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Comunista Tîncă Paraschiva, 
o recepțloneră apreciată de la 
secția răsucit a Viscozei — Lu- 
peni.
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Plecarea spre patrie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu împreună

special.
Joi

in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului a fost 
pus ieri în funcțiune, 
la termenul stabilit, 
primul obiectiv indus
trial 
Este 
mină 
peni 
se i 
proape

din anul acesta, 
vorba de puțul de 

i nr. 14 de la Lu- 
cu ajutorul căruia 
extrag zilnic a- 

1 000 de tone

de cărbune. Tot aici 
s-a terminat săparea și 
betonarea unei galerii 
cu profil dubiu pe o 
distanță de 650 de me
tri.

Pe noua arteră sub
terană se vor 
ta zilnic mai
2 500 tone de

Consiliului de 
Socialiste Româ- 

tovarășii Ion . 
membru al Co

al Prezidiului

„l are“ din
miniere 

depășirea 
substanțială, 

lucru
obținut-o 

sectorului 
mina Pe-

din 
cea 

in 
a

Dintre colectivele sec
toarelor 
bazin 
mai
prima zi de 
noului an, a 
colectivul 
rruntaș de la
trila, sectorul UI. Mi
nerii de aici au înscris 
pe graficul de întrece
re în ziua de 
rie un plus' 
tone cărbune, 
din prima 
an exprimă

3 ianua- 
de 107 

Succesul
zi a noului 

hotărîrea

uS

I

transpor- 
mult da 
cărbune.

prima zi
tiinerilor sectorului de 
a dezvolta în 
re realizările 
trecut, de a 
integral și in 
mic sarcinile 
Contribufia 
substanțială la depăși
rea obfinută au adus-o 
brigăzile conduse 
minerii 
Rotaru 
Rus Mihai 
întrecut sarcinile cu 
cite 60,31, respectiv, 20 
tone cărbune.

continua- 
din anul 
îndeplini 

• mod rit- 
pe 1968. 

cea mai

de
Miclea loan, 
Gheorghe și 

care și-au 
sarcinile

BELGRAD 4 — Trimisul 
Constantin Mitea transmite : 
seara tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele 
Stal al Republicii 
nia, împreună cu 
Gheorghe Maurer,
mitetului Executiv, 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România și 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a părăsit Iugoslavia după 
o vizită prietenească făcută în zi
lele de 3 și 4 ianuarie la 
președintelui R.S.F. Iugoslav 
ședințele uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, losip Broz Tito.

invitația
ia, pre-

La gara orașului Osiek din R. S. 
Croația, înalții oaspeți români au 
fost conduși de tovarășii Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Edvard 
Kardeli, membru al Prezidiului C.C. 
al U.CI., membru al Consiliului 
Federației, Mika Șpiliak, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., preșe
dintele Vecei Executive Federale, 
Mialko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
membru al Consiliului Federației, 
și de alte persoane oficiale iugo
slave.

Conducătorii de partid și de stat 
români își iau rămas bun de la 
gazdele lor, răspund cu căldură la 
aplauzele oamenilor muncii, aflați 
pe peron.

Comitetu-
Comunist

Secretarul general al 
Iui Central al Partidului 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
și Paul Niculesou-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv; al Prezi-

diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., au făcut în zilele de 3 și 
4 ianuarie, la invitația președinte-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Printre mijloacele inventate 
de om, menite să-i ușureze 
munca și să-i înfrumusețeze 
viața, un ioc important îl ocu
pă și telefonul Mai ales tele
fonul automat.

De cîtva timp și-n orașul 
nostru au apărut telefoane
le automate publice. Une
le sînt montate în locuri bi
ne gîndite, altele prin chioș
curi de ziare sau magazine, 
astfel incit nu pot ii folosite

zilnic, se 
leleioane. Un 
întocmit con- 

vigoa- 
contabilul

ceptorui în furcă și... își 
moneda înapoi

decit în anumite ore din zi. In 
fine, important e. că-s bine 
venite, le-am primit cu bucurie.

Dar... există și aici un „dar". 
Să ne oprim puțin la telefo
nul automat instalat în incinta 
filialei din Petroșani a Băncii 
Naționale. De aici, 
dau zeci de 
act nu este
form instrucțiunilor in 
re ? Casierița sau 
delegat fuge la telefon și pro
cedează astfel : ridică recepto
rul, introduce moneda, așteap
tă tonul, formează numărul, e- 
fectuează convorbirea, pune re

ia
Nu pentru că 

ar u zgîrcit. Nu! \ ine singură 
moneda. Aparatul nu taxează. 
E un telefon filantrop... De 
care nimeni nu are nevoie. La 
telefonul public din cartierul 
Carpați lucrurile se petrec all
fet. Aici nu vine Ionul, în 
schimb moneda îți rămine în 
casetă. Acesta nu mai e tele
fon filantrop.

Ar ii cazul deci ca tehnicie
nii de la Oiiciul P.T.T.R. Petro
șani să ia mai des „pulsul" a- 
cestor automate și să le lecu
iască de filantropie, respectiv 
de .zgircenia" de ioc îustifi- 
cată

Bazinului carbonifer Valea Jiului îi revin pentru anul 
1968 sarcini deosebite, atît sub raportul volumului de pro
ducție propriu-zis, cît și a! coordonatelor economice înlăun- 
trul cărora urmează să-și desfășoare activitatea.

Privite prin . prisma hotărîrilor elaborate de Conferința 
Națională a partidului referitor la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale, sarcinile pentru anul 
1968 capătă un conținut și o complexitate cu toiul nouă, iu 
principal, bazinului nostru îi revine față de 1967 o sporire 
a volumului de producție cu 700 000 tone, în paralel cu re
ducerea prețului de cost cu 1,40 la sută și creșterea produc
tivității muncii cu 8,2 ia sută.

Dacă în 1967 realizările n-au fost Ia nivelul posibilități
lor, concluziile reieșite trebuie să constituie punctul 
care în abordarea noilor sarcini.

pe anul 1968 cu cadrele 
cere din exploatări s-a 
tocmai această cerință : 
concentrării prcductisei.

A 

Folosirea torței 
de

de condu- 
subliniat 

necesitatea

cunoscutele Uzine fran-

este înzestrat cu motor 
de 1 100 cmc, plasat în 
rezervat pînă acum Iui

de ple-

In primul rînd RITMICITATEA
Ceea ce a caracterizat anul 1967 

— din punct de vedere al reali
zării cantitative a planului — a fost 
lipsa cronică de ritmicitate, mate
rializată de cele mai multe ori prin 
ramînerea în urmă în primele două 
decade, compensată parțial de for
țarea ritmului de producție în ul
tima decadă, de multe ori chiar in 
ultimele 2—3 zile ale lunii, 
limpede că în condițiile în 
producția bazinului crește în 
în care am intrat cu 700 000 
această practică va trebui 
abandonată și luate măsuri
tură să ducă la realizarea planului

fiecărei 
trebuie 

activității

O 
de

muncâ —
problemă
mare însemnăfate

alta latura 
folosirea 

atît

a problemei o con- 
ratională a forței 
în activitatea de 
în sfera activități-

Este 
care 
anul 
tone,

să fie 
de na-

ispîndhii efectivelor 
la un număr exa- 
Afirmația se jus- 
că una din cau- 
a fost și insufi- 

a abatajelor în 
decade. Alcătuirea 

puternice, 
diluarea

începînd din prima zi a 
luni. Printre aceste măsuri 
menționată concentrarea 
în abataje de mare productivitate, 
înlăturarea
direct productive 
gerat de lucrări, 
tifică prin aceea 
zele nerilmicității 
cienta deservire 
primele două
unor formații de lucru 
înlătură în bună măsură 
în activitatea de deservire. In mul
te din discuțiile ce au avut loc cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan

O 
stituie 
de muncă, 
producție cît si
lor de regie. Acestei probleme tre
buie să i se acorde o atenție cu 
totul deosebită întrucît atît din 
studiile efectuate cu ocazia acțiunii 
de organizare științifică, cît și din 
practica zilnică a reeșit ca folosirea 
foiței de muncă este insuficient 
stăpîuilă și condusă. Nu se poate 
concepe creșterea eficienței econo
mice fără folosirea la maximum a 
timpului de lucru.

Ca o urgență apare problema 
normării stricte a personalului de 
regie. Fără o precizare riguroasă

In cursul acestui an,’ la Pi
tești va începe montajul pri
mului lot de autoturisme ro
mânești. Pentru început vor fi 
asamblate turisme’ Renault-8 
Major, tip 1968, cu piese livra
te de 
ceze.

R-8
Sierra 
spate,
R-10 Major. El are 43 C.P. și 
dezvoltă o viteza maximă de 
135 km pe oră, fiind corespun
zător condițiilor de drum din 
țara noastră. Deși performan
țele sale îl situează la nivelul 
clasei mijlocii de autoturisme, 
R-8 are dimensiunile unui au
tomobil mic, el avînd totuși 
un interior spațios.

Primul turism românesc răs
punde cerințelor acelora căro
ra le place o mașină ,.nervoa
să", ușor de manevrat. Banche
tele — 2 locuri în față — ra
batabile și 3 în spate — îi a- 
sigură o călătorie comodă. 
Semnalizatoarele, claxonul, fa
rurile sînt acționate de la vo
lan.

Actul de naștere al primului, 
automobil ,,R-8 Major", de pro
veniență românească, va fi 
semnat de noua uzina de auto
turisme de la Pitești în a doua 
jumătate a anului,

(Agerpres)'

EVALD KIMINICH
Vedere panoramica a unui nou obiectiv industrial — mina Paroșeni.

(Continuare în pag. a 2-aj



120 de ani 
de !a nașterea 
lui Ion Slavici

La 18 ianuarie 1848, în Cîm- 
pia Mureșului, la Șiria, se 
năștea cel care avea să de
vină prozatorul șesurilor și 
al oamenilor din ținutul Rod- 
nei și al Lipovei — Ion Sla
vici.

Descendent dintr-o familie de 
mici meseriași și crescut în 
respectul față de cei vîrstnici, 
Slavici se formează în școli sau 
frecventînd permanent școala 
folclorului.

Momentul crucial în des
coperirea vocației de scriitor 
îl reprezintă întîlnirea, în ca
pitala Austriei, în timpul stu
diilor, cu Mihai Emihescu ca- 
re-i va supraveghea preocu
pările literare, controlîndu-i 
scrierile (mai ales eliminîn- 
du-i regionalismele din lim
baj), deschizîndu-i apetitul 
pentru filozofie și punîndu-1 
în contact cu cercul ,.Juni
mii" și cu revista „Convorbiri 
literare", unde va și debuta. 
Titu Maiorescu, mentorul Ju
nimii, va acorda un sprijin 
substanțial tînărului scriitor, 
pînă la ruptura determinată 
de plecarea lui Ion Slavici la 
Sibiu. Aici, conducînd revista 
„Tribuna", săvîrșește o muncă 
de apostolat în Ardeal, con
vins fiind că ,,Soarele pentru 
toți românii la București ră
sare".

Volumul de ,.Novele din po
por" (1881) aduce timbrul u- 
nei voci de o incontestabilă 
originalitate, Ion Slavici inau- 
gurînd explorarea profundă a 
filonului social în nuvelisti
ca românească, căreia îi va 
anexa o zonă geografică pu
țin cunoscută, cea a Transil
vaniei.

Dincolo de ineditul realită
ților rurale ardelene, pe care 
le aduce, constatăm o multi
tudine a implicațiilor etico- 
moraliste conținute de nuve
lele sale (Popa Tanda, Scor
mon , Gura satului, Moara cu 
noroc, Budulea Taichii, Co
moara, Pădureanca) darul epic 
și viziunea viguros realistă în 
creionarea tipurilor umane 
desprinse din lumea satului 
transilvănean.

Capacitatea sondajelor am
ple și adînci în firea oameni
lor, condiționate social, anun
țată de „Moara cu noroc" 
este continuată în romanul 
„Mara" — evocare magistrală 
a vieții tîrgurilor de pe valea 
liniștită a Mureșului — operă 
majoră, „aproape o capodo
peră" (George Călinescu).

Deși a debutat ca drama
turg, contribuția sa în acest 
gen este modestă („Fata de 
birău", „Toane sau vorbe de 
claca", „Polipul unchiului 
Gașpar Grațiani, domnul Mol
dovei" și „Bogdan Vodă") ră- 
mînînd, după aprecierile una
nime, fondatorul prozei lite
rare ardelene prin valoroasa, 
trainica și vasta sa operă.

„Din preajma domnului Sla
vici au ieșit toți ardelenii 
cîți au ajuns în mișcarea lite
rară mai nouă. A fost o iz
bucnire spontanee, ca un iz
vor puternic, căruia vremuri
le grele îi astupaseră gurile 
și ajuns la lumină se revarsă 
cu toată vigoarea primăvăra
teca peste cîmpia însetată a 
literaturii" (Ilarie Chendi: 
„Note și impresii").

Prof. Ironim MUNTEAN
Liceul Petroșani

AU APĂRUT :
In colecția „Materia

lismul dialectic și știin
țele moderne", volumul 
al Xll-lea :

DETERMINISM
ȘI CUNOAȘTERE

Peste cîteva zile, din secția mobilă a I.O.I.L. Pe
troșani va lua drumui spre magazinele de desfacere 
ale O.C.L. un lot de 25 garnituri de mobilă de tipul 
„Parîngul". Mobila, compusă din 5 piese — dulap 
cu trei uși, studio cu ladă și vitrină, bibliotecă, du
lap — bar pentru televizor și masa alonjabilă — 
toate lustruite, se desfac la prețul de 8 129 lei gar
nitura.

In afară de cele 100 garnituri contractate cu dife
rite O.C.L.-uri din regiune, în primul semestru al 
anului, I.O.I.L. Petroșani va furniza peste contract 
un număr de 50 garnituri care se vor desface în Va
lea Jiului.

NOTĂ

iar la ușă — coadă de 
cumpărători așteptînd.

Același lucru s-a în- 
tîmplat în ziua de 15 
ianuarie 1968 la pape- 
tăria din Petroșani,

E bine că se primește 
marfă. E foarte bine, 
dar ar fi bine să se 
respecte și programul de 
funcționare a magazine
lor, în așa fel încît cum
părătorii să nii mai fie 
nevoiți să Iacă... cozi la 
ușile lor.

Noi parchete forestiere în exploatare
Pentru a realiza în bune condi- 

țiuni sarcinile de plan cantitative 
și pe sortimente din acest an, l.F. 
PeUoșani a pus în exploatare noi 
parchete forestiere. Printre acestea 

SC •umără JLgc*u 58, Drăganele, 
Pwircaru, Polatișle 98, Valea Popii 
41—48, Răscoala 22, Straja, Soho- 
daL Biiugu, Piciul Stâne cailor, Va

A
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ÎN EDITURA POLITICA S I M P L I S
ADEVĂRURI

ȘI....... ADEVĂRURI"
Lucrarea 

un număr
răspunde la 
de întrebări

ce se pun frecvent in 
activitatea de propagan
dă ateist-științifică.

Gata pentru cunoștința 
cu cumpărătorii

Primim
La intrarea în fiecare 

magazin afli de pe tă
blița prinsă pe ușă în
tre ce ore este deschis 
magazinul respectiv. U- 
neori însă ești nevoit 
să constați că ora în
chiderii e respectată cu 
strictețe în timp ce ora 
deschiderii se încadrea
ză în... sfertul academic.

Săptămîna trecută, la 
magazinul cu articole de 
sport se primea marfa. 
Afară ningea, viscolea,

(Urmare din pag. 1)

toată viața n-a făcut decît 
să Înregistreze mecanic anu
mite documente, pînă la in
ginerul care in Întreaga sa 
carieră n-a propus modifica
rea dimensiunilor fie și ale 
unui șurub, iată unul din do
meniile de existență ale spi
ritului simplist. Simplismul 
este fenomenul dăunător, 
care frînează cutezanța și 
curajul profesional. Intîlnim 
uneori oameni care la o so
luție cu caracter inovator 
In știință, tehnică, răspund 
dînd din umeri cu o replică 
ce sună cam așa: De ce ie 
legi la cap dacă nu te doa
re ? Sau : De ce te găsești 
tu mai deștept decit alții...

Este adevărat că, opinia 
generală condamnă și face 
inofensive astfel de poziții. 
Majoritatea covirșitoare a 
oamenilor angrenați întruto- 
tul progresului, repugnă a- 
ceste manifestări. Atmosfera 
de emulație intelectuală, de
termină un cadru tot mai 
îngust pentru manifestarea a- 
titudinilor de prudență como
dă, eliberată de riscuri, a 
celei de reținere de la un 
răspuns categoric. Cit de ne
plăcute sînt acele expresii 
„să mai vedem", „mai așteap
tă pînă la..." etc. Simpliști
lor le este străină senzația 
pe care ți-o oferă sentimen
tul bucuriei creației, a izbîn- 
zii în cutezanță, a escaladă
rii și atingerii piscului necu
noscut.

Atmosfera călduță, comodă, 
lipsită de riscuri, respectarea 
cu strictețe a tradiției auto
rizate constituie culcușul pen
tru acest gen de oameni.

Aspect din noua unitate de 
reparat televizoare din Petro
șani : Tehnicianul Boicescu Ni- 
colae verifică circuitele unui 
televizor.

Abataj frontal 
mecanizat

In sectorul V al E.M. Vulcan se 
lucrează la punerea în funcțiune 
a încă unui abataj frontal susținut 
cu stîlpi metalici de tip Ferroma- 
tik. Abatajul va fi dotat și cu o 
combină tip 2 K-52.

lea de Pești, Pleșa, Rostoveanu 80 
și din alte exploatări forestiere.

Preocuparea principală a forestie
rilor din sectoarele respective este 
de a organiza o exploatare cît mai 
rațională a masei lemnoase, în spe
cial în trunchiuri și catarge, și ob
ținerea de sortimente cît mai va
loroase prin valorificarea superioa
ră a lemnului.

Smpănați-1 bine!
Venea de la Lonea cu au

tobuzul 21 IID 3 247. Nu su
feră de miopie dar stațiile nu 
le mai vedea și tot departe de 
ele oprea. „Că doar nu v-o 
lua dracu dacă mai mergeți 
puțin și pe jos" — ie răspun
dea călătorilor care protestau. 
La Petroșani, în dreptul gara
jului — pană. „Toată lumea 
coboară 1 Nu merg în centru, 
motorul nu primește benzină". 
Și cind a coborit și ultimul 
om, motorul a primit benzină 
și șoferul cu autobuzul a dis
părut în garaj. Se numește 
Mărgineanu Ion. Nu-i mai dați 
drumul din garaj „neîmpănat", 
ca lumea. Să știe și el de o- 
menie.

Poate stiti♦ • 
dumneavoastră

Tribunalul din Petroșani a 
cerut minei Uricani să-i co

munice salariul lur Pașcariu 
Vasile angajat la mină. Și a 
primit răspunsul. Suna așa : 
„Fiind cu foaie de boală, a 
realizat 293 lei crștig. Dacă 
ar ti lucrat in acord ar ii rea
lizat 1 242 lei, iar dacă ar fi 
lucrat in regie ar fi reali
zat 663 lei. Lăsăm la latitu

căci amindoi au semnat ce
lebrul răspuns.

Presupusul 
ginere 
al probabilei 
soacre

dinea dumneavoastră alegerea 
câștigului deoarece noi nu a- 
vem de unde ști locul de mun
că precum șt felul de plată 
pe perioada cit a fost in In
capacitate temporară". Tova
răși de la O.O.V.L.F, poate 
știți dumneavoastră unde o ti 
lucrat, in ce sistem de salari
zare a fost încadrat și ce ciș- 
lig a realizat Pașcariu Vasile. 
Comunicați și minei Uricani. 
Pe adresa contabilului șei șt 
a șefului serviciului financiar

Matei Ion din Dealul Babii, 
muncitor la mina Vulcan n-arc 
nevoie de băiat de casă. Dar 
i l-a adus soția. Un băiat tî- 
năr de 18—19 ani și cum c 
ursul mai voinic. „Acu, și-a 
zis Ion, mă mai odihnesc și 
eu că, toată ziua, la serviciu 
muncă, în gospodărie muncă, 
mi-a ajuns". $i i-a ajuns... ia 
ureche că nevasta lui, Ioana, 
și-a pus în gînd să-1 ia pe bă
iatul din casă ginere - la una 
din fetele lor, care mai are 
mult pină să se gîndeâscă la 
măritiș. Și de atunci trai ne- 
neaco pe băiatul din casă. $i 
vai de bietul Ion — soțul

In cutare întreprindere mi
nieră s-a propus modificarea 
sistemului de pregătire. Gla
sul simplistului răsună înă
bușit dar tenace : De ce fa
ceți acest lucru ? Va trebui 
modificat N.T.S.-ul, vor tre
bui o serie de derogări etc. 
La ce bun ? In altă instituție, 
se propun modi licări în sis
temul funcțional. Același 
glas va chema ia „modera
ție", la prudență. Lâsați lu
crurile așa cum sînt, să vină 
șefii să decidă, nu vă ames
tecați în treburi care nu vă 
privesc. Așa cum a fost era 
bine ș.a.m.d.

Cu atît mai gravă este si
tuația în care simplistul are 
posibilități de influențare, a- 
lunci cind acesta se găsește 
pentru moment într-o poziție 
la comandă. In această con
junctură el se află pe plat
forma simplistului emancipat 
care emite idei, păreri, influ
ențe, teorelizînd chiar te
meiul opticii sale înguste.

De la înălțimea funcției 
sale, el le obligă să-i devii 
subordonat nu numai în e- 
xecutarea dispozițiilor sale 
administrative dar și a fe
lului său de a gîndi. Nu-i 
sînt suficiente mijloacele de 
conducere cu care este in
vestit ci, erijîndu-se într-un 
propagator al propriilor sale 
vederi limitate, îndeamnă pe 
ceilalți să-i susțină punctul 
său de vedere, uneori abe- 
rat.

In viața economică, pre
zența simplistului ca și a 
staticului, de altfel, este cu 
totul dăunătoare. După cum 
sublinia un om de știință ro
mân, trăim într-o epocă în 
care viteza de adaptare la 
noile tehnologii este extrem 
de rapidă, uneori contînd 
chiar orele și zilele. Desigur, 
într-un climat de continue 
schimbări tehnologice, în ca
re pe toate căile ne parvin 
informațiuni privind multiple 
mutații în tehnologia unei 
ramuri sau alta, spiritele in- 
trospecte și îndrăznețe se 
străduiesc să materializeze 
la cercul preocupărilor lor 
aceste noutăți și chiar mai 
mult, să descopere și ele, ia 
rîndui lor, noi soluții, noi 
căi de creștere a randamen
tului producției sociale.

Cît de inoportună și dău
nătoare este în acest cadru 
prezența spiritului simplist, 
reținut, lipsit de îndrăzneală I 
El te va privi întotdeauna 
cu un sentiment de compă
timire neînțeleasă, vrînd par
că să spună : „Sărmanul, 
uite cum se complică singur". 
Dacă această atitudine nu ne 
deranjează cu nimic, în 
schimb ceea ce poate produ
ce dificultăți este poziția

MUL
confratelui său emancipat. 
Noțiunea de emancipare, re- 
ierindu-se aici la cel ce și-a. 
format un crez din felul său 
de a gîndi și, mai mult, se 
găsește și într-o poziție de 
comandă. Acesta din urmă 
replică cu mai multă autori
tate : Ce garanții ne dai că 
soluția du mi tale este superi
oară celei aplicate pînă a- 
cum, nu te gîndești că pen
tru a-ți realiza ideea sînt 
necesare fonduri bănești pe 
care, daca nu reușești, nu le 
vom putea justifica ? Ce va 
spune ministerul, direcția ge
nerală etc... ?

Eără să analizeze în pro- 
iunzime implicațiile înnoitoa
re ale unei idei valoroase, 
aceașta va fi înmormîntată 
pe baza concluziei că nu este 
conformă cu vederile sale, 
sau va fi îndrumată să par
curgă un labirint amețitor de 
formalități și avizări, după 
parcurgerea căruia — dacă 
reușește aceasta — să revină 
la inițiator, mutilată, defor
mată, golită de conținut Și 
aceasta cu o foarte mare în- 
tîr/iere, dacă nu chiar în 
momentul cind condițiile pen
tru aplicarea ei eficientă s-au 
epuizat.

Fără îndoială, îndrăzneala 
creatoare, cutezanța tehnică, 
conține în ea însăși anumite 
riscuri. Nici o mare desco
perire n-a avut loc spontan; 
ea a fost rezultatul unor 
căutări de multe ori cu avan
sări și retrageri și numai în 
final s-a atins piscul luminos 
al izbînzu. Dar de aici J>i 
pînă la a face aprioric o coi - 
cluzie pesimistă, este o ma.e 
diferență.

întreaga istorie a civiliza
ției este o luptă între vechi 
și nou, cu victoria noului pe 
toate planurile. Vechiul s-a 
cramponai întotdeauna de 
autoritatea rezultatelor îm
plinite și prin aceasta, veri
ficate. Noul trebuie demon
strat și anticipat. De aceea 
el a fost recunoscut întot
deauna de spiritele înnoitoa
re. La o scară mai mică sau 
mai mare, fiecare om cu
noaște lupta dintre vechi și 
nou, fiecare căutînd să gă
sească din \ arietatea de so
luții posibilă pe cea mai a- 
vantajoasă, dar în iinal totul 
țintește spre nou.

In țara noastră, care își 
face numeroase bilanțuri In 
toate sferele de activitate so
cială și culturală, au avut 
loc sub conducerea partidu
lui fenomene care au revo
luționat toate domeniile vie
ții umane. AU REVOLUȚIO
NAT. Acesta a fost proce
sul de înscăunare socială a 
noului.



STEAGUL." ROȘU

PREOCUPĂRI NOI ÎN COMPAR 
TIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Jaloanele directoare conținute de 
documentele Conferinței Naționa
le a P.C.R. din 6-8 decembrie 1967 
se transformă acum, la început de 
an, în indicatori de plan repartizați 
fiecărui compartiment economic în 
funcție de locul pe care-1 ocupă 
în cadrul întreprinderii.

Noi, cei care lucram în resortul 
financiar-contabil al C.C.V.J., tre
cem la realizarea sarcinilor ce ne 
revin pe 
indicațiile date 
continua 
țelor și perfecționarea 
informațional.

Intr-adevăr, trebuie să depășim 
din ce în ce mai mult domeniul 
•contemplativ’ și de constatare a 
fenomenelor economice și să asi
gurăm evoluția contabilității către 
analiză, către previziunea viitoru
lui. In felul acesta contabilitatea 
va fi din ce în ce mai mult un 
instrument fundamental al conduce
rii întreprinderii.

Una din activitățile noastre care 
trebuie să fie cît mai de grabă ridi
cată la rolul de organ operativ de 
informare și prevedere este postcal- 
culul. în acest sens s-au și făcut 
unele experiențe. Plecînd de la 
faptul că o condiție necesară pen
tru asigurarea realizării sarcinilor 
de reducere a prețului de cost 
este aceea ca organele de condu
cere ale exploatărilor miniere să 
fie în timp util informate asupra 
cheltuielilor ocazionate de extra
gerea cărbunelui din zăcămînt, 
colectivul contabilității de la E. M. 
Lupeni a elaborat, a experimentat 
și a 
tffă,
mare 
cost 

în 
pentru decada I și în ziua de 
pentru perioada 1-20 ale lunii 
curs, se întocmește o situație 
cheltuielilor în sume absolute și 
lei/tonă.

Metoda constă în evaluarea chel
tuielilor ocazionate de procesul de 
producție, folosindu-se datele ofe
rite de eyidența contabilă și cea 
tehnico-operativă existentă la ex
ploatări. Tocmai prin faptul că nu 
necesită înființarea de evidențe spe
ciale, metoda poate fi foarte re
pede aplicată la toate exploatările 
jși permite totodată și centralizarea 
rapidă a rezultatelor pe C.C.V.J.

anul 1968, cu gîndul la 
de partid pentru 

îmbunătățire a eviden- 
si sternului

introdus cu succes în prac- 
o metodă operativă de infor- 
periodică asupra prețului de 
realizat la cărbunele extras, 
fiecare lună în ziua de 12

22 
în 
a

în

De altfel, sistemul este în studiu 
și la E. M. Aninoasa, E. M. Lonea 
și E. M. Uricani.

Metoda preconizată reclamă lua
rea unor masuri preliminare, pe de 
o parte în scopul de a pregăti da
tele necesare, iar pe de alta parte 
pentru a putea lua măsuri de în
dreptare a cheltuielilor în cazul că 
la sfîrșitul intervalelor s-ar pre
zenta depășiri. Astfel trebuie pusă 
la punct evidența tehnico-operati- 
vă a exploatării, mai ales în pro
blema evidenței producției brute 
rezultate, a zilelor de lucru, a con
sumului de energie, lemn de mină 
etc.

Informarea decadală a șefului de 
exploatare permite luarea măsuri
lor de normalizare a cheltuielilor, 
duce la căutarea mai intensă a re
zervelor interne.

Toate acestea contribuie ca le
gătura și influența reciprocă din
tre contabilitate și celelalte 
partimente să se întărească,
cînd rolul jucat de organele con
tabile în activitatea unității, 
exploatarea minieră Lupeni s-au 
obținut importante economii la pre
țul de cost, informarea decadală a- 
supra cheltuielilor fiind unul din 
mijloacele de realizare a acestora.

Printre avantajele metodei pro
puse mai amintim că ea este rea
lizabilă și la unitățile care nu au 
o contabilitate mecanizată. Aplica
rea metodei nu necesită o pregă
tire specială din partea lucrători
lor contabili. Un alt avantaj este și 
acela că întrucît calculele se ba
zează pe date existente, lucrarea 
poate să fie adîncită la orice nivel 
de gestiune economică organizată 
(exploatare sau sector). De ase
menea, nu răpește prea mult timp 
pentru efectuarea analizei. Cu ri
nele adaptări poate fi 
la preparații.

Cele descrise mai sus 
tuie singura noastră
pentru noul an. Intenționăm să in
troducem grafice și normative de 
lucru, să definitivăm un fișier de 
documentare, să simplificăm planul 
de conturi etc. pentru a ne aduce 
astfel contribuția la realizarea 
cinilor trasate de Conferința 
țională a P.C.R.

aplicată și

nu consti- 
preocupare

Zoltan KIRĂLY 
contabil șef adjunct 

din C.C.V.J.

com- 
cres-
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ALCOOLUL

Și

22,00

22,30

La

în fata lucră-

că

20,00
20,30

trebuie să înțc- 
objigciției de a

între 
grad.

22,50
23,00

sar- 
Na-

Rîș-
fost

a ■ m

că nu numai 
influența bău- 
și cele două 
stare do ebri-

alcoolice și în anii 1965 
dar nu s-a învățat minte.

și conducerea mașinii

Influența aeru
lui cald s-a re
simțit și ieri In 
evolufia vremii. 
Temperaturile au 
fost cuprinse la 
Petroșani între 
plus 2 grade și 
plus 4 grade, în 
timp ce la Pa

depășit zero grade, 
minus 6 grade și
Stratul de zăpadă 

de 102 cm.

TELEVIZIUNE
ring ele 
osci li nd 
minus 1 
este la Paring

In următoarele 24 de ore nu se 
vor produce modificări esențiale 
în aspectul vremii. Temperatura 
va fi, în general, staționară; cer 
variabil; precipitații slabe.

19,30
19,50

21,00

scade din reflexele 
să le posede un condu- 
cînd conduce un auto- 
drumurile publice, 
acestea, în ultimul timp, 

că mai sînt condu-

Una din obligațiile elementare 
ale conducătorilor auto este aceea 
ca atunci cînd se găsesc sub influ
ența băuturilor alcoolice să nu 
conducă autovehiculele. încălca
rea de către șoferi a acestei obli
gații se sancționează cu amen
zi, menționîndu-se abaterea și în 
tichetul de evidență a contraven
țiilor ce se găsește anexat la 
permisul de conducere auto. Legea 
sancționează aspru asemenea aba
teri deoarece consumul de alcool 
diminuează, 
ce trebuie 
cător auto 
vehicul pe

Cu toate
se constată 
catori auto care conduc autovehi
culele sub influența băuturilor al
coolice și care din această cauză 
produc numeroase accidente, chiar 
grave. Bunăoară, conducătorul auto 
amator Burian Ion din Petrila. în 
seara de 14 octombrie, în jurul 
orei 22, conducînd autoturismul 
1 HD 2 870 proprietate personală cu 
viteză excesivă el a accidentat grav 
pe Fileteanu Vasile și Popa Dumi
tru. Cu ocazia cercetării acciden
tului, s-a constatat 
șoferul se afla sub 
turii alcoolice dar 
victime se aflau in
etate... La fel, Rîșnoveanu Gheor
ghe din Petroșani (str. Vilelor nr. 
4) în dimineața lui 1 octombrie 
1967, pe la orele 4,45, conducînd 
autoturismul 1 HD 2408 a comis 
un accident soldat cu avarii ; 
cauza: conducătorul auto se afla 
sub influența băuturii alcoolice. Este 
interesant de menționat
noveanu Gheorghe a mai 
găsit conducînd sub influenta bău-

CALENDARUL ZILEI Prestațiile
18 ianuarie trebuie... prestate!

1821 — Pandurii, avînd în 
frunte pe Tudor Vladimires- (Urmare din pag. 1) ta asigurării din timp a co-
cu au început răscoala în menzilor. ;
Oltenia și Muntenia. levat unele probleme legate Colectivul I.P.I.P. Livezeni ;

1832 — S-a născut medicul Ia-
de organizarea muncii pe este hotărît ca pe 1968 să
șantiere pentru ca utilajele realizeze și să depășească <

cob Felix, întemeietorul igie- să poată da un randament sarcinile de plan ce-i revin, ;
nei științifice din țara noas
tră. mai mare, macaragistul Bîzu să presteze... prestațiile pre- \

văzute, îmbunătățind simțitor
1848 — S-a născut scriitorul Ion, s-a referit în cuvîntul indicii de utilizare a parcu-

Ion Slavici. său la lucrul în acord pe u- lui de transport și de utilaje

1952 — A luat ființă la Bucu- tilajele ce deservesc echipe de construcții aducîndu-și

rești, Studioul actorului de de constructori, maistrul Ru- astfel aportul la realizarea
film „C. Nottara". dolf Esner a arătat importan- sarcinilor șantierelor.

După 27
Răsfoiesc piesele u- 

nui dosar și caut să 
înțeleg ce cuprind ele. 
A'u ceea ce scriu ,,păr
țile" pe hîrtie. Scrisul 
e perfect inteligibil, 
iar fraza e simplă și 
clară. Altceva nu pot 
înțelege : contradicțiile 
dintr-o ființă umana — 
o femeie, care și-a tî- 
rît soțul de trei ori 
prin sălile tribunalu
lui.

Soții Chilion — 
ria și Dumitru au 
împreună (bine

tru evacuare din 
cuință". Nu e singura 
umilință pe care 
buit 
nul
cei 
(azi

s-o îndure 
pensionar, 
doi copii ai 

oameni în

a tre- 
bătrî-
Cînd 

lor 
toată

FIȘIER
î ot

t

Ma- 
trăil 
sau

rău, numai ei știu) vre-
me de 27 d< ani. La
2 am după nunta de
argint, soțul — fost
miner, acum pensionar
— se vede dat în ju
decată de soție ..pen-

firea) erau mici, soția, 
care era cu aproape 20 
de ani mai tînără ca 
acum, l-a părăsit. Pe 
calea divorțului l-a pă
răsit. Copiii i-a crescut 
singur, cum a putut. 
Cînd s-au făcut mari, 
s-a întors și mama a- 
casă din rătăcirile ei. 
A luat-o din nou el, 
cel dat azi în judeca-

A luat-o contrac- 
tînd a doua oară că
sătoria. Și acum ea a 
cerut să fie 
din casa pe 
,,a moștenit-o
părinți". Cere asta

tînără. 
dreap- 
a res- 

soției

evacuat 
care 

de

JURIDIC

ea 
la 

du-

ple-pă ce mai întîi a 
cat de la el a doua 
oară, l-a dat în jude
cată și a obținut o 
pensie de întreținere 
de 300 lei lunar. Une
le declarații ale veci
nilor atașate la dosar 
atestă o lipsă de omenie 
rar întîlnită, iar res
pectul față de cititor 
ne împiedică să redăm

aici conținutul altora. 
Ea are 46 de ani și se 
consideră încă 
Printr-o sentință 
tă, Tribunalul 
pins pretențiile
de a-și arunca pe dru
muri soțul după ce, din 
pensia lui, îi vor intra 
în buzunar 300 de lei, 
căci nu are intenția să 
ceară desfacerea căsă
toriei. Iar soțul, de a- 
semenea, nu cere.

După 27 de ani de 
viață în comun, bună 
sau rea, doi oameni 
s-au trezit străini și a- 
proape dușmani. Citesc 
cuprinsul pieselor din 
dosarul lor și nu pot 
sa înțeleg : de unde a- 
tîta lipsă de
la o femeie, de undo 
atîta clemență la un 
bărbat ?

omenie

Ion CIOCLEI

turii 
1966
De asemenea, Buhuș Dumitru din 
Petrila a fost găsit conducînd 
autobuzul nr 31 HD 1639, proprie
tatea I.C.O. Petroșani, sub influ
ența băuturii alcoolice, fapt pentru 
care a fost sancționat cu suma de 
500 lei. Conducînd autovehicule 
sub influența băuturilor alcoolice 
au fost găsiți și Nuțu Silviu din 
Deva, Simion Viorel de la garajul 
T.C.M.M. (S.U.T.) Petroșani, Pop 
Mihai de la garajul S.T.R.A., 
Mojoatcă Ion de pe autosalvarea 
spitalului Aninoasa, Bucătură Ion 
de la D.R.T.A. (coloana Lupeni); 
Bisericaru Gheorghe de la C.S.A. 
Uricani — împotriva cărora au fost 
luate măsuri de sancționare. Un 
caz ieșit din comun a fost cel al 
șoferului Blaj Anton din Hațeg, 
care în noaptea de 9 spre 10 
noiembrie 1967 a fost găsit condu
cînd autovehiculul 31 HD 2 038, 
proprietatea I.M.T.F. Sebeș, sub 
influența băuturii alcoolice. Drept 
,.răzbunare", pentru control, acest 
om și-a rupt în bucăți permisul 
de conducere chiar 
torului de miliție.

Conducătorii auto 
leagă că încălcarea
nu se urca la volan cînd sînt sub in
fluența băuturilor alcoolice duce în 
majoritatea cazurilor la accidente 
de circulație. (Un caz de ebrietate 
a șoferului care nu a fost depistat 
la timp de către organele de mili
ție a dus la pierderea a trei vieți 
omenești— accidentul de la Lunca 
Florii). Aceste aspecte sînt destul 
de grăitoare pentru a înțelege toți 
ce pericol prezintă șoferul beat la 
volan și necesitatea combaterii 
ușurinței cu care mai privesc unii 
acest pericol. Șoferul beat nu are 
ce căuta la volan pînă nu și-a 
recăpătat facultățile normale, nece
sare conducerii mașinii pe căile 
rutiere în deplină siguranță 
circulație.

Cpt. CONSTANTIN ȚIU
Militia orașului Petroșani

de I 
I 
i 
i 

t
D.M.R. HUNEDOARA, 

serviciul circulație, 
aduce la cunoștința tuturor 

posesorilor carnetelor de con
ducere că pînă la sfîrșitul lu
nii ianuarie 1968 sînt obligați 
să depună actele în vederea 
primirii noilor permise 
conducere.

Cei domiciliați în raza 
șului regional Petroșani 
depune actele la militia 
șului Petroșani.

Data primirii noilor permise 
de conducere se va anunța 
ulterior.

de

ova-
vor

ora-

' !
Joi 18 ianuarie 1

La ordinea zilei. Organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii. 
Studioul pionierilor. 
Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune de limbă I 
română.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial: Ivanhoe, 
întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință. 
Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice. Dru
muri italiene.
Studioul mic: „O bucă
țică de pîine" de Eugen 
Rotaru-Bolintin.
Zece semne de întreba
re : Emisiune-concurs de 
cultură generală.
De la Giotto la Brâncuși. 
Prezintă Dan Hăulică. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

Vineri 19 ianuarie
PROGRAMUL I: 6,00—8,25 

Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia pre ie rată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 File de legendă; 
9,55 Dansuri de estradă; 10,10 
Curs de limba rusă; 10,30 Rap
sodia a Il-a de Paul Constan- 
tinescu-, 10,45 Cîntece de Mau- 
riciu Vescan; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cronica economică;
11.15 ReciLal de operă George 
Corbeni; 11,30 Orchestra Jean 
lonescu; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Melodii populare;
12.15 Buletin de știri; 12,20 
Succese ale muzicii ușoare; 
12,45 Radiojurnal; 12,55 Intîi- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,30 Pa
rada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară; 14,15 
Dumbrava minunată-, 14,30 Ra- 
dio-publicitate; 14,50 Cîntă 
Pompilia Stoian; 15,00 Buletin 
de știri; 15,15 Coordonate cul
turale; 15,30 Duete din opere
te; 15,45 Soliști instrumentiști 
de muzică ușoară; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,15 Program 
susținut de corul ,,Gavriil Mu- 
zicescu" din Iași; 16,30 Muzică 
ușoară; 16,45 Doine și jocuri 
populare; 17,10 In slujba pa
triei; 17,40 Caleidoscop muzi
cal; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Cronica economică; 18,15 Mu
zică ușoară
18,50 Cîntă la 
Bob-Stănescu; 
zeta de seară; 
die pe adresa 
20,00 Buletin 
Radio-magazin 
Melodii românești; 20,30 Con
curs cu public; 21,00 Meridia
ne, melodii; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Cîntă formația Alecu Râ- 
dulescu; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Muzică de dans; 23,00 
Reverie — muzică ușoară; 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

de Sile Dinicu; 
țambal Nicolae 
19,00 Radioga- 
19,30 O melo- 

dumneavoastră; 
de știri; 20,05 
sportiv; 20,17

Preparația cărbunelui Corcești
cu sediul în orașul Vulcan

angajează imediat:
— 3 LĂCĂTUȘI REVIZIE VAGOANE
— 4 FOCH1ȘTI LOCOMOTIVĂ ABURI
— 15 MANEVRANȚI ȘI ȘEFI DE MANEVRĂ
— 1 SUDORI CALIFICAȚI
— 10 MAȘINIȘTI. POMPAGIȘT1, FUNICULARIȘTI ȘI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI.
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Sitoatlc iragitâ in Sicilia
Zile de doliu la Montevago

® Numărul victimelor încă nu poate fi cunoscut 
® La Camporale au apărut

vapori sulfuroși
ROMA 17 (Agerpres). — Locui

torii din Montevago, care au su
praviețuit violentelor cutremure ce 
au devastat acest orășel sicilian, 
trăiesc zile de doliu. „Spectacolul 
pe care Montevago îl oferă celor 
aflați la fața locului este îngrozi
tor" — scrie trimisul special al a- 
genției France Presse. Contrastînd 
cu tragismul situației, soarele a ră
sărit marți strălucitor deasupra rui
nelor sub care se mai află încă 
îngropate victime. Se crede că în 
această localitate au pierit aproxi
mativ 300 de persoane, dar orice 
bilanț este în momentul de față 
prematur, deoarece operațiunile 
dezgropare a victimelor abia au 
ceput. Pentru cei ce se află la 
cui calamității situația apare în
dramatismul ei. In fața mormane
lor de dărîmături înalte de cîțiva 
metri, echipele de salvare pierd 
orice speranță de a mai găsi supra
viețuitori.

Marți după-amiază au sosit la 
Montevago camioane încărcate cu 
sicrie. Aproape de intrarea în oraș 
au fost aliniate pe pămînt 40 de 
trupuri ale victimelor cutremurului

mici cratere care împroașcă

de 
în- 
lo- 
tot

l

Starea pacienților 
cu inimi grefate

îl

NEW YORK 17 (Agerpres). 
Starea sănătății lui Kasperak, 
pacientul de la ( 
versității St ani ord 
căruia in urmă cu 
transplantat inima 
continuă să se 
După ce s-a aflat 
în semi-comă, Kasperak 
recăpătat cunoștința, iar orga
nismul sâu nu dă în prezent 
semne de respingere a grefei. 
Ultimul buletin medical anun
ță că „totuși, starea pacientu
lui se menține critica"

Ficatul bolnavului 
nează mult mai bine 
medicii au procedat 
țiunea vezicii biliare, 
nichi ar Iii icni este în prezent 
racordat cu intermitențe, și a- 
ceasta numai ca măsură de 
precauțiune, menționează bule
tinul medical. De asemenea, 
plămînii pacientului cunosc o 
ameliorare, ceea ce i-a permis 
să respire și fără ajutorul tu
bului respirator. Ca urmare a 
unei ameliorări vizibile, Kas
perak va putea primi primul 
fortifiant nutritiv prin tubaj, 
permițîndu-se astfel înlocuirea 
treptată a nutriției pe cale in- 
travenoasă cum s-a făcut pînă 
în prezent

Medicii de la Clinica Uni
versității Stanford au permis 
marți vizita soției pacientului, 
și acesta a recunoscut-o.

dr
CAPETOWN 17 (Agerpres). 

Prof. Christian Barnard a de
clarat miercuri că pacientul 
său Philip Blaiberg nu va pă
răsi spitalul 
decît după 
rindu-se la 
Barnard a 
acesta are 
inima sa funcționează corect 
și nu există nici un semn al 
fenomenului de respingere. De 
asemenea, circulația sanguină 
a pacientului este buna și nu 
mai există nici un fel de com
plicații în regiunea nitului.

Cu același prilej, celebrul 
^chirurg de la Groote Schuur 

a făcut cunoscut că intențio
nează să procedeze la o nouă 
transplantare de inimă în 
ujr. j] lunii martie.

Clinica Uni- 
(Caliiornia), 
10 zile i s-a 
unei tinere, 
amelioreze, 

t cîteva zife 
și-a

luncțio- 
după ce 
la abla-

Un ri-

Groote Schuur
5 februarie. Refe- 

starea lui Blaiberg, 
declarat presei ca 
poftă de mîncare.

zdrobite și pline de sînge. Femei 1 
și bărbați asistă copleșiți de durere 
la înmormîntarea rudelor și priete
nilor lor.

Intre timp, operațiunile de dizlo- 
care a ruinelor se desfășoară în ritm 
susținut. Buldozerele ridică mase 
enorme de dărîmături de sub care 
continuă să fie scoase victime.

Se crede că vor fi necesare mai 
multe 2.i)e pînă cînd vor putea fi 
terrrîinate toate aceste operațiuni.

PALERMO 17 (Agerpres). -- Sute 
de mii de locuitori ai regiunilor 
devastate în nord-vestul Siciliei de 
puternicele cutremure de pămînt 
au petrecut a treia noapte de groa
ză și tensiune în automobile și că
ruțe, sau pur și ‘simplu înfășurați 
în pături în jurul focurilor aprinse 
de-a lungul drumurilor, sau în pli
nă cîmpie. Temperatura, care a 
crescut puțin, a mai redus din su
ferințele acestei armate de refugiați, 
ce a fost brusc îngroșată în urma 
noilor și violentelor mișcări seis
mice de marți după-amiază. Cele 
șase cutremure înregistrate în 
cursul zilei de marți au ridicat la 
28 numărul total al mișcărilor crus- 
tale ce au avut loc de la începutul 
catastrofei.

Locuitorii orașului Palermo conti
nuă exodul spre mare sau cîmpie. 
Centrul orașului a rămas pustiu. 
Pompierii au intervenit de mai mul
te ori în vechile cartiere pentru a 
stinge incendiile. La Camporale, 
oraș cu 6 500 de locuitori, aflat la
50 de kilometri est de Palermo, ul
timul cutremur a provocat deschi
derea a cinci mici cratere care în 
prezent împroașcă vapori sulfuroși 
și nisip. Intrată în panică, popu
lația a părăsit locuințele, îndrep- 
tîndu-se spre coastă. Scene tragice 
pot fi văzute și la Trapani, unde 
oamenii își părăsesc locuințele, 
luînd cu ei tot ce se poate trans
porta în spinare, cu căruțele sau în 
automobile. Intre timp, echipele de 
intervenție continuă 
activitatea de căutare 
de dispăruți

Dintre cutremurele
loc în Italia în ultimii 150 de ani, 
cele 
trate 
cînd
51 în 
făcut
cutremur a fost înregistrai 
1962, în provincia Irpini, provocînd 
moartea a 16 persoane.

cu febrilitate 
a celor 1 500

ce au avut

mai puternice au fost înreqis- 
în anul 1805 la Malisa, provo- 
moartea a 5 573 de p< 
anul 1915 la Avezano
29 978 de victime.

iersoane,
'■'are a 

Ultimul 
în anul

Stare de alarmă 
în Guatemala

VIETNAMUL DE SUD

CIUDAD DE GUATEMALA 17 (A- 
gerpres). — Doi ofițeri americani 
au fost uciși marți în capitala Guate- 
malei, iar alti doi funcționari ai 
Ambasadei S.U.A. au fost răniți, a- 
nunță agenția France Presse. La 
Washington, purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat a anun
țat ca cei doi ofițeri, atașați la Am
basada S.U.A. din Ciudad de Gua
temala, se aflau într-o mașină îm
preună cu alți doi funcționari ai 
ambasadei, cînd asupra lor- a fost 

..trasa o rafală de mitralieră dintr-un 
automobil staționat în apropiere.

Atentatul s-a produs într-un car
tier de ia periferia capitalei guate
maleze.

★

CIUDAD DE GUATEMALA 17 (A- 
gerpres). — Președintele Guatema- 
lei, Julio Cesar Mendez Montene
gro, a decretat „starea de alarmă" 
pe întregul teritoriu al tării pe o 
perioadă de 30 de zile în urma a- 
tentatelor săvîr.șite în capitala 
guatemaleză, soldate cu patru vic
time, printre care doi membri ai 
misiunii militare a S.U.A. Decretul 
limitează garanțiile constituționale 
și interzice orice activitate politi
că, inclusiv funcționarea partidelor 
politice.

Congresul reprezentanților 
tortelor armate <— .. . .. _ale F. N. E

HANOI 17 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A., citind agenția sud- 
vietnameză de presă „Eliberarea'', 
anunță că, recent, a avut loc un 
Congres al reprezentanților forțe
lor armate ale Frontului Național 
de Eliberare care s-au distins în 
lupta împotriva agresorilor în pro
vinciile Quang Tri, Thua Thien și 
Hue, situate în regiunea septen
trională a Vietnamului de sud. Au 
luat parte sute de delegați .diD 
partea tuturor genurilor de arme.

Cu acest prilej a fost prezentai 
un raport cuprinzînd bilanțul lupte
lor eroice purtate de forțele pa
triotice, sprijinite de populația din 
aceste provincii, în cursul anului 
1967. Referindu-se la date încă in
complete, raportul subliniază că 
patrioții sud-vietnamezi au scos 
din luptă în anul 1967 peste 68 000 
de soldați inamici, din care 35 000 
americani și „aliați". In aceeași pe
rioadă au fost făcute inutilizabile 
233 de piese de artilerie de dife
rite tipuri, au fost doborîte sau 
avariate la sol 629 avioane și e- 
licoptere americane, au fost arun
cate în. aer 71 de depozite de mu
niții și carburanți, au fost scufun-

date 45 de nave și alte ambarca
țiuni, au fost avariate sau distru
se aproape 2 000 de care blindate 
și alte vehicule militare, 108 poduri 
și au fost capturate 1 700 de arme 
de diverse tipuri. In comparație cu 
anul 1966, se subliniază în raport, 
„luptele au fost mult mai ample, 
iar numărul inamicilor scoși din 
luptă s-a triplat".

S-a dat apoi citire notărîrii Co
mitetului Central al F.N.E. privind 
decorarea comandanților și unită
ților armatei de eliberare care s-au 
distins în luptele împotriva agre
sorilor în aceste provincii.

La 
qajat 
mare 
plină

rîndul lor, delegații s-au 
să continue lupta cu și 
energie pînă la victoria 
asupra agresorilor.

an- 
mai 
de-

Anglia renunță 
la rolul 
de mare putere

„Surveyor-/* și-a încetinit activitatea
PASADENA 17 (Aqerpres). — 

Activitatea aparatajului științific de 
la bordul navei lunare „Sur- 
veyor-7" a fost încetinită din cau
za temperaturii ridicate care va 
dura timp de 48 de ore în zona în 
care a aselenizat. Un purtător de 
cuvînt de la „Jet Propulsion Labo
ratory" a anunțai că timpul de 
funcționare al camerei de televi
ziune a fost stabilit în reprize do 
cîte 2.0 de minute, cu o pauză de 
40 de minute pentru răcire. Luni 
noaptea, camera a transmis 356

imagini, numărul lor total ajungînd 
astfel la 9 724.

Datele transmise de aparatele 'de 
analiză chimică a solului vor ajuta 
la dezlegarea misterului formării 
si dezvoltării Lunii. Experiențele 
chimice au fost și ele întrerupte 
marii din cauza temperaturii ridi
cate.

Cînd excavatorul si aparatele de 
analiză chimică vor fi suficient ră
cite, ele vor fi puse din nou în 
funcțiune și vor transmite date pînă 
la 23 ianuarie, data începerii nop
ții lunare.

Remanierea guvernului austriac
VIENA 17 (Aqerpres). — Agen

ția France 
de presă 
partid de 
anunță c.ă 
rul Josef 
remaniere

Au fost i 
portofoliu, 
îl înlocuiește pe Frit? Bock; minis
trul afacerilor externe Kurt Wald
heim în locul lui Liijc Toncic; mi
nistrul de interne Franz Soronics

serviciul 
populist, 
Austria, 
cancela- 

Klaus a procedat 
a cabinetului său. 
numiți vicecancelar.
Herman Withalm,

Presse citind 
al Partidului 
guvernământ în 
la 17 ianuarie

la o

fără 
care

în locul lui Franz Hetzenauer; mi
nistrul comerțului Otto Mitterer în 
locul lui Fritz Bock, care pe lingă 
funcția de vicecancelar deținea si 
funcția de ministru al comerțului; 
ministrul de finanțe Ștefan Koren 
în locul lui Wolfqang Schmitz.

A fost suprimat un post de se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe si înființat un post 
de secretai de stat la Ministerul 
Informațiilor.

in regiune

pre-

de- 
bri-

construiesc după această schemă. Acest tip de 
avion, cum este numit „cu aripa curată", a apă
rut in U.R.S.S. de ioarle puțin timp, dar se pre
vede ca în cîțiva ani să predomine in cadrul 
flotei aeriene

1971 trupele din Asia 
Persic.

R.S.F. lugc 
Pnom Penh.

PENH. — Președintele
Broz Tito, a sosit la 

oficială. La sosire, el a fost salutat

> WASHINGTON. — Departamentul 
al S.U.A. și-a exprimat marți „regretul 
gatură cu holărîrea guvernului britanic 
retrage pînă în 
est și din Golful

In cursul ultimelor 24 
au fosi înregistrate 13 cutre- 

relatări, n

> ATENA. — 
în Insula Creta 
mure de pâmînt. Potrivit primelor 
au fost semnalate victime.

Un alt cutremur a fost resimțit 
Corintului.

de Stat
în le»

de a-și
de sud-

de ore,

< PNOM 
slavia. Iosip 
înlr-o vizită 
de prințul Norodom Sianuk, șeful statului caro 
bodgian.

> HELSINKI 17 (Agerpres). — Pe baza rezu. 
talelor preliminare ale alegerilor prezidențiale 
care s-au desfășurat luni și marți în Finlanda, 
observatorii politici afirmă că Urho Kekkonen, 
va obține un nou mandat de președinte al re 
pnblicii pentru ‘o perioadă de șase ani.

> MOSCOVA 17 (Agerpres). — Monoplanu 
cu motoare cu reacție în coadă este considerai 
în U.R.S.S. drept cel mai modern tip de avion 
pentru călători. Toate noile aparate de zbor so
vietice, cu excepția supersonicului „TU* 144", se

+ JAPONIA. —- Mai multe sute de studenți. 
in majoritate membri ai organizației „Zengako- 
ren". s-au îndreptat miercuri dimineața spre 
baza navală americană din portul Sasebo, pen
tru a protesta împotriva apropiatei vizite a port
avionului nuclear american „Enterprise". Baza 
americauă a fost înconjurată cu sîrmă ghimpată 
șt păzită de aproximativ 1 000 de polițiști. A- 
ceșlia au intîmpinat coloana de demonstranți cu 
jeturi de apă și gaze lacrimogene. Studenții au 
răspuns aruneînd cu pietre asupra polițiștilor. 
După cum relatează agențiile americane de 
să, incidentul a fost deosebit de violent

+ BONN. — Guvernul vesl-german s-a 
clarat de acord cu propunerea Cabinetului 
tanic pentru angajarea unor tratative la înce
putul lunii februarie asupra spinoasei probleme 
pe care o ridică compensațiile în devize pentru 
întreținerea forțelor engleze staționate în R.F.G. 
Inițierea acestor tratative a fost propusă marți 
în Camera Comunelor de premierul Wilson, tn- 
trucît acordul în vigoare urmează să expire la 
31 martie.

LONDRA 17 (Agerpres). —= 
Referindu-se la reacția opiniei 
publice britanice față de mă
surile de economie anunțate 
de premierul Wilson în Ca
mera Comunelor, agențiile '-3e 
presă consideră că multe <,in 
aceste măsuri vor atrage după 
sine in mod inevitabil o scă
dere a puterii de cumpărare 
a populației. De altfel, mișca
rea generală de creștere a pre
țurilor, care se manifesta m 
prezent, tinde deja să reducă 
în mod simțitor nuterea de 
cumpărare

In unele cercuri parlamen
tare britanice se afirmă că 
măsurile anunțate ar putea a- 
vea efecte negative în ceea 
ce privește popularitatea la
buriștilor pe plan electoral. 
S-au manifestat îndeosebi re
acții nefavorabile în rîndul 
membrilor de stingă ai gru 
pului parlamentar laburist, cc 
re în ultimul timp s-au pro
nunța! insistent împotriva u- • 
nor reduceri în sectorul ser
viciilor sociale. Programul ex
pus de premierul britanic în 
Camera Comunelor este apre
ciat doar ca o primă fază a 
eforturilor economice, o doua 
fază urmi nd să fie marcată de 
noul buget care, se prevede 
de pe acum, va cuprinde mă
suri menite să accentueze aus
teritatea economică. Printre a- 
ceste măsuri vor figura și li
nele ma/orări de impozite $1 
taxe, spun cercurile parlamen
tare.

Primele reacții ale cercuri
lor de afaceri britanice sînt 
în ansamblul lor „puțin lavo- 
rabile", se relatează din Lon
dra. Decepția acestor cercuri 
este provocată de iaptui că 
în esență este vorba de mă
suri al căror eiect se va pro
duce pe termen mediu și lung.

Au provocat, de asemenea, 
nemulțumiri — în special îh 
r Iadurile opoziției conserva
toare — măsurile privind re
ducerea cheltuielilor milițqi^ 
ale Angliei în străinătate. Ma
joritatea reacțiilor converg 
spre părerea că ar ii vorba de 
o cotitură în politica externă 
britanica, avînd ca eiect o 
repliere de pe pozițiile de ma
re putere mondială, pe cele 
de putere europeană Anglia 
abandonează, cu unele excep
ții, toate 
de Suez, 
care era 
Î9?5, va
șitui anului 1971
France Presse, încă de acum 
rolul de mare putere poate fi 
considerat ca terminal pentru 
Anglia.

bazele sale de la est 
Această retragere, 

prevăzută pentru anui 
avea loc pînă la sfîr- 

Dai. sene
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