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SUCCESELE OBLIGĂ
Adunarea generală a minerilor 

din sectorul 111 al minei Petrila a 
prilejuit trecerea in revistă a im
portantelor realizări cu care colec
tivul sectorului fruntaș al exploa
tării a încheiat anul 1967. Sinteza 
acestor realizări poate fi exprimată 
în citeva cifre — subliniate de alt
fel și în darea de seamă prez.entală 
de conducerea sectorului in adu
nare : In anul 1967 minerii secto
rului au înscris pe graficul între
cerii o depășire de 12 065 tone căr
bune ; au realizat o productivitate 
de 3,489 tone cărbune pe post, iar 
Ia prețul de cost au obținut o eco
nomie de 583 426 lei.

Succesele sînt evidente și bucu
ră pe toți minerii sectorului.
Ele se înscriu pe traiectoria me
reu ascendentă pe care o descrie
de ani de zile colectivul destoi
nic al sectorului fruntaș. Insă
de data aceasta a fost vor
ba nu doar de a face bilanțul rea
lizărilor, de a sublinia înfăptuirile 
ci de a analiza în spiritul exigen
țelor noului an neajunsurile din 
trecut, rezervele ce se cer valori-

ficate, pașii ce se cer făcuți pentru 
perfecționarea continuă a activită
ții sectorului. In adunare s-au amin
tit și lacunele colectivului : în a- 
nul trecut sectorul a pierdut 783 
tone cărbune — drept penalizare 
pentru calitatea necorespunzătoare 
a cărbunelui ; a depășit consumul 
de lemn de molid cu 751 mc ; s-au 
înregistrat 176 absențe nemotivale, 
învoiri, o seamă de abateri de la 
normele de securitate. In condițiile 
exigențelor noi, mai riguroase ale

1. D.
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Sub auspiciile 
C.C.V.J., in primul tri
mestru al acestui an 
se va înființa in Valea 
Jiului un laborator 
pentru combaterea 
pneumoconlozei. Acest 
laborator va cuprinde 
două secții. Din prima 
secție vor face parte 
cadrele inginerești ca
re se vor ocupa cu

determinarea concen
trațiilor de prai de 
cărbune din atmosfera 
locurilor de munca și 
cu aplicarea mijloace
lor eficiente pentru des- 
prăfuire. Cea de-a doua 
secție va îngloba me
dici specialiști care sa 
examineze medical pe 
minerii de la exploa
tările din bazin.

Laboratorul pentru 
combaterea pneumoco- 
niozei este primul de 
acest gen din Valea 
Jiului. El va fi dotat 
cu aparatură moderna, 
fiind deservit de ingi
neri și medici specia
liști in depistarea șl 
combaterea factorilor 
care generează silicoza.

Brigada ironta- 
list ului Popescu 
Ion, din sectorul 
III al minei I.u- 
peni, se afla în 
primele rînduri 
ale întrecerii 
pentru promova
rea tehnicii noi.

In prezent în 
abatajul acestei 
brigăzi se expe
rimentează un u- 
tilaj modern — 
combina 1 K-52.

Sesiunea’ 
de iarna'

Conf. ing. I. CONSTANTINESCU 
prorectorul I.M.P.

Pseudopolitețe
Deseori împrejurările- te aduc 

in eleganta sală a poștei, în 
iafa unui ghișeu sau altul. E- 
vident, după darea in exploa
tare a noii clădiri, deservirea 
populației s-a îmbunătățit mult: 
uneori insă ai prilejul să în
cerci regretul pentru lipsa de 
solicitudine cu care te întlm- 
pină unele salariate de la 
poștă.

Încerci acest regret mai ales 
în tata ghișeelor unde se de
pun mandate poștale, reco
mandate sau se achită taxele 
pentru abonamente radio și 
televiziune. Dacă a/ungi in

iafa acestor ghișee cu 30-40 
minute înainte de expirarea 
programului de lucru, funcțio
nara de dincolo nu te vede 
E scufundată pînă peste cap 
In socoteli ■ adună situata, 
numără banii, tace monetarul, 
intr-un cuvlnt încheie bilan
țul zilei de lucru. Iar tu, ce
tățean cu treburi, aștepți.

— Nu se mai servește la 
ghișeu ?

Funcționara ridică ochii, te 
privește un pic aspru, dar îți 
răspunde totuși ,,politicos" :

— Vă rugăm să mai aștep
tați citeva minute.

N-ai ce iace, aștepți. Ți-e 
teamă că ajungi cu aștepta
rea dincolo de încheierea 
programului ghișeului clnd 
poate să ti se spună tot poli
ticos : Reveniți mîine.

Oricum aștepți, pentru ca 
funcționara să-și încheie so
cotelile o dată cu terminarea 
programului ghișeului. nu cum
va să rămînă un minut in plus. 
Te invită politicos să aștepți, 
să stai la coadă, te invită po
liticos să-fi pierzi timpul. A- 
ceastă falsă polițele nu este 
altceva decrt reversul solici
tudinii și respectului fată de 
timpul cetățeanului.

I. BARBU

A intrat în tradiția instituțiilor noastre de învăță- 
mint superior ca la fiecare sesiune de examene să 
se înregistreze noi succese, să sporească procentul 
studenților promovați ; integrallști cu note bune sl 
foarte bnne.

Prin audierea cursurilor, prii participarea activă 
Ia seminarii, lucrări practice și de laborator, prin 
consultații, studenții au primit in timpul anului un 
sprijin continuu, susținut pentru pregătirea lor sis
tematică și temeinică. O grijă deosebită se acordă 
studenților de la cursurile serale și tinerilor absol
venți care urmează să susțină examenul de stat.

An de an a crescut conștiința studenților sl absol
venților noștri, s-au dezvoltat sirgulnța și deprin
derile lor de studiu. Bineînțeles, mal avem și stu- 
denți care amină pregătirea pină in preajma și in 
timpul sesiunii de examene. Fără un studiu sistema
tic si aprofundat in tot timpul anului, ei nu pol a- 
jnnge insă la o pregătire de calitate. Din acest fapt, 
ei trebuie să tragă învățăminte pentru îmbunătățirea 
pregătirii lor, in vederea viitoarelor sesiuni de exa
mene.

In preajma sesiunii de examene, studenții trebuie 
să repete materia parcursă in timpul anului, s-o sin
tetizeze intr-un cadru mai larg, mai cuprinzător, s-o 
aprofundeze și s-o ințeleagă.

In această perioadă, in care susțin examene stu
denții cursurilor de zi și cursurilor serale, iar ab
solvenții susțin examenul de stat, catedrele, cadrele 
didactice trebuie să acorde tot sprijinul studenților 
și tinerilor absolvenți, lecțiile de sinteză vor trebui 
să reprezinte nu o simplă trecere in revistă a mate
riei predate, ci o sistematizare nouă, cu legături mai 
profunde, cu adincirea problemelor mai grele. In ca
drul consultațiilor se vor lămuri problemele neclare, 
se vor da îndrumări in probleme asupra cărora este 
necesar să se insiste in mod deosebit. Bineînțeles, a- 
ceste consultații se vor organiza in așa fel incit să 
nu aglomereze pe studenți, să nu le răpească din 
timpul necesar pentru studiul individual.

Conducerea institutului, decanatele, in colaborare 
cu organizația U.T.C. șl Asociația Studențească vor 
veghea, de asemenea, ca in această perioadă activi
tățile extrașcolare să fie programate numai in mă
sura in care sini strict necesare, astfel ca ele să nu 
stînjenească pregătirea examenelor.

Cu exigență sporită, studenții și absolvenții, să 
depună eforturi pentru obținerea unor rezultate tot 
mal bune in sesiunea de examene.
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De ce nu s-a realizat în de
cembrie PREȚUL DE VI1MZA- 
RE LA PREPARAȚIA LUPENI

Conferință pentru 
lucrătorii din corner!

In zilele de 10 și 11 
ianuarie, la Casa de 
cultură a sindicatelor 
din localitate s-a orga
nizat conferința „Arta 
și etica lucrătorului din

comerț". Expusă de prof. 
Marin Verzan, directorul 
Scolii profesionale co
merciale din Petroșani, 
conferința a fost urmă
rită cu interes.

Luna decembrie a anului 
trecut s-a încheiat pentru 
colectivul preparatiei cărbu
nelui din Lupeni cu depășiri 
de plan la sortimentele do 
cărbune special si mixt .- 
1 667, respectiv, 15 361 tone. 
S-a înregistrat insă c rărni- 
nere sub plan de 5 691 tone 
la sortimentul de cărbune 
normal. Aceasta a determi
nat nerealizarea prețului me
diu de vînzare planificat al 
cărbunelui cu 10,30 lei tonă, 
nerealizare al cărei efect ex
primat valoric însumează, la 
o producție totală de peste 
152 900 tone de cărbune, o 
pierdere de 1 574 870 lei.

Acest bilanț nefavorabil are 
drept cauză depășirea pro
centului de cenușă cu 2,5 
procente în cărbunele brut 
livrat de minele Lupeni, Uri- 
cani și Vulcan. Așadar după 
cum se vede, conținutul ma
re de cenușa are consecințe 
negative asupra realizărilor 
economice ale preparației.

Depășirea planului fizic de 
către preparație la sortimen
tele amintite, se datorește în
deosebi colectivului minei 
Lupeni, care a extras în luna 
decembrie o importantă can
titate de cărbune peste plan. 
Cărbunele minei Lupeni a 
conținut însă 37,3 la sută ce
nușă, cu 2,8 procente mai 
mult dectt norma admisă.

Aceasta arată că în unele 
perioade, Ia mina Lupeni nu 
se pune accentul cuvenit pe 
calitatea producției. Este a- 
devărat că în mai multe luni 
din 1967, mina Lupeni a ob
ținut deseori depășiri con
siderabile la planul de pro
ducție, fără să aibă abateri 
mari de la norma admisă de 
cenușă. Astfel, în luna au

gust, cînd mina a depășit pia
nul cu cea. 6 500 tone, căr
bunele extras a avut un pro
cent de cenușă de 35 la su
ta, deci cu numai 0,5 procen
te peste limita admisă. In lu
na septembrie, de asemenea 
la o depășire de cca, 9 900 
tone de cărbune, conținutul 
de cenușă a fost de 34,7 la 
sută, adică cu numai 0,2 pro
cente mai mare decît cel ad-

Pornind de la 
laliîaîoa cărbunelui

mis. In luna octombrie lu
crurile s-au petrecut asemă
nător.

In aceste condiții este fi
rească întrebarea : de ce în 
ultima luna a anului trecut 
acest indicator, calitatea căr
bunelui brut, nu s-a realizat 
nici cel puțin la nivelul lu
nilor anterioare?

Din evoluția zilnică a pro
ducției la exploatarea minie
ră Lupeni, reiese că in luna 
decembrie calității cărbune
lui nu i s-a acordat atenția 
cuvenită. Din cele 27 de zile 
de spălare la preparație, nu
mai in șapte zile s-a primit 
de la mina Lupeni cărbune 
cu un conținut de cenușă 
sub 39 la suta, iar în cele
lalte 20 de zile conținutul de 
cenușă a fost de peste 39 la 
sută și chiar peste 40 la su
tă. In cursul lunii decembrie 
s-au înregistrat și variații zil
nice care nu întotdeauna pot 
fi puse pe seama zăcămîn- 
tului. Astfel, în zilele de 5, 
6 si 7 decembrie s-a recep

ționai cărbune cu un conți
nut de cenușă de 38 la sută, 
34 la sută și din nou 38 la 
sută. In zilele de 20, 21 și 
22 decembrie, s-a înregistrat, 
de asemenea, o variație de 
la 37 la sută la 34,4 la sulă, 
ca din nou să crească la 
37,1 la sută. Faptul că in a- 
nul 1967 calitatea producției 
la mina Lupeni a fost negli
jată în . anumite perioade 
este oglindită și de penali
zarea- pentru depășirea pro
centului de cenușă care se 
ridică la peste 20 000 *cne 
de cărbune.

Problema îmbunătățirii con
tinue a calității cărbunelui 
la exploatarea minieră Lu
peni trebuie să preocupe 
mai intens întregul colectiv, 
mai ales că și in luna ianua
rie a noului an situația a ră
mas aceiași. In primele zile 
din această lună procentul 
de cenușă este mai mare 
decît cel admis.

Pentru realizarea indicato
rului de calitate este nece
sar ca măsurile preconizate 
privind pușcarea selectivă si 
alegerea șistului vizibil să 
fie aplicate în viată la fie
care loc de muncă. Aceste 
măsuri să fie susținute și 
prin cointeresarea materiala 
a brigăzilor în alegerea ste
rilului, un rol liotărîtor re
venind în acest sens perso
nalului mediu tehnic de con
trol, conducerilor de sectoa
re și conducerii exploatării. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cit realizarea indicelui de ca
litate are ca efect îmbună
tățirea activității economice 
nu numai a exploatării, ci și 
a preparației.

Ion MUSTAȚA
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STEAGUL ROȘI

La I» E, C. Pagoșeni

Cum să fie popularizați fruntașii
dacă nici nu sînt cunoscuți ?

Energeticienii de la Paroșeni an 
muncit cu însuflețire în anul 1967. 
Cele peste 103 milioane kilowați 
ore energie electrică produsă pes
te. plan în anul trecut, creșterea 
productivității muncii cu 9,83 la su
tă fata de indicatorul planificat pre
cum și importante economii la pre
țul de cost, sînt dovezi în plus ale 
hărniciei muncitorilor, maiștrilor, 
tehnicienilor și inginerilor uzinei.

In acest an, colectivului de la 
I.E.C. Paroșeni ii revin sarcini spo
rite atît în ceea ce privește perfec
tionarea procesului tehnologic cît 
și a creșterii simțitoare a produc
tivității muncii pe salariat. Obține
rea unor noi performante presupu
ne o întrecere intensă între forma
țiile de lucru, între secții etc. Cum 
se desfășoară de fapt întrecerea so
cialistă la I.E.C. Paroșeni ? Aceasta 
este întrebarea la care am căutat 
zilele acestea răspuns.

Primul interlocutor — tov. Banea 
Costică, președintele comitetului sin
dicatului. Ne interesăm cine și cum 
urmărește desfășurarea întrecerii, 
cum sînt stimulați fruntașii. Tova
rășul președinte întîrzie cu răspun
sul. In cele din urmă ne prezintă 
un dosar. II răsfoim cu atenție. In 
dosar găsim o situație care redă 
rezultatele întrecerii în trimestrul 
I 1967, succesele cu care colecti
vul întîmpină ziua de 1 Mai în a- 
celași an (!). Ne arătăm nedumeri
rea ; îi amintim tovarășului preșe
dinte că ne aflăm în anul 1968. Dîn- 
sul stă puțin pe gînduri, apoi scoa
te un registru. II răsfoim și pe a- 
cesta. Nu cuprinde altceva decît 
niște tabele cu datele biografice ale 
,,celor aflați în întrecere". Tov. 
Banea continuă să scotocească ser

NOTA

Excavatoare părăsite
Unele din cele mai puterni

ce utilaje pentru lucrări tera- 
siere sînt excavatoarele. Ca- 
îacteristica lor principală o 
constituie marea capacitate de 
producție căci un excavator 
poate excava anual în medie 
85 000—100 000 m c pămînt.

Aceasta face ca numeroase 
șantiere să solicite excava
toare. Se mai găsesc însă po
sesori de excavatoare pe ca- 
re-i... încurcă asemenea utilaje 
și de aceea ie părăsesc care 
încotro.

Iată de pildă, în fotografie, 
un puternic excavator pe șe
nile părăsit în dreptul termo

tarele. In cele din urmă ne spune :
„Rezultatele întrecerii socialiste 

se află la serviciul organizarea 
muncii".

Iată-ne și la acest serviciu. Ne 
vorbește șeful serviciului, tovarășa 
Traistă Ștefania.

„Pînă în luna iunie, noi țineam 
evidenta întrecerii socialiste. în
trecerea se desfășura în bune con
diții. Comitetul sindicatului ne-a 
luat toată evidenta pe care o aveam 
în legătură cu întrecerea pentru a-i 
aduce unele îmbunătățiri, comple
tări. Și n-am mai primit situația 
nici pînă astăzi".

Tov. Banea ne spunea, de astă 
dată, că .întrecerea e urmărită la 
secții (!). Mergem împreună prin 
cîteva secții. Peste tot termenul „în
trecere socialistă" stîrnește nedu
merire, parcă n-ar mai fi fost „uzat" 
de mult timp.

Cît despre popularizarea fruntași
lor... Cum să-i popularizezi dacă 
nu-i cunoști ?! Așa se explică fap
tul că unele panouri destinate frun
tașilor sînt goale — goluțe (ca cel 
de la secția reparații). Altele pre
zintă fruntașii din anul 1966. Așa e 
cazul și cu panoul mare, din fața 
clădirii administrative a centralei. 
La capătul raidului nostru, tov. 
Banea Costică ne face cîteva măr
turisiri :

„Sînt numai de patru luni preșe
dinte de sindicat. Nu sînt sigur, dar 
parcă așa am înțeles la un instruc
taj că întrecerile socialiste nu tre
buie să le urmărească sindicatul".

Evităm comentariile, socotim că 
concluziile sînt evidente, inclusiv 
pentru Consiliul local al U.G.S.R. 
Cel mai nimerit socotim, în schimb, 
să redăm un citat din Raportul la

centralei Paroșeni. /Mături de 
el (în clișeu nu-i cuprins) se 
mai află încă un alt excava
tor care împărtășește aceeași 
soartă. Mai sus puțin, în drep
tul gospodăriei de combustibil 
a termocentralei (depozitul de 
păcură) zace în zăpadă un 
braț complet de excavator — 
cu cupă cu tot.

Un alt excavator stă uitat 
încă din toamnă la Petroșani, 
pe strada Cărbunelui, prin 
dreptul distribuției de cărbu
ne Petroșani.

Ale cui or fi oare ? De mult 
stau acolo și nimeni nu se în
grijește de soarta acestor va
loroase utilaje.

Conferința Națională a Partidului : 
„Sindicatele vor trebui să-și per

fecționeze formele și metodele de 
muncă, să elimine manifestările de 
formalism și birocratism, excesul de 
ședințe, pentru a-și putea concen
tra eforturile în principal, spre stu
dierea și soluționarea operativă a 
numeroaselor probleme legate de
activitatea profesională, soclal-cul- 
lurală, de ridicare a nivelului de
trai al oamenilor muncii".

P. BREBEN |

99Legenda“ celor
de la sectorul l.L.L. Lupeni

Conducerea Școlii nr. 2 Lupeni 
a obținui aprobarea Sfatului popu
lar din localitate pentru construi
rea unei magazii necesare adăpos
tim combustibilului. Lucrarea res
pectivă urma să fie executată de 
sectorul l.L.L. Lupeni. După multe 
drumuri făcute de conducerea școlii 
pe „ruta" școală — siat — secto
rul I.L.L., in sfîrșit, „ilelișliiu au 
început lucrul. Cum ? Mai întîi au 
demolat vechea magazie, ridicată 
de cîțiva părinți inimoși de-ai e- 
levilor. Ziceau „meșterii" că-i în
curcă. După ce au „curățat-o* de 
pe fața pămîntului, au început să 
construiască noua magazie, de că
rămidă. Și lucrările au mers... ca 
în legenda meșterului Manole. Nu
mai că celor de la l.L.L. nu li se 
dă rimau noaptea zidurile, dar și 
lor la fel de- anevoios le înaintau 
lucrările. Ei n-au avut în schimb 
nevoie, ca în amintita legendă,

SUCCESELE OBLIGA
(Urmare din pag. 1

noului an, eforturile colectivului se 
cer canalizate spre remedierea a- 
cestor lacune.

In 1968 sectorul are ca sarcină 
extragerea unei producții de 
219 000 tone cărbune și realizarea 
unei productivități de 3,700 tone pe 
post. Sarcinile sînt mari, cer 
strădanii multilaterale din partea 
fiecărei brigăzi, a fiecărui munci
tor și cadru tehnic. Luînd cuvîntul 
pe marginea dării de seamă și a 
proiectului planului M.T.O., minerii 

| și tehnicienii sectorului și-au expri
mat în unanimitate hotărîrea de a

1 da viață sarcinilor noului an, mă
surilor preconizate pentru perfec
ționarea activității sectorului.

— Anul trecut l-am încheiat cu 
un bilanț rodnic, dar succesele ne 
obligă la și mai mult. In numele 
brigăzii ce o conduc mă angajez să 
facem în acest an pași și mai mari 
în acțiunea de economisire a ma
terialului lemnos, în îmbunătățirea 
calității cărbunelui, în sporirea pro
ductivității muncii, a arătat în adu
nare brigadierul Enache Chiriță. Și 
ne angajăm să extragem pînă la 
sfîrșitul anului 300 tone cărbune 
peste plan.

Angajamente asemănătoare și-au 
luat și brigadierii Purda Constan

Au început lucrările de reparații capitale 
la A. R. U. C.

La A.R.U.C. Petroșani a început 
executarea primelor lucrări din pla
nul de reparații capitale pe anul 
acesta. Astfel o echipă de mecanici 
din cadrul atelierului a trecut la 
repararea aparatelor frigorifice a- 
flate în laboratorul cofetăriei din 
Lupeni, la bufetele nr. 40 și nr. 55 
din Uricani și Bărbăteni, la unită
țile de lapte nr. 81 și 85 din Lupeni. 
De asemenea, vor executa reparații 
capitale și la alte utilaje aflate în

dKMi Dtnliu icifectrea 
iGfltediilor io slaliuii

Din ziua de 5 ianuarie a.c., la Fi
liala Petroșani a 0.N.T. „Carpați" 
au început înscrierile pentru petre
cerea concediilor de odihnă și trata
ment în diferite stațiuni balneo
climaterice. Pentru primul trimes
tru al acestui an se găsesc locuri 
suficiente la Borsec, Buziaș, Govo
ra, Bazna, Ocna Sibiului, Sinaia, 
Sovata, Tușnad, Vatra Dornei, Căli- 
mănești, Căciulata, Olănești, Hercu- 
lane, Slănic Moldova, Felix, Pre
deal etc. Cei care se înscriu benefi
ciază de reducerea transportului pe 
C.F.R. sau I.R.T.A. cu 50 la sută. 
Deja un grup de oameni ai muncii 
din Valea Jiului au și plecat zilele 
acestea în stațiuni. înscrierile con
tinuă să se iacă zilnic la sediul fi
lialei.

să-și sacrifice nevestele pentru 
magazie... Au sacrificat școala... 
lemnele și cărbunii. Pînă au ridicat 
„meșterii" de la l.L.L. zidurile ma
gaziei și au pus căpriorii pentru 
acoperiș bătind și scîndura, cițiva 
„vecini gospodari" au „împrumu
tat* din curtea școlii lemnele și 
cărbunii. De, au oamenii nevoie 
de combustibil pentru iarnă I Ma
gazia stă și acum neacoperită și 
fără ușă. De altfel, azi-mîine nu 
mai are ce adăposti! Lemnele și 
cărbunii sînt pe cale de dispariție. 
„Vecinii" probabil n-au copii la 
această școală și nici „legendarii 
meșteri11 de la l.L.L. Lupeni așa că 
prea puțin îi interesează cum sînt 
încălzite clasele. Poate găsește 
Sfatul popular Lupeni vreo solu
ție... Dar una care să dea căldură 
în Școala nr. 2 din localitate !

P. B.

tin, Rotaru Gheorglie, Jurca loan și 
alții. Tehnicianul Orban Iosif s-a 
angajat în numele schimbului ce-1 
conduce să muncească neobosit cu 
întregul colectiv de muncitori și 
tehnicieni pentru întărirea discipli
nei, evitarea accidentelor și a ava
riilor, pentru a încheia anul cu o 
depășire de cel puțin 500 tone căr
bune. Vorbitorii au făcut propuneri 
valoroase îndeosebi în ceea ce pri
vește îmbunătățirea activității per
sonalului electromecanic, aprovizio
nării brigăzilor, condițiilor de mun
că în subteran.

Luînd cuvîntul în adunare, tov. 
Bosa Cornel, inginer șef adjunct al 
minei, a vorbit de sarcinile de 
perspectivă de mare răspundere ce 
revin sectorului pe linia concentră
rii producției, a perfecționării pro
cesului de extracție astfel ca în 
1969 în întregul sector să fie ge
neralizată metoda abatajelor fron
tale.

In încheierea adunării, tov. Cos- 
tea Traian, secretarul comitetului 
de paFtid, a urat succese depline 
colectivului fruntaș al minei, ară- 
tînd că în sectorul III există posi
bilități ca în noul an să nu rămînă 
nici o brigadă sub plan, să se lichi
deze în întregime absențele nemo
tivate, ca sectorul să-și îmbunătă
țească calitativ întreaga activitate 
economică.

dotare la diferite unități comercia
le și de alimentație publică din Va
lea Jiului cUin sînt roboții de la 
bucătării, expresourile de cafea, 
mașinile de rîșnit și prăjit cafea etc. 

La executarea acestor reparații 
capitale, care se vor termina pînă 
la sfîrșitul acestei luni, își vor a- 
duce din plin contribuția cele două 
echipe de mecanici și bobinatori 
ale atelierului.

COTIDIENI
Din săptămînă 
în săptămînă

Cetățeanca Viorica Ț. a dus 
un palton la vopsit la Boian- 
geria nr. 37 „Jiul" din Petro
șani. I s-a spus că va îi gata 
peste o săptămînă. Femeia s-a 
prezentat la data stabilită. Nu 
era gata. A fost aminată cu o 
săptămînă. Femeia s-a prezen
tat la... Era vopsit, ud și ne
călcat. I s-a propus să-1 ia așa 
și să-1 calce singură acasă sau 
să treacă peste o săptămînă. 
Femeia s-a prezentat la... Pal
tonul era vopsit, ud și... A 
cerut condica de reclamații. 
I s-a spus pe un ton ridicat 
că direcțiunea ține condica. 
Nu se poate. Fiecare unitate 
are condica ei de reclamații 
care stă în unitatea respecti
vă. Poate conducerea Coope
rativei meșteșugărești „Jiul" 
din Petroșani știe mai bine 
care-i „meșteșugul" !...

Curată 
modernizare...

Cu citva timp în urmă s-a 
efectuat modernizarea rețelei 
electrice de pe strada Karl 
Marx din Petroșani. E drept 
că pînă la modernizare lumi
na pe strada amintită și in 
casele oamenilor nu prea era 
în ordine, dar de la moderni 
zare încoace e mai mult în- i 
tuneric decît lumină. *

O asemenea „modernizare' 
s-a efectuat și în cartierul 
C.F.R. de lingă depoul de lo
comotive, pe sir. Vasile Lupu. 
Aici a fost înlocuit transfor- J 
maiorul ars de lingă Fabrica 
de piine cu unail nou dar în 
loc ca tensiunea să fie mai 
bună este mai scăzută ca îna
inte. De vreo două luni de 
zile ea scade foarte mult a- 
jungînd de multe ori de la 220 
v la 170 v. Locuitorii nu pol 
folosi in bune condițiuni apa
ratele de radio, televizoarele, 
aparatele electrice de uz cas
nic. E bine ca și pe aceste 
străzi să treacă echipele de e- 
lectricieni ale secției I.R.E.H. 
Și nu doar să treacă...

La dosarul 
șoferului loja

Șoferul loja Mănescu con
duce un autobuz pe traseele 
Lupeniului. Dar mulți nervi 
mai face acest om călătorilor. 
Are o comportare necuviin
cioasă față de ei (nu și față 
de călătoarele tinere pentru 
care oprește mașina și între 
stații); insultă taxatoarele ca
re lucrează pe autobuzul con
dus de el; nu respectă orarul 
și ruta curselor, aducînd ar
gumente neîntemeiate; merge 
cu autobuzul acasă pentru a 
lua masa (și doar are autotu
rism propriu)...

La dosarul lui se mai ailă 
și alte piese de... caracter.

Atrăgîndu-i-se atenția de că
tre organele de control asu
pra modului său defectuos de 
serviciu a răspuns printr-un 
rîs ironic. Ar fi cazul să i se 
atragă atenția și de către con
ducerea I.C.O., dar în așa fel 
îneît nici măcar să nu zîm- 
bească.
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Un medic bucureștean

Despre posibilitățile de efectuare 
a transplantului de cord uman 
și în România

Referindu-se la recen
tele operații de trans
plantare a inimii făcute 
în Africa de sud și 
S.U.A., dr. Francisc Proi
nov, directorul spitalului 
clinic „Fundeni" din Bu
curești, a declarat re
dactorilor agenției „A- 
gerpres" Gh. Brătescu și 
S. Lucian că, în urma 
îndelungatelor cercetări 
și experiențe făcute pe 
animale de către medi
cii români, există posi
bilități de a se efectua 
în viitor și în România 
un transplant de cord 
uman. Problema care se

Zăpada pufoasă e numai hună 
pentru schiat și dat cu săniuța.

Un bogat 
program 
competițîonal

Calendarul sportiv pe acest an 
este deosebit de bogat în compe
tiții. In afara celor prevăzute în 
Calendarul republican, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor și Uniunea 
Tineretului Comunist organizează 
un sistem competițîonal care cu
prinde întreceri sportive pe ramuri 
de producție dotate cu diferite cu
pe : „Cupa ceferistului", „Cupa mi
nerului", „Cupa comerțului”, „Cu
pa constructorului”, „Cupa sanita
rului". De asemenea, se vor orga
niza competiții în preajma sărbă- 

, terilor naționale dotate cu cupe ca : 
j „Cupa Unirii", „Cupa 1 Mai", „Cu

pa Eliberării" etc.

Patinoar 
în curtea școlii

Profitind de scăderea temperatu
rii, conducerea Școlii generale nr. 
3 din Lupeni (director I. Cotescu) 
a amenajat în curtea școlii cu con
cursul elevilor, un patinoar pentru 
copii. întreținut cu grijă și înzes
trat cu lumină electrică, patinoarul 
este zilnic frecventat de sute de 
copii de toate virstele, mai ales de 

I cei care locuiesc in partea dinspre 
Braia a Lupeniului.

pune însă cu acuitate, 
atît la noi, cit 'și în alte 
țări, a continuat chirur
gul bucureștean, nu este 
efectuarea operației pro- 
priu-zise și pornirea bă
tăilor inimii, ci asigura
rea funcționării în con
diții optime, timp înde
lungat, a organului 
transplantat. Medicii ro
mâni lucrează în mod 
curent pe inimă, inter
venind cu succes în 
bolile congenitale sau 
dobîndite în cursul vie
ții prin înlocuirea unor 
anumite părți bolnave 
din acest organ (apara

tul valvular), sau alte 
operații. Chestiunea pe 
care o ridică transplan
tul integral de cord, a 
relevat dr. Fr. Proinov, 
o constituie însă nu o- 
perația în sine, ci eii- 
ciența practică a acestei 
dificile intervenții chi
rurgicale. Școala medi
cală românească are o 
veche tradiție în dome
niul grefelor. încă din 
secolul trecut, în Româ
nia au fost efectuate în
cercări experimentale de 
transplantare a pielii și 
oaselor, iar la începutul 
acestui secol, doctorii 1.

Gospodari ai locaiitafilor 
— mai multa ampativa I

Zăpada căzută din abundență în 
ultimele zile a îngreunat circula
ția autovehiculelor și pietonilor, 
creind chiar pericol de accidente. 
Astfel, în Petroșani, pe străzi în
guste ca Vasile Conta, Cloșca, ză
pada nu este ridicată ceea ce face 
ca autobuzele sau autocamioanele 
să treacă cu foarte mare greutate 
unele pe lingă altele. Așa se pre
zintă situația și pe unele porțiuni 
ale străzii Republicii — în special 
pe porțiunea dintre sediul miliției 
și Școala tehnică. Pentru pietoni 
prezintă în aceste zile pericol cir-

ANUNȚ |
Potrivit Ordinului Ministerului I 

Economiei Forestiere, Direcția Eco
nomiei Vînatului, începînd cu data 
de 15 ianuarie 1968 se oprește vînd- 
toarea la iepuri pe întreaga țară.

Se aduce la cunoștința membri
lor vînători și pescari ai filialei Pe
troșani, că începînd cu data de 1 
ianuarie 1968 a început viza permi
selor de vînătoare și pescuit.

Celor interesați li se aduce la 
cunoștință că la biroul filialei se 
găsesc pureci de mare pentru pești 
DAPHINE.

Comisia de fotbal
♦

si-a analizat activitatea
9

In recenta ședință a Comisiei o- 
rășenești de fotbal s-a analizat mun
ca depusă de membrii comisiei în 
cursul anului 1967, s-a analizat ac
tivitatea fotbalistică din Valea Jiu
lui.

De asemenea, s-a făcut analiza 
muncii depuse de subcomisiile de 
omologări, disciplină, subcomisia 
colegiului de arbitri, subcomisia 
colegiului de antrenori.

Cu acest prilej s-a constatat că 
sarcinile principale care au stat în 
fata comisiei pentru dezvoltarea, 
stimularea și popularizarea celui 
mai îndrăgit sport — fotbalul - 
au fost îndeplinite.

A fost organizat campionatul o- 
rașenesc de fotbal, trei echipe — 
Minerul Uricani, Constructorul Lu
peni și Preparatorul Petrila — pro- 
movînd în campionatul regional.

Au fost evidențiate în acest sens 
rezultatele bune obținute de sub
comisia de omologări condusă cu 
multă pricepere de tov. Cosma Au
rel.

Analizîndu-se activitatea colegiu
lui de arbitri au fost reliefate ar
bitrajele bune prestate de arbitrii

Severeanu, E. Djuvara și» 
Ion Iancu Jianu au efec
tuat om nenumărate 
transplante de diverse 
organe. De pildă, prof. 
Ion Iancu Jianu a încer
cat, pentru prima oară, 
homotransplantul rini
chiului, iar în 1913 îm
preună cu chirurgul in
dian Murgun a efectuat 
cele dinții grefe vascu
lare. Tot profesorul Ion 
Iancu Jianu, considerat 
a ii unul dintre cei mai 
vîrstnici chirurgi din lu
me, a creat un aparat 
de resuscitare, pe bază 
de impulsuri electrice, 
care poate să întrețină 
ritmicitatea inimii.

Dr. Fr. Proinov a a- 
rătat în încheiere că o 
dată cu progresele în
registrate de chirurgie, 
cîștigă lot mai mult te
ren ideea că alimenta- I 
ția rațională și profila
xia precoce își dovedesc 
marea eficacitate în vin
decarea unor boli

(Agerpres)

culația pe unele pasarele cu trep
tele necurățate ca pasarela gării (de 
care răspunde C.F.R.-ul) și pasarela 
de la gara mică (în gospodăria 
U.R.U.M.P.) ca și treptele pline de 
zăpadă și gheață ce duc spre Spita
lul unificat ori cele ce încep din 
colțul străzii Crișan șl Enăchiță 
Văcărescu și coboară spre linia fe
rată, în colonie.

Este necesar să se ia toate mă
surile ca și în aceste zile de iarnă, 
circulația rutieră să se desfășoare 
în bune condițiuni.

Sticlă mată...
M-am hotărît să-mi construiesc o 

casă. Și pentru ca să fie mai ară
toasă la geamurile de la intrarea 
în hol am vrut să înrămez sticlă 
mată, colorată. Am umblat ce-am 
umblat să intru în posesia ei, dar 
degeaba. Mi-a venit in ajutor un 
prieten pe care l-am întîlnit în a- 
propierea stației C.F.R. din Petro
șani. I-am spus necazul și fără prea 
multă vorbă m-a luat de braț și

Ștefan Aron, Panait loan, Cazan 
Gheorghe, Lazăr Nicolae. Pentru 
îmbunătățirea activității colegiului, 
comisia a luat măsuri de excludere 
și suspendare a unor arbitri pen
tru inactivitate sau arbitraje slabe 
și decizii eronate care au influen
țat rezultatul unor jocuri. Totodată 
comisia a hotărît deschiderea unui 
curs de arbitri începînd cu data de 
1 februarie 1968. Deschiderea cursu
lui fusese fixată pentru data de 1 
decembrie 1967 însă, datorită fap
tului că nu s-au făcut înscrieri su
ficiente, deschiderea cursului a fost 
amînata. Solicităm cu acest prilej 
pe cei care vor să devină cavaleri 
ai fluierului să facă cît mai repede 
cereri de înscriere și să le depună 
la sediul Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport Pe
troșani.

Comisia orășenească a întocmit 
un plan de măsuri cu sarcini con
crete pentru îmbunătățirea activi
tății fotbalistice din Valea Jiului.

V. ZARCULEA
C.O.E.F.S. Petroșani

TELEVIZIUNE
Joi 11 ianuarie

18,00 La ordinea zilei... organizarea științifică a producției 
și a muncii.

18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de limbă română.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial: „Ivanhoe".
20,26 întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu s-a 

răspuns încă...
21,00 Teleglob. Emisiune de călătorii geografice. Finlandei.
21.20 Dicționar de personaje. Litera Z.
21.50 Cîntă Brigitte Bardot.
22.20 De la Giotto la Brâncuși.
22,40 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

STAREA VREMII
Ieri la Petro

șani a fost o a- 
devărată zi ge
roasă. Mercurul • 
termometrului 
coborît pînă 
minus 27 de gra- ’ 
de — cea mai 
scăzută temperatură înregistrată 
în această iarnă. La Paring, tem
peratura aerului a oscilat în jurul 
unor valori mai ridicate : între mi
nus 14 și minus 21 grade. Aici stra
tul de zăpadă are grosimea de 108 
cm, fiind pufoasă — deosebit de 
prielnică practicării sporturilor de 
iarnă.

In următoarele 24 de ore, vre
mea tinde să se mențină frumoasă 
dar geroasă.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 2 

din 10 ianuarie 1968 au fost ex
trase următoarele numere :

Extragerea 1:8, 10, 38, 49, 47, 16. 
Numere de rezervă : 9, 32.

Extragerea a Il-a : 18, 17, 37, 40, 
9, 2. Numere de rezervă : 25, 36.

EWSEMRARE

m-a dus vreo 50 de metri în dosul 
gării. îmi arătă cîteva baloturi re
zemate de pereții depozitului 
I.C.R.M.-ului.

— Iată sticla de care ai nevoie !
— îmi spune el zîmbind. Poți să te 
aprovizionezi de aici cu cită vrei. 
De ani de zile stau baloturile aces
tea aici, în ploaie, în ninsoare. Nu 
se interesează nimeni de ele. Din 
atîtea baloturi poate să găsești și 
tu vreo 3—4 bucăți pentru geamuri.

Cînd m-am apropiat și am cerce
tat mai bine baloturile, am rămas 
dezamăgit. Sticlele erau făcute țăn
dări. Atunci, pentru a mă consola, 
prietenul meu îmi spuse:

— Renunță dragă la sticla mată. 
Sau dacă dorești adresează-te di
rect fabricii. Cei de la I.C.R.M. nu 
știu cum se gmblă cu sticla. Au 
aruncat peste baloturi cărămidă, 
balast, var, nisip (or fi crezînd că-i 
de oțel ?).

— Bine — îi spun eu, dar este 
vorba de avutul obștesc. Așa se 
păstrează el ?

— Aș, crezi că cei din conduce
rea I.C.R.M.-ului nu știu ? Cîți ins
pectori comerciali n-au trecut pe 
lîngă aceste baloturi !? Nu s-a sin
chisit nimeni de ele. Dacă ar fi fost 
proprietatea lor...

— Sti.i ce cred eu — îmi spuse 
în cele din urmă indignat, amicul 
meu. Cei caro răspund do depozita
rea acestor baloturi poartă oche
lari, dar cu sticlă... mată și... colo
rată.

F. I.

FILME
Vineri 12 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Prostănacul; Republica : Povestea 
țarului Saltan; LONEA — Minerul : 
Sourcouff — tigrul celor 7 mări ; 
7 Noiembrie: Bucătăreasa,- ANI- 
NOASA: Singur pe lume; VUL
CAN : Sindbad marinarul; LUPENI 
— Cultural : Testamentul incașu
lui ; BÂRBÂTENI : Jandarmul la 
New York.

PROGRAM 
DE RADIO

Vineri 12 ianuarie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 5,50 
Jurnal agrar; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități ; 8,25 Moment poetic ;
8.30 Le microfon, melodia prefera
tă ; 9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 So
liști și formații artistice de ama
tori; 9,55 Anotimpurile și muzica 
ușoară ; 10,10 Curs de limba rusă; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Cronica 
economică; 11,15 Recital de operă;
11.30 Orchestra Cornel Popescu ;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 Cîn- 
tece populare; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 12,55 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,30 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 14,50 
Melodii interpretate la orgă elec
tronică; 15,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier ; 15,05 Jocuri popu
lare; 15,15 Coordonate culturale •
15.45 La microfon, Margareta Pîs- 
laru; 16,00 Radiojurnal.Sport. Bule
tin meteorologic; 16,30 Cîntă Bill 
Ramsey; 16,45 Muzică populară in
terpretată de Ana Ispas, Iovi Dio- 
nisie și Fanică Stănescu-Romaneș- 
ti; 17,10 In slujba patriei; 17,40 Ca
leidoscop muzical; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică; 
18,15 Muzică ușoară de Aurel Gi- 
roveanu și Liviu Ionescu; 18,30 
Jurnal agrar; 18,50 Muzică popu
lară; 19,00 Radiogazeta de seară ;
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,17 Melodii românești; 
21,00 Revista cîntecelor; 22,00 Ra
diojurnal. Sport; 22,20 Cîntă Eduar
do Vianello, 22,30 Moment poetic ; 
22,35 Dans și bună dispoziție; 23,00 
Concert de muzică ușoară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05 Melodiile nop
ții; 2,55—3,00 Buletin de știri.

O. O. V. L. F. 
PETROȘANI |

angajează urgent :

® Șef serviciu 
financiar 
salarizare maximă 
1 725 lei.

Condiții.- studii medii ș*;!
11 ani vechime în funcți1 
economice.

® Contabil I 
salarizare maximă 
1275 lei.

I

Condiții: studii medii și j
7 ani vechime în funcții i 
economice.



4 STEAGUL ROȘU

Ajutor românescLucrările Congresului 
culturii de la Havana
intervenfia reprezentantului României

HAVANA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te: In cadrul Congresului culturii, 
care se desfășoară la 
seara s-au încheiat 
comisia nr. 3 care a
„Responsabilitatea
față de problemele lumii subdezvol
tate''. Vorbitorii au subliniat

pentru sinistrații 
din Algeria

Comunicat comun 
turco-indian

Havana, marți 
dezbaterile în 
avut ca temă : 
intelectualului

ne-

C4MB0DGIA

Întrevedere între 
prinsul N. Sianuk 
și Ch. Bowles

PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
La Pnom Penh, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
a primit miercuri pe Chester Bow
les, trimisul special al președinte
lui Johnson care a sosit în capitala 
cambodgiana pentru a discuta cu 
oficialitățile de la PnQm Penh o se
rie de probleme legate de inciden
tele de la frontiera Cambodgiei cu 
Vietnamul de sud.

In cursul zilei de marți, trimisul 
președintelui Johnson a luat parte 
la o reuniune de lucru a cabinetu
lui cambodgian, iar în cursul ace
leiași zile a fost primit de primul 
ministru Son Sann. Intr-un comu
nicat oficial dat publicității după 
întrevederea dintre Son Sann si 
Bowles se arată că „schimbul de 
vederi a fost util", fără a se preci
za natura problemelor discutate.

8. ». A

Ministerul Apărării 
sporește numărul celor 
înrolați în armată

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a ho- 
tărît să înroleze 
de persoane în 
deci vorba de o 
a recruților față 
și față de 
octombrie 
cruțați în 
23 000.

Administrația a fixat la 525 000 
care 
sud 
de 

fixa-

în armată 39 000 
luna martie. Este
creștere cu 5 000 
de ianuarie 1968

cifra cea mai ridicată din 
1966. Numărul celor re- 
februarie se va ridica la

numărul militarilor americani 
se vor afla în Vietnamul de 
la sfîrșitul lunii iunie, față 
486 000 Nici o cifră nu a fost
tă, cel puțin oficial, pentru perioa
da după luna iunie.

cesitatea unui efort mai mare din 
partea intelectualilor din lumea în
treagă pentru sprijinirea dezvoltă
rii învățămîntului și culturii în ță
rile recent eliberate.

In comisia nr. 2, scriitorul Pop 
Simion, membru al delegației româ
ne, a prezentat referatul „Educarea 
tinerei generații în spiritul păcii, 
prieteniei, cooperării și înțelegerii 
între popoare". Vorbitorul a amin
tit despre marele interes suscitat 
la O.N.U. de rezoluția propusă de 
România în problema educației ti
neretului în spiritul principiilor a- 
mintite și a arătat că oamenii de 
știință, scriitorii au datoria sa pro
page ideile păcii, cooperării și în
țelegerii între oameni.

In cadrul aceleiași comisii, prof. 
G. Saratov (U.R.S.S.) a prezentat 
referatul „Evoluția socialistă și dez
voltarea personalității", H. Stenin- 
ger (R.D.G.) — „Cultura socialistă 
și formarea personalității", Eduardo 
Lada (Cuba) — „Rolul muncii în e- 
ducarea omului".

ALGER 10 — Corespondentul 
gerpres, C. Benga, transmite: 
aeroportul Dar El Beida din Alger, 
un avion special românesc, ,,IL- 
18", a descărcat 6 tone de alimen
te, medicamente, îmbrăcăminte, pă
turi, corturi și alte articole de pri
mă necesitate trimise de Crucea 
Roșie din România în sprijinul po
pulației algeriene, sinistrată în ur
ma inundațiilor care au avut loc în 
Algeria în ultimele săptămîni. Cu 
acest prilej, Bualem Busselub, re
prezentant al Semilunii Roșii alge
riene, adresîndu-se însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al României 
la Alger, Mihai Voicescu, prezent 
la aeroport, a mulțumit „poporului 
român prieten, pentru sprijinul pe 
care îl acordă populației sinistra
te algeriene, care trece prin mo
mente de grea încercare".

DELHI 10 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Turciei, Cagla- 
yangil, și-a încheiat vizita oficială 
la Delhi. Marți a fost dat publici
tății comunicatul comun cu privi
re la convorbirile acestuia cu pri
mul ministru al Indei, Indira Gand
hi. Potrivit comunicatului, atît pre
mierul indian, cît și ministrul de 
externe al Turciei și-au exprimat 
părerea că orice problemă trebuie 
soluționată pe cale pașnică. Părțile 
au constatat ca au 
re identice într-o 
me internaționale, 
blema cipriotă, în 
și-au exprimat speranța că va fi 
găsită o soluție justa, în conformi
tate cu interesele părților implica- 

In problema relațiilor dintre In
și Pakistan, comunicatul expri- 
speranța semnatarilor că aces- 
vor avea un caracter de coope

rare și prietenie, 
în litigiu urmînd 
pe cale pașnică.

India și Turcia, 
catul, au puncte de vedere comu
ne asupra problemelor Orientului 
Apropiat și speră că în cele din

urmă va fi găsită o soluție justă și 
definitivă.

In ceea ce privește relațiile bi
laterale, comunicatul subliniază că 
premierul indian și ministrul de 
externe al Turciei au fost de acord 
asupra necesității dezvoltării rela
țiilor economice, comerciale și cul
turale dintre țările lor.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice au atacat baza 
militară americană de la Kontum

(Agerpres). — For- 
sud-vietnameze au 

de marți spre 
americană

SAIGON 10 
țele patriotice 
atacat în noaptea 
miercuri baza militară
de la Kontum, distrugînd și ava- 
riind 29 de avioane și elicoptere, 
relatează agenția Reuter, citînd un 
purtător militar de cuvînt ameri
can. Patrioții sud-vietnamezi au 
pătruns în interiorul bazei plasînd 
explozive. Atacul asupra bazei a 
durat 20 de minute. Purtătorul de 
cuvînt a 
americani 
alți 25
de la Kontum 
bombardament de

Continuîndu-și seria atacurilor 
îndrăznețe lansate asupra pozițiilor 
americano-saigoneze, detașamente 
ale Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud 
cat un 
matei 
mai 38 
gon. In

adăugat 
au 

răniți, 
a

ca șapte soldați 
fost uciși, iar 

Baza militară 
fost supusă unui 
mortiere.

seria

au
al 

la 
de

ata-
ar-
nu-
Sai-

post de comandă 
americane situat 
kilometri nord-vest
cursul zilei de miercuri, 

luptele au continuat timp de patru 
ore după declanșarea lor.

„Surveyor-?* a aselenizat lin
0 Camera de luat vederi a transmis primele imagini 
® Suprafața Lunei este presărată cu pietre

PASADEN A W (Agerpres). — 
Sonda lunară americană „Sur
veyor-?", lansată duminică de 
pe poligonul de la Cape Ken
nedy (Florida), a aselenizat 
miercuri noaptea la ora 01,85 
GMT, anunță Administrația 
Națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.). După 
ce sonda a străbătut distanța 
de aproximativ 400 000 de ki
lometri, motoarele retroactoare 
au fost puse in funcțiune, per- 
mițind așezarea ei lină într-o 
regiune foarte accidentată din 
apropierea craterului ,,Tycho", 
la o altitudine de 4 500 metri. 
Camera de luat vederi cu care 
este dotată sonda lunară „Sur
veyor-?" a transmis primele 
fotograf ii din regiunea asele
nizării, ele fiind recepționate 
la Centrul de cercetări spa-

țiale de la Pasadena. Primele 
clișee sint, potrivit N.A.S.A., 
de calitate satisfăcătoare. Una 
din fotografii reproduce ima
ginea trepiedului care susți
ne sonda lunară, iar o alta, 
reproducînd imaginea orizon
tului, arată o mare proemi
nență ce se profilează la o 
distanță nedeterminată. Supra
fața Lunei este presărata cu 
pietre de diferite mărimi și 
punctată cu cratere mici și 
mai mari caracteristice solu
lui lunar.

„Surveyor-?" 
sondă lunară
acest tip care va lua date ne
cesare pentru cunoașterea so
lului lunar in vederea stabi
lirii locului unde urmează să 
aselenizeze viitorii cosmo- 
nauți americani în cadrul pro
gramului „Apollo",

este ultima 
americana de

te. 
di a 
mă 
tea

ALGERIA

puncte de vede- 
serie de proble- 
cum ar fi pro- 

legătură cu care

toate problemele 
să fie rezolvate

adaugă comuni-

In ultimele nouă zile, relatează 
corespondentul din Saigon al agen
ției Reuter, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au lansat în di
ferite provincii 62 de atacuri asu
pra principalelor poziții deținute 
de trupele americano-saigoneze. Cel 
mai mare atac a fost întreprins a- 
supra bazei de la Da Nang. In tim
pul luptelor, patrioții sud-vietna- 
mezi au provocat inamicului pier
deri importante în oameni și în ma
teriale.

Intense prenătiri Id vederea 
reorganizării partidului

ALGER 10. — Corespondentul A- 
,gerpres, C. Benga, transmite: Noua 
conducerea a partidului Frontul 
Național de Eliberare (F.'L.N.) din 
Algeria desfășoară intense- pregă
tiri în vederea reorganizării parti
dului. Intr-un articol redacțional, 
săptămînalul „Revolution Africai- 
ne", organul central al F.L.N., anun
ță că „au fost date deja directivele 
corespunzătoare în vederea orga
nizării unei conferințe naționale a 
cadrelor de partid, care să se ocu
pe de pregătirea Congresului 
F.L.N.".

Iarnă capricioasă
ISTANBUL 10 (Agerpres). — Q 

puternică furtună de zăpadă, s-a 
abătut asupra orașului Istanbul. 
Mai multe avioane de pasageri au 
fost dirijate spre alte aeroporturi. Din 
cauza vizibilității reduse, vaporul 
grec „Fotis" a eșuat în Marea Mar
mara. In Suedia, temperatura a scă
zut pînă la minus 35 grade, iar în 
Belgia circulația pe căile princi
pale este foarte dificilă din cauza 
zăpezii, poleiului și furtunilor. Nu
meroase localități au fost izolate^ 
Spre Geneva au fost dirijate 19 a- 
vioane de la aeroporturile din Zu
rich și Basel, iar 30 de tineri se află 
izolați la 2 000 m altitudine în Alpii 
elvețieni. C.a urmare a avalanșe
lor, 6 persoane și-au pierdut via
ta. In Franța ninge și plouă. In de
partamentul Loire, 330 de case sînt 
înconjurate de ape, iar locatarii 
circulă cu bărcile pentru a se putea 
aproviziona. In același timp, la 2a- 
ris apele Senei au depășit limita 
siguranță.

Reuniunea Comitetului 
de eliberare al O.U.A.

de

în 
lu
ai

CONAKRY 10 (Agerpres). — 
capitala Guineei se desfășoară 
crările Comitetului de eliberare 
Organizației Unității Africane. Par- 
ticipanții la reuniune examinează, 
potrivit unor surse ale Q.U.A., pro
bleme legate de sprijinirea mișcă
rii de eliberare din coloniile afri
cane, situația din Rhodesia și cea 
a mercenarilor aflați în prezent în 
Ruanda, unde s-au refugiat din 
Congo (Kinshasa).

PARIS. — Guvernul francez a holărit să retragă intr-un vii
lor apropiat două regimente de blindate din Germania occidentală, 
pentru a întări primul corp de armată instalat pe teritoriul francez. 
Ministerul Armatelor explică această măsură prin reorganizarea divi
ziilor franceze, aflată actualmente în curs.

In urma acestei măsuri, efectivele franceze staționate pe teri
toriul R.F.G. vor fi reduse cu
tul anului în curs ia 60 000

3 000—5 000 de oameni, ajungînd la sfîrși- 
de oameni.

> TEHERAN. — O 
comerciala iraniană care trans
porta mărfuri din Pakistan 
spre Kuweit s-a scufundat în 
Golful Persic datorită unei
puternice 
presa din 
navei s-a

navă

furtuni, informează
Teheran. Echipajul 
salvat.

ca 
un 
în 
a-

0 LENINGRAD. — Ipoteza 
Pămîntul ar fi înconjurat de 
nor de pulbere a fost infirmată 
urma cercetărilor întreprinse cu
jutorul satelitului artificial „Cos- 
mos-135", lansat în Uniunea Sovie
tică în decembrie 1966. S-a stabilit 
că în spațiul interplanetar conținu
tul de pulbere este pretutindeni a- 
proximativ egal și că Pămîntul nu 
are nici un „inel" 
orî.

de micromete-

Pacienții 
cu inimi 
transplantate 
fac progrese

CAPETOWN IU (Agerpres/. 
Ultimul buletin medical comu
nicat de spitalul Groote Sftuur 
din Capetown anunță că Phi
lip Blaiberg se află într-c sta
re excelentă, făcind progrese 
vizibile. Potrivit agenției U.P.I.. 
doctorii speră că Blaiberg, că
ruia in urmă cu 9 zile i-a lost 
transplantată o inimă, va pu
tea părăsi spitalul in 
rele două săptămini. 
prezent, doctorii nu 
coperit simptome ale
nului de incompatibilitate bio
logică. Blaiberg a avut mier
curi o nouă convorbire prin- 
tr-un perete despărțitor cu 
soția. Deocamdată, pacientul 
se află Încă 
a fost izolat 
contactul cu 
infecție.

urmăioa- 
Pinâ în 
au des- 
fenome-

1

ț HAVANA. — Datorită exploziei unei bombe 
ziat in clădirea Ministerului Comunicațiilor din Cuba, 
au fost rănite. Bomba se afla intr-un sac cu mai multe scrisori și colele 
expediate din S.U.A. pe adresa unor cetățeni cubanezi. Potrivit ziarului 
„Granma", guvernul cubanez studiază problema luării unor măsuri de 
siguranță in ceea ce privește cole tele poștale

cu efect întîr- 
cinci persoane

sQSite dfn S.U.A.

In S.E.4. se proiectează 
puternice explozii nucleare

Un dispozitiv nuclear 
uriaș, de 50 de ori mai 
mare decît bomba care 
a distrus Hiroșima, va 
fi experimentat la 19 
ianuarie în statul Ne
vada, a anunțat Agen
ția pentru Energia A- 
tomică a S.U.A.

Dispozitivul va fi de
tonat într-un puț cu a-

in camera unae 
pentru a pieven.' 

orice focare de

975 me- 
kilometn 
Las Ve-

Apărării vor fo- 
aceasta regiune

dîncimea de 
tri, la 112,6 
nord-vest de 
gas (Nevada).

Scopul experienței 
va fi să se determine 
dacă regiunea este po
trivită pentru explozii 
nucleare de mare ca
libru. In caz afirmativ, 
Agenția pentru Ener
gia Atomică și Minis-

terul 
losi 
pentru cele mai puter
nice explozii nucleare 
efectuate vreodată de 
S.U.A. Un purtător de 
cuvînt al guvernului a 
avertizat populația să 
se depărtdze la cel pu
țin 20 kilometri de lo
cul exploziei.

(Agerpres). 
dat publi-

★

STANFORD 10 
Un buletin medical 

la spitalul din Palo Alto
California) arată că 
pacientului Mike Kas- 
câruici in urmă cu opt

citații 
(statul 
starea 
perak,
zile i-a fost grefată o inimă, 
a Înregistrat o Îmbunătățire, 
situația lui generală răminind 
Insă critică. Kasperak, ajutat 
de două infirmiere, a stat timp 
de 10 minute pe marginea pa
tului.
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