următoa

imwBai

In vederea executării unor lucrări

Peripeții pe ruta
se va întrerupe alîmen
tarea cu apă a orașului

inclusiv centralele

tate) vor fi alimentate cu apă cu autocisternele, dirijate de

la telefon 264.

buită în zilele respective
dupâ următorul program

utilizăriibilitățih

atijffBee-riergiei

in minerit

angajează de urgență

1 REVIZOR GEST. I

30 'noiembrie

ajungeți (lin 
la Aniiioasa 

: CU v.itCZă

O. Petroșani

decembrie, orele 12--14

Braia I și II; Blocurile A-l, A-2 și A-8

Angajarea
328 1967.

Informații suplimentare la telefon 1329.

-orltorii se vor adresa pentru infer ma- 
ții supîimentare la secretariatul și biroul 
personal ale exploatării.

l.M.f t

termice; I.l.S. „Viscoza", Școala generală

de joncțiune la stația de filtre 
Braia 1.

la cunoștința oo

sulele fermecate; VULCAN: 
tolănii; LI l ENI —■ C uitural

■ i, tigi 11 celoi - mări 
BĂTENT : Jandarmul din 
Trapez.

s< liști- 
i muzică h- 
\ r'cale de
'• .1. ..... 5

ȘTIRI.
tu iCă

5,00 BULETIN
5,05 • Prog ram rnuzical

>,15 > -imimstic.i; I.'ifl

liza .si mergînd pe jos.
De acest lucru s-au 

convins personaj călă
torii care la 23 noiem
brie au plecat cu au
tobuzul ele ora 9 din 
Petroșani spre Aniiioa
sa. In dreptul clădirii 
Stalului popular Is- 
croni, autobuzul s-a 
detectai și timp de 75 
minute călătorii au a- 
vut prilejul să ia gra
tuit lecții de mecanică 
auto de la șuierul ca
re se străduia să re- 
• i -i i de iei țiu ’ > i- 
vite la autobuz.

Mai pli ii de ; "■<' >e- 
, cd <>.. Ii

prieje ia adresa meca
nicilor de revizie de 
la garaj. Dar nici cîr- 
pelile cu care vroia să 
bandajeze furtunul și 
nici înjurăturile n-au 
lolosil la nimic și do
vedind înțelepciune șo- 
ierid i-a invitat pe că
lători să aștepte cu 
răbdare autobuzul ca
re pleacă din Petroșani 
la ora 7,30 spre a-și 
putea continua astfel 
călătoria.

In siîrșit, după o ju
mătate de ceas și-a lă- 
cut aj riț • . uto >a t 1 
a iteptat Deși tghe- 
. iți ;.r erau hu

să,,. i misium- de, 
r «nană
Telejurnalul de seara. 
Agenda dv.
' elinul meii logic 
Filmul serial „Ivanhoe". 
Iii/zeb la car răs
puns, trebări la care
nu s-a răspuns încă. 
Teleglcb — emisiune de 
călătcnii yeogralice: (Hon- 
dttrgs/,/;//./
Dicționar de personaje 
„Litera T“. '
Seară de balet.
De la Gtollo Ia Brâncuși, 
j i ' .. ut ll i sa/
închiderea emisiunii.

curași că merg. Dar 
iată că, in dreptul pu
țului sud, de unde mai 
sînt 2. km pină la ca- 
pâini cursei, s-au 'au
zit niște, zgomote pu
ternice. sub șasiiii au
tobuzului. Cunoscător, 
dovedind că este In 
posesia tinei urechi 
lorrtiatc. șuierul își a* 
iiurițâ pasagerii:

Do aici pe jos. 
S-a paradit . cțiiereriția- 
Iul. ■

: X'eavîniT încotro, că
lătorii s-au executat, 
rămînîridu-le singurul 
avantaj de a. merge în 
grup ca să nu se plic- 
tisecc-tcCi, spre capătul 
călătoriei.

$i focițe aceste peri
peții numai in decursul 
a două călătorii, in 
două ‘Zile consecutive,. 
23 și 24 noiembrie, de 
la Petroșani- spre Ani- 
noasa. Și cite or mai 
li Căci, precum se ve
de, preocuparea pentru 
întreținerea autobuze
lor, pentru starea lor 
tehnică corespunzătoa
re, pentru revizii cali
tativ e înainte de por
nirea in cursă e lăs-.i'ă 
pe ultimul plan. \u că 
la sectorul de transport 
al I.C.O. ar ii negli
jai dă sau lipsă - de răs
pundere. bin I Vor oa
menii să ne pună la 
încercare răbdarea și 
vechea <1 prindere de
a rc- r<- jos.

13 tj J; Joj.ș / / // • : c/l .

Aceasta este in mod toarte 
■succint activitatea profesională 
■zilnică a maistrului mecanic 
Peltic Carol. Dar merită iun,Ti
lde și calitățile sale, de om Cu 
-.- înaltă tinulă morală, de tată 
și soț ... de comunist. Muif; 
tineri din sector au fost îndru
mați de membrul de partid' 
Fctric tlarol sa urmeze cursu
rile de caliticarc, sau cele de 
.Kticăre a calificării, sau șri-și 
completeze studiile de cultură 
generală. Cu răbdare și dra- 
joste.de părinte se ocupă, îm
preună cu soția, de educarea 
li’tlui lor Petric Carol junior, 
elev în clasa a ll-a elementa
ra. F de fapt intr-un fel de în
trecere cu el. Petric tatăl irun- 
taș la mină, iar Petric iiul 
iruntaș la învățătură, l-iul a 
încheiat, de altiel clasa 1 cu 
media de 9,33.

Cm io.se indu-i calitățile pro
le.si ona le. acelea de om. pă
rinte și comunist, membrii de 
partid din sc.ctor l-au ales, in 
anul trecut secretar al comi- 
I'tutui de partid pe sector. F. 
un indiciu că Petric Carol se 
bucură de multă încredere și 

tt u . rit <’ c ” a . -
din colectivul in care mun-

nr. 3 și Materni-

se face in condițiile cerute de H.U.1V
■ 1 , /' ■'

PETROȘ.XN1 7 Noiembrie :
Agonie și extaz; Republica: Cu 
bărbații e o altă poveste; LONEA

7 Noiembrie : Falstaff; Minerul : 
Succes Charlie; ANINQASA: In-

w?5* ii'*'1’’ l- .linei op șir in.
.-'.■Tj1 cijtlducerca șed-
’^ffk'ițsriît'.iițlfyct/.cle sini coborîie 

e subteran, montate operativ 
' l:f-: așa 'fel- -Că la lermenul plă-

hiiicat •să țroală 
plivi. ‘

7.a oid.-'i p,.., dez- 
bal -i. a >pini« i . ii/ e . 
P m l i stat nst u- 
nn n al creșterii -
țel economice.
Studioul pionierilor... la 
Bacău.
Mult c dulce și truihoa- 

limba

6,00- !5
vi,-
la ini.ro-
<MI IJI'l.f.

microfon.

—■............—

Vre/z să 
.Petroșani, 
călătorind 
supe rsorlicrt ?. ,Al nijc 1 nu 
rpeurgeți ,ța serviciile 
dUtgbuițeȚotLC.O. care, 
d&^^Âi'dcbgȘid- rulâj 
Dat dacâ n-ave1, i mco- 
tr'o: și trebuie- totuși să 
călătoriți cu aceste au
tobuze,,: - idCeți-vă cai- 
itlie . modeste,, în care 
includeți .jiorțiuni par
curse cu viteze de 4 
km pe oră pe cuie, la 
o adică, le puteți rea-

H 3 maiștri ^mineri, cu îndeplinirea 
GoedthUoF de studii

ml d,e izotopi
OBIsS'îOSi
Studenții iau cu

PROGRAMUL 1 
l>l- ȘTIRI; ; 
de din inoață;

. BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 Program 
muzical de dimineață (mntuiH.iA.; 
5,50 JURNAL AGRAR; 
MUZICĂ ȘI ACTUALITY 
MOMENI POETIC; 8,30 
ion, melodia preierală; 9,

i tin; de știri;' 9/03 ta ■; 
melodia preierata; 9.30 A 
Pf iu noi; 10,00 Mirzii ,i , 
struinehtală; 10,10 Curs ț 
rusă; 10 41 „< inta i R >n

. clăliste1' ^- program de 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI 11,0 
Cronica economi'. <i; :.:11,15; Arfi^ din 
opere; 11,30 Orchestre de muzică 
ușoară;, 11,45 SI ata 1 med i< ului : 
Spondilo/a; 12,00 < întece și / jocuri 
muntenești; 12,15 BULETIN DE 
sIIRI, ::/ ■'> sh. . ,i|,- muzicii
ușoare; 12,45 RADIOJURNAI Bu
letin meteorologic; 2,55 Intîlnire

------------------------------ - ---- -- ---------/------ --

CINEMATOGRAFE
1 decembrie

M — 2 decembrie, orele 15—16,30 si 20 -21,39.

' i mei >dia popular si inte r;■ 
tul pieferat; >, 10 Parada
loi și a orebe trelor de 
șoară; 11.5 ) . oima ii 
nuzică ușoară Los
15,00 Lil UN DE ȘTIRI BuR tin 
meteo-rutier; 15,05 Muzțcă popu- 
1 ă; 15,1 OOR ONATI CUL- 
t L 15,45 - • - nada tin - ii;
;•,(>!! k:.,--. >1. .-SC; Bule-
t n n >teo olo ț c 16, 0 I O( MI N 
TELE PLENAREI AMPLU PRO- 
GRAM AL VIITORULUI; 16,45 Me
lc dii populai ; 17,10 IN SLUJB
PATRIEI 17,40 < aleidoșcop mitzi- 

■ .I; 1::. i 1 .TIN I '!■ 'inul; G.fl :
Cronica economică; 1H i ii Melodii 
ids Dim>, Serbănescu, ,și 1 /Eugen Te- 
ger; 18,30 II RNAL AGRAR; 18,50 
( întă Ana Poț Co on ian 110 ) 
RADIOGAZETA DE SEARA; i'9,30 
O m lodie pe idresc dun îeavoas- 
t ă 20,00 BU ETIN DI ȘTIRI; 20,03 
Radio magazin portiv; .'0,15 
lodii românești; 20,40 < ancurs cu 
publi , !l,0C R da cîntecelor;
22,00 RAI IOJI RNA1 Sport. Bule
tin met or d >gk ; 1,1 5 Cînt p
tula Clark 2<'/u Ni POf-
TIC; 22,35 Muzică d< dans; 23,00
Reverie" - muzică ușoară; 1,00 

BI LETIN II ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții; 2,55—3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. '

Se recomanda populației sa-si iaca provizii do epii in 

vase bazine sticle etc si sâ se anrovlzioneze cu un stoc de 
5Si/5/:////WJ/NȘ/|’//lV//«//|«///L:v
apa minerală.

PROGRAM DE RADIO
I decembrie

/-/, L/aî/'SwW /:/- /ț:/;N'//I//

B muncit ori cal i fi ca ți ca, m i ne r i, 
ajutori mineri și vagonetari

S? muncitori necalificați, aph pen
tru subteran.

TELEVIZIUNE

joste.de
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Un nou stat independent 
Republica Populară a Yemenului de sud

GENEVA 29. — Corespondentul 
Agerpres, H. Uman, transmite : In 
cursul nopții de marți spre mier
curi x au luat sfîișit convorbirile 
dintre delegația britanică, condusă 
de lordul Shackleton, și delegația 
Frorițiillii național de eliberare din 
Yemenul de sud, condusă de Kuah- 
tan El-Shaabi. Miercuri la prînz a 
fost dat publicității un comunicat 
care, afirmă că s-a discutat pro
blema transferării teritoriului aflat 
pînă acum sub ocupația trupelor 

către guvernul R'epu-' 
a Yemenului de

britaiî ice 
blicii Populare 
sud. , S-a stabilit că toate dreptu
rile Marii 
noului stat
1967, data
denței ’sale.

Republica

Britanii să fie acordate 
în ziua de 30 noiembrie 

proclamării iijdepen-

Populară a Yemenului’

de sud va stabili relații diploma
tice cu Marea Britanie la rangul 
de ambasadori.

După semnarea memorandumului 
cu privire la acordatea indepen
denței Republicii Populare a Ye
menului de sud, lordul Shackleton 
a declarat presei că Marea Brita
nie a hotarît să transfere suvera
nitatea „unui guvern care va reuși 
să cohdu că această țară' aflată în 
fața unor probleme foarte difi
cili " L’l și-a exprimat scepticis
mul în legătură cu posibilitatea a- 
cordărir unui ajutor la nivelul ce
lui reclamat do delegația Frontu
lui național de ' eliberare, „De alt
fel, nici nu putem ști care va ii 
situația peste șase luni", a' decla
rat el.

Intident In apele teritoriale 
ale Praentinei

BUENOS AIRFS 29 (Agerpres). — 
A\ ioane argentmiene 
focul 
țiuiii niiliLifi.' 
vil unui purtător de cuvînl al Mi- 
nisteruluț„de; Externe al Argentinei, 
a pătr uns în apele teritoriale ale a- 
cestei. țări la 3 „kilpnietri de portul 
Ushuaia. Același purtător 
menționează că guvernul 
dresa guvernului chilian 
protest în legătură cu incidentul 
petrecut. După focurile de aver
tisment, ambarcațiunevi militară chi
lian.! .1 p.ir.mit zona i expert:', a.

Portul Ushuaia situat pe canalul 
Beagli este închis, întrucît ol se 
află în zona teritorială disputată de 
cele două 
s-au produs și la începutul aces- 

■ îul an. , : '

atr deschis 
marți asupra unei ambarca- 

chiliene care, potti-

INDIA

Dezbaterile din
Adunarea Generală

In legătură cu situația din Orientul Apropiat

Comunicatul guvernului izraelian
IERUSALIM 29 (Agerpres). i -ș • 

Marți, cabinetul izraelian s-a în
trunit în două ședințe, care au du
rat aproximativ opt ore. A fost e- 
xaminată situația din Orientul Apro-. 
piat, îndeosebi în legătură cu adop
tarea de către O.N.U. a ț^zolutiei 
britanice. Ministrul de externe, Abba 
Eban,, a prezentat un raporl în a- 

.ceasta problemă, A fost, de aseme
nea, analizat conținutul conferin
ței de presă a președintelui de

Gaulle. Marți seal a iu Ierusalim 
a fost dat publicității un comu
nicat oficial în care se precizează 
că „guvernul ’izraelian a luat cu
noștință cu profund regret de 
declarațiile generalului de Gaul
le" si că este lldtăfît ,‘,să con
tinue aplicarea polilicii aprobați? la 
13 ncllembrie de’ părlamentul izrae- 
liart care, pentru soluționarea pe 
calea pașnică a crizei din Orientul 
Apropiat preconizează negocieri di
recte cu țările arabe". ■

de cuvîrit 
șău va a- 
o notă de

țări. Incidente similare

de 
trimise 

vest

Șase batalioane 
polițiști au fost 
în Bengalul de

CALCUTTA 29 (Agerpres). - - Șa
se batalioane cuprihzînd 6 000 do 
polițiști au fost dislocate în Ben
galul de vest pentru a se alătura 
celor 60 000 de polițiști locali care 
nu reușes-c să facă față incidentelor 
declanșate iu uium demiterii ies
tului guvern de stînga și formarea 
unui nou guvern al statului.

Potrivit agenției Reuter, inciden
tele Tie săptămîna trecută o S-au sol
dat cu 8 mor ti,, mai multe sute 
răniți și peste 3 000 de arestări

Criza cipriotă
NICOSIA

rind.u-se la
29. (Agerpres). - Rele- 
perspectivele soluțio

nării conflictului turco-grec in pro- 
blemâ Ciprului1, ziarul cipriot pro- 

. • ; guvernamental;.- „Agim" scrie ; „Po
ri Ha noastră eh- toarte !ini|»df 
Nu vom -K i-opti r. retrageri „ i ,r- 
țe! or grecești de pe insulă; decît în 
cazul unei retrageii simultane ă; 

strupelcr turcești, , inclusiv avgoii-. 
tingentiilui national turc. In aceas
tă priv intă nu poate existe Diet uri, 
corripromis".' Un alt cotidian pr^î 
■ r«iv erhahii-nt.il. ,.1’hiiefther.os". s.ib- 

rAliniază într-un editorial eâ „tortele 
neciprioțt staționate în Cipru, in
clusiv contingentele grecești și tur
cești, trebuie să părăsească insula".

Declarația fostului premier 
grec Karamanlis

tică. Ceea ce se impune este plpA 
carea la timp a guvernului puoiști
lor".
; El a apreciat situația actuală din 
Grecia ca ,periclî'-J - i dificilă"

Fostul premier a -ubliniat c<i a 
ajuns -„la concluzia că pyciștiL nu 
au intenția să restabilească demo
crația" si a aiătat apoi ca Grecia 
poate reveni la o situație ’normală 
„prin îndepărtarea pbciștilm d'e la. 
putere".",,Pbt să vă asigur, a spiței 
el, că grecii nu Vor permite mețî" 
tiheiea dictaturii, sub orice formă 
ar fi ea". - ■

- PARIS 29. Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite ; 
Fostul premier grec Katamaniis, ca
re se află la Paris din 1-9W3, după 
ce s-a retras din viata politică din 
Grecia, a făcut declarații ziarului 
„Le Mopde". In legătură cu criza 
cipriotă el a afirmat că ,,toate con- 

Aițîile sîiit reunite în vederea unei 
reglementări pașnice și echitabile, 
interesele comune ale 
Turciei fiind mult mai 
decîl rlib r.-nd. I.. rare
,.Este evident, 
că turcii caută 
ția anormal” din Grecia. In ce pri
vește Grecia. problema Ciprului es
te în .funcție de problema sa poli-

Grediei și 
puternice 

le opun" 
n I spu s Karamanlis, 
șă profite de situa-

$

VIETNAMU DE SUD

Zonele din apropierea 5ăigonului 
devin nesigure penîru
SAIGON 29 Agerpres) Zonele

-ui. imedi ,4a „piopiere <> Sai.ioiiu-
■ lui devm din ce in ce mai nesi-

v gure pentru . trupele americane. In 
cursul zilei „ de marți o coloană de

Țblindate •americane a căzut într-o

trupele americane
ambuscadă
de Suigon
nieiicana au venit iu ajutorul co
loanei. Mai multe tancuri au foSțA 
distruse sau avariate, numeroși mi
litari au fost scoși din luptă.

la numai 65 kilometri 
Aviația si artileria a-

NEW YORK 29. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: Adunarea Generală a începui marți dtipă-amiază in șe
dință plenară examinarea punctului intitulat „Necesitatea de a ac
celera întocmirea unui proiect cu privire la definirea agresiunii 
în lumina actualei situații internaționale", inclus pe ordinea de zi 
la cererea Uniunii Sovietice.

Luî'nd cuvîntul, șeful delegației 
sovietice, V. Kuznețov, prim-locți- 
itor alministrului afacerilor exter
ne, a declarat că mărea majoritate 
a statelor membre ale Națiunilor 
Unite sprijină eforturile acestei or
ganizații de promovare a păcii. Li
nele țări însă, a spus el, incluzînd 
pe cele care dispun de un însem
nat potențial militar, își bazează re
lațiile cu alte 
folosirii forței, 
litica agresivă 
liste, care prin 
încearcă 
libertate 
relor, el 
războiul
poporului vietnamez, acțiunile sub
versive împotriva Cubei, operațiu
nile desfășurate de merpenării 
străini pentru răsturnarea regimu
rilor din țările africane cate și-au 
dobîndit recent independența.

Este de datoria tuturor statelor 
membre, a arătat reprezentantul so
vietic, să se desolidarizeze de ase-

state pe principiul 
Referindu-se la po- 
a statelor împeria- 
recurgerea la forță 

să înăbușe aspirațiile de 
și independență ale popoa- 
a enumerat, printre altele, 
dus de S.U.A. împotriva

menea acțiuni și să-și respecte o- 
bligațiile asumate în baza Carter. 
Trebuie afirmat roiul dreptului in
ternațional in asigurarea securității 
popoarelor. Un pas substantial în . 
această direcție ar fi adoptarea unei 
definiții clare a agresiunii, mă-' 
sură care ar contribui la promova
rea păcii în lume. După ce a enu
merat liniile călăuzitoare ale unei 
asemenea declarații, V. Kuznețov a 
prezentat un proiect de rezoluție. 
Proiectul subliniază necesitatea de
finirii urgente a noțiunii de agre
siune și prevede crearea unui co
mitet special care să întocmească 
un proiect în acest sens, ce va ur
ma să fie supus vițoarei sesiuni a 
Adunării Generale.

In cursul aceleiași ședințe a mai 
vorbit reprezentantul S. U .A., 
A. Goldlțonj, care a luat apărarea 
politicii americane fată de Viet
nam și s-a pronunțat pentru discu
tarea proiectului de rezoluție so
vietic în Comitetul pentru proble
mele juridice; ■

Președintele I. B. Tito despre 
reforma economică din Iugoslavia ■

BELGRAD 29 (Agerpres). In
tr-uri interviu acordat ziarului „Po- 
litika", președintele Iosip Broz. Tito 
â declarat cli reforma economică 
din Iugoslavia a lost necesară și ■: 
dat Mzultațe bune. El a adangat că 
rețo'rma rfravnt drept .scop crearea 
de posibilități pentru. întreprinde- 

. iile. capabile să se dezsolie, cele 
incapabile uimind sa fie închise.' 
Arătînd că prin modernizarea între
prinderilor, reforma eliberează un 
număr de muncitori președintele 
Tito a-cerut să se caute .soluții corn 

• crete pentru problema șomajului. -
In continuare, Tito a declarat c,i 

vor fi luate măsuri pentru o mat 
mare dezvoltare -a. comerțului cu 
diferite zone economice. Iugoslavia

Satelit australian
,.\ii-:i■ ila mc a.' miercuri cu succ-s primu/ sau -.al-'lii artificial,

S'it'hlul, in yreuhito de 15 hiloqrame, oste destinat s’iutieiu 
cati^ atmosfera. terestră, la

„Wreșat F',
radiațiilor solare și absorbției acestora 
răsâritul și apusul S<cat<iiuț‘ Ș • ' : AGă

E 1 e c t r o m o b i
Firma „Sibaura Electric" din To

ci realizat un elect) omobil echi-kio

-

de

i 3

Urmările inundațiilor
LISABONA 29 (Acjerpies). —,L- 

iicoptrre, bărci, ma ,ini militare an- 
, fibie pșrțicipă Ia operațiunile de 

salvaie .are se desfășoară la peri
feriile Ii-abonei și în satele apro
piate .cape au avut de.'.sutei it sim- 
b.îtă si dumliiiiă de pg urma uimr 
catastrofale inundații provocate de

■ ..............A ‘

Woul președin
LIBREVILLE 29 (Agerpres'• -

După moartea lui Leon Mba, in ■ 
funcția de președinte al Republicii 
Gafec-n a .fost proclamat Albert Bon- 
oo £a martie 1967, Bongo a'fost a- 
l«s vicepreședinte al republicii, iar

la periferiile Lisabonei
Din cauza acestor calamități si-au 

găsit moartea,, potrivit unor date 
. preliminare, 367 persoane, La Li

sabona și >n orașele apropiate a 
fgst restabilită activitatea rțormală 
a tianspoitului orășenesc In mul
te lo.caiit.iti in-u. izolat.■ <!.■ r. -tul 
țârii de șuvoaiele de apă, au fost 
închise școlile, magazinele si in
stituțiile guvernamentale.

Gaboiiuhiî
1 ■ ■ 1 1 îil ■ ’ ■ « udo; O ;'

Leon Mba l-a desemnat succesor 
al său. Actul a fost ratificat'>i ele 
Adunarea Națională ■ gaboneză. Al
bert Boncjo este unul din cei mai 
tineri șefi de state din lume, avînd 
numai 32 de ani.

E

• NEW YORK. Greva lu
crătorilor din industria de cu
pru a S.Li.A. a intrat în cea 
de-a șasea lună, fără să se în
trevadă 
mentă ri- 
Inî care

perspec tiv a unei regie- 
apropiate a conflictu- 
a generat-o.

a spus, yl ■ ■’,.Țșe; 
ție’ J dificilă în. cep'șsțjjț 
.'iii" Iu:: cu C.'.E.i: 
pări economice mai 1 
.jiuțiri închise. ' Tăț'OȚ

, . piydic a t, Șp;r.iij,.;-...;dif.'.
3v|ul It> ;p-J<i\ i< i De acec 
lacere.i nim'lnrilor uiue'.lu 
ceste . piețe ,i <m ut de mu 

; de șuferML ' 
a porniiS imp. , 
lor prodii-e Mali 
buie să ne inxireplăiil./ 
tre țările cășp-,d.aj) 
mare dorință - de ifc 
furi,. iugoslave. : Ș1W 
prinderile jYrare ț'au neglijat piața 
britanică si le-a 'cerut șa lupte pen
tru piețe permănente.

Pe de altă pai te, a spu» el,, '.unele 
întreprinderi iugoslave au vxpo^țrt 
numai călre țările occidentaie/ ne- 
ghțînd posibilitățile caste alo schim
bului cu țările socialiste. ce
rut să -.e import" muifuii mai va
riate dm iniile socialiste 1 >i ase
menea, a criticat întreprinderile ■ ca
re nu au dus o politică corespun
zătoare fală de țările slab dezvol
tate rnă-W _

HpCă-
J!|sai 

J&j^r- * 
' întire-

a p o n e z
un motor electric de 27pat

cu 20 000 rotații pe minut.
In loc de un colector cu perii, 

- la motorul electric se .folosește un 
montaj în punte cu șase tiristori. -

Viteza medie a electrornobilului 
esle de 50 mile pe oră, iar viteza 
maximă de fii....... !■ pe oră

, îvțS. , ,» ■

CLI CP

Consecințele 
devalorizării 

lirei sterline

ii ă n e o b i ș n u i t ă
O lirtătă sud-africană 

de, 18 ani a fost mărfi 
dapamritlaziă eroina u- 
tiei aventmd, pifin o- 
bișntiițe. In timp c.e tă
cea baie in apropiere 
de Port - Elizabeth, s-d

roi
' on - Vo ; . o- : V ‘.■;o o .

simțit ridicată brusc de să poarte pe - cineva 
o iofță căreia nu d pu- ’ ....... .
■Ud s<M opună rezisteti- ‘ 
țâ și s-a trezit apoi pe 
spatele 
lungă de 
15 metri.

anei balene, 
aproximativ 
Neobișnuită

1 
spinare, baleng a arun
cat-o iiaiis'i in apă pe 
tinăiu iutii. cuie nu s-a 
ales dealt eu contura 
ușoare și, după cum « 
mărturisit mai tir/iu, 
cil o mare spaimă.

* BOMBAY. Poliția indiană a a- 
nunțat arestarea a 14 persoane mi- 
pli.'t.l" in lui Iul .. 4 OUlt de bale d" 

. aur în valoare de peste un milion 
de dolari, «găsite marți într-un ca
mion în statul Maharashtra, la 75 de 
mile de Bombay.

• VIENA. La cererea se
cretarului general al O.N.U., 
U Thalnt, guvernul Austriei a 
hotârit să trimită 8 ofițeri din 
armata austriacă în zona Ca
nalului de Suez, cu funcția de 
observatori ai O.N.U.

V
LONbRA 29 (Agerpres) Intr-un. 

articol redacțional, ziarul „Morning 
Star" -subliniază'‘Că urmările deva
lorizării lirei sterline sînt mult mai 
giele decî-t -,-ar fi putut crede după 
asigurările date de guvern -

O consecință directă a acestei 
măsuri, subliniază ziarul, va ti creș
terea prețurilor la produsele ali
mentare, precum si inajorari-a taxe
lor la diferite servicii publice. Ma
rii industriași reuniți in cadrul Con
ferinței industriașilor britanici, a- 
rală „Morning Star", au și anunțat 
hotărîrea lor de a cere majorarea 
rapidă a prețurilor, în timp ce sala
riile Voț tj menținute la nivelul ac
tual.
; Toate acestea vor. fșce: viața și mai 
grea pentru toți oamenii muncii, 
mai ales pentru cei care ău veni
turi deosebit de scăzute, conchide 
„Morning Star".
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