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Dezbaterea sarcinilor 
de plan pe anul 1968

OBIECTIVE PE
DEPLIN REALIZABILE

CADRU FAVORABIL
pentru
dezvoltarea
întregii
societăți

Duminica dimineața, ziarele 
fost smulse realmente 
distribuitorilor. Ochii 
propunerile Comisiei 
partid si 
ganlzarea 
publicate 
pagina a 
alaltăieri

din mîna 
căutau avid 
centrale de 

de stat cu privire la or- 
județelor și municipiilor 

la loc de cinste pe intîia 
cotidienelor. Incepînd de 
dimineața, oamenii tutu

ror vîrstelor și profesiilor disecă 
geografia țării sub un nou unghi, 
găsind în propunerile cu privire la 
organizarea județelor și municipii
lor un răspuns științific fundamen- 
ta*!, dat necesității de a se pune de 
acord organizarea administrativ-te-

ln fața chioșcurilor — viu interes față de propunerile 
noua organizare administrativ-teritorială a țării.

Constructorii din Petroșani

ÎN PLINĂ ACTIVITATE

(Continuare in pag. a 3-a)

Zgomotul 
lononatulHl

Zgomotul, Intr-o perioada în 
care omul — după lucru — 
are mare nevoie de liniște, de 

/odihnă, stîrnește felurite reac
ții. In special de revoltă.

Și lotuși cît de indiferenți 
se dovedesc a fi unii la protes
tele opiniei publice / Cît de 
mult nu Înțeleg de ce anume

Constructorii șantie
rului Petroșani — după 
predarea ultimelor a- 
parlamente pe 196‘ 
au început din plin ac
tivitatea la blocurile 
prevăzute pentru acest 
an. Jru primui.._Eind,_ Jq 
atenție este blocul 
B 3 b care este deia 
glisat, iar pe jumătate 
din nivele s-au și tir 
nat planșeele.

Operativi și harnici, 
constructorii au și in
trat în spațiile create 
ale primelor etaje : e 
chipele zidarii >r Radu
lescu Marin, Teroiu Eu
gen, Mihalache Dumi 
tru, Roșu Dumitru, Co
cean Stelian și Petru 
Lucian au pornit la

xecutarea zidăriilor in
terioare și tencuielilor 
la primele două > etaje, 
in timp ce tîmplârii Ța- 
brea Nicolae și Rudă 
reanu Jon montează 
tîmplăriile, iar Hodp'r 
Ștefan . 4oamă 
metri pătrati de rum- 
beton pe care va fi a- 
sezat în continuare par
chetul din noile apar
tamente.

Turnarea planseeloi 
in continuare este asi
gurată de formal5i ou 
ternice de lucru ca 
cele conduse de Pîr.vu 
Victor — betonist, Hor 
vath Ludovic — i’ierar- 
betonist, Tiss Mihai - 
dulgher de cofraje ca
re obțin rezultate bu

cii t^ată asprimea

gerului ce le 
furcă.

Un alt grup de con
structori, a trecut in 
același timp la pregă
tirea glisării blocului 
B 1 b tot cu 10 etaje

primii. nU Aici,
după turnarea <-leva- 
ției, s-a început mon
tarea cofragului glisant 
urmînd ca în a doua 
jumătate a lunii ianua
rie să se toarne primii 
metri cubi do buton și 
in pereții glisați ai a- 
cestui nou bloc. Tot în 
aceste zile, au fost în
cepute primele lucrări 
și la construcția unei 
noi centrale termh e de 
mare capacitate 
va încălzi grupul 
blocuri B 1.

Primele compresoare
avem mare nevoie de liniște I 
Un exemplu :

In fiecare seară, cind pe 
strada mare a Pelroșaniului 
clrcuiația e mai pufin intensă, 
cind liniștea se așterne peste 
oraș, cind nici vocea cîntăre- 
ței de la ,,Minerul" nu se mai 
aude-n stradă, tonomatul „Co
fe-barului" — deschis la ma
ximum — iși Începe canonada 
de ultra-zgomote infernale. Du
pă ora 22 cind în acest local, 
In compania fumului opac al 
,,cigarettes"-urilor, a gumei de 
mestecat, cafelei, coniacului, 
London-yinului și a acorduri
lor „moderne" ale formațiilot 
The Beatles și Roling Stones, 
nu rămin declt cîțiva tineri, 
timpanele urechilor trecătorilor 
grăbiți In noapte și ale locui
torilor din jur sini puse la 
Încercări. Și, cu sistemul — 
oriei! ar fi acesta de rezistent 
și de echilibrat — asasinat de 
zgomotele asurzitoare pe care 
te revarsă tonomatul de aici, 
te Întrebi neputincios: oare 
un om care Îndrăgește adevă
rata muzică, care nu vrea să 
înțeleagă „modernismul" sune- 

lunău, 
o co

montate la mina
Livezeni

Comuniștii Kovari Francisc și Ene 
Krista, doi muncitori specialiști ai 
uzinei Paroșeni, studiază cu aten
ție funcționarea releelor de dis
tanță pentru a asigura 
funcționare.

telor „urlătorilor la 
poate servi seara aici, 
ieluță ?

Cred că s-ar putea 
muzică și-n surdină. De iapt 
cam a$a se ascultă muzica.

asculta

V TEGDORESCL

Colectivul" F.F.A. „Viscoza" — velor din secțiile 
Lupeni a încheiat anul 1967 cu un bricii. 
bilanț rodnic. Planul producției glo- 
baie a fost depășit cu 1 359 mii lei, 
fața de 800 mii lei cît prevedea an
gajamentul, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 612 lei/salariat. 
In același timp au fost reduse chel
tuielile pentru dotațiile de stat cu 
peste 1 milion lei și s-au obținut 
importante economii la prețul de 
cost — pe numai 11 luni 1 313 000 
lei.

După cum s-a arătat și în adu
narea generală a lucrătorilor din 
secția finisaj textil, aceste succese 
îsi au izvorul în toate secțiile, ele 
fiind rodul muncii tuturor colecti-

și subsectiile fa-

textil are un rol 
ceea ce privește 

firelor de

DOUĂ
FAPTE
DE
DĂRUIRE

Termocentrala Paroșeni 
află in „mers" continuu, 
atunci cind într-o secție 
la vreun agregat se ivește 
ricolul unui deranjament

fac lotul pen- 
nu șuiere, ge- 
rămînâ incâr- 

sarcină, ca 
pulseze din 
celor dfir- 

două exem-'

avarie, oamenii 
tru ca uzina să 
neratoarele să 
cate la aceeași
..inima" uzinei să 
plin. In sprijinul 
mate vom aduce 
ple recente.

se 
iar 
sau 
pe- 
sau

★

aspru. Mercurul 
coborise cu mai

Era un ger 
termometrului 
mult de 20 de grade sub zero. 
La termocentrală soseau me- 
reu vagoane încărcate. Cărbu
nele din ele, Înghețat, nu se 
mai putea descărca prin bas
culare. Cazonele insă 
teau aștepta. Ele au 
de ,,hrană". In fiecare 
in fiecare secundă. Iar 
trebuie să existe o < 
cantitate de cărbune 
situații excepționale, 
indiferent de greutățile ivite, 
vagoanele trebuiau descărcate 
la timp. Și de astă-dată oame
nii din stația de descărcare au 
depus toate eforturile pentru 
ca uzina să nu sufere. Spre a 
compensa lipsa condițiilor de 
descărcare directă din vagoa
ne. descărcătorii Bordei Nico- 
din, Supuran Traian, Bohoțăl

Secția finisaj 
deosebit atît în 
îmbunătățirea calității 
mătase cît și în sporirea număru
lui de bobine și sculuri. In anul tre
cut, colectivul secției și-a depășit 
sarcinile de plan în mod ritmic, a 
depus strădanii susținute pentru 
realizarea indicatorului de calitate.

Cu prilejul adunării salaTiaților 
au fost scoase în evidență și unele 
din neajunsurile care mai dăinuie 
în secții : în anul trecut, spre exem
plu, s-a menținut ridicat numărul 
absentelor nemotivate, al învoiri
lor, al concediilor de boală.

In anul 1968 secția finisaj textil 
are ca sarcină zilnică răsucirea a 
4 973 kg fire de mătase, depana
rea a 865 kg, bobinarea a 3 525 kg 
și producerea a 135 kg sfoară. Iar 
în ceea ce privește deșeurile, aces
tea vor fi reduse la toate subsec
tiile cu 88 kg/zi. Participantei la 
dezbateri au arătat că, deși volu
mul producției va crește în 1968 fa
ță de 1967, cifrele de plan sînt pe 
deplin realizabile. Măsurile tehnico- 
organiz.atorice luate în acest scop 
vor asigura o mai bună fixare a 
torsiunii și deci îmbunătățirea cali
tății firelor, precum 
muncii în subsecțiile 
tare.

Luînd cuvîhtul pe 
rii de seamă, numeroși lucrători din 
secție s-au angajat să-și depășească 
sarcinile de plan. Muncitoarea Ban- 
tă Ana, din subsectia răsucit, și-a 
luat angajamentul să-și depășească 
sarcinile de plan anuale cu 2 300 
kg fire ; muncitoarele Povîrjan Pia
ne și Ascunseanu Elena s-au anga
jat fiecare să realizeze cîte 1500 kq 
fire peste prevederile de plan. An
gajamente asemănătoare și-au luat 
și Morega Ana, Sbîrcea Florica. 
Gligor Matilda si altele.

P. B.

și o ușurare a 
bobinaj și sor-

marginea dă-

UN DECALAJ
nu pu- 
nevoie 

> minut, 
in stoc 

anumită 
pentru

Așadar, ■

(

NEJUSTIFICAT
Deși procentajul de 81 % de elevi 

promovați, înreqistrat de școlile 
din Valea Jiului după primul tri
mestru denotă că factorii interesați 
în instruirea și educarea copiilor au 
depus eforturi apreciabile, în ac-

TRIBUNA ȘCOLII
tivitatea cadrelor didactice, a con
ducerilor de școli și a elevilor s-au 
manifestat o serie de carențe. La 
școlile generale din Jieț, Iscroni, 
Cimpa, Cîmpu lui Neaq, Crividia și 
în special la școlile generale cu 
patru clase din Crivadia, Dîlja Ma
re, Maleia, Banița, Surduc, Slăti- 
nioara, există elevi mult deficitari 

• sub raportul însușirii cunoștințelor, 
la nivelul cerut de programele șco
lare. Chiar dacă procentajul de pro
movați este bun, decalajul constatat 
de noi în pregătirea elevilor, se re

ro:n- fConlinuare în pag. a 3-a)

(Continuare in paa. a 2-a)

prof, loan DUMBRAVA 
Inspector metodist, secția de înyâ- 

tămînt Petroșani

P. BREBEN
in cadrul lucrărilor de deschidere 

a noii mine Livezeni se lucrează 
intens la echiparea stației de 
presoare, cu două compresoare 
șița" de 45 mc/minut fiecare, 
două compresoare, primele în 
de montare, vor deservi în conti
nuare executarea lucrărilor de des
chidere a noii mine.

Serata literara
Ieri, 15 ianuarie, la Liceul Petri- 

la a avut loc o serată literară la 
care au..participat peste 100 de șco- 
lati. Initiate de comitetul 
de unitatea de pionieri, 
avut ca temă ,,118 ani de 
rea lui M. Eminescu".

Evocarea vieții și activității 
terare a marelui nostru liric le-a 
îngăduit participanților să pătrun
dă mai adînc în universul creației 
eminesciene. Atît dramatizarea poe
mului . Luceafărul", cît și recitările 
individuale și cele ale grupului vo
cal au confer t seratei literare 
succes deplin.

U.T.C. si 
serata a 
la naște-

in pagina a 4-a
$ După vizita ambasadoru- 
i american C. Bowles în 

Cambodgia : Precizările prin
țului Norodom Sianuk
ț CUBA : Cuvintarea lui 

Fidel Castro la Congresul de 
13 Havana.

# Declarațiile regelui Con
stantin al Greciei.

$ Starea sănătății pacienți- 
lor cu inimi grefate.



2 STEAGUL ROȘU

Aspect de la întrecerile de schi ale elevilor liceelor din Petroșani și Brașov.
Foto : N. Moldoveanu

Primele competijii de masă 
ale anului

Comisia pentru problemele de 
sport a Consiliului local Petroșani 
al U.G.S.R., în colaborare cu 
C.O.E.F.S. si Comitetul orășenesc 
U.T.C., organizează în zilele de 20 
și 21 ianuarie primele competiții 
de masă ale anului. Se vor orga
niza întreceri la șah, tenis și schi, 
dotate cu „Cupa Unirii" și premii. 
Pot participa toți oamenii muncii 
din Valea Jiului cu excepția spor
tivilor de categoria I. întrecerile 
pe echipe .și individuale de șah 

HANDBAL

.„Cupa Sportul popular44

vor avea Ioc în ziua de 20 ianua
rie, orele 16, Ia Casa de cultură 
din Petroșani. In ziua de 21 ianua
rie, începînd de la ora 9, sala de 
sport Minerul Lupeni va găzdui 
întrecerile de tenis — individuale 
și pe echipe. Probele de schi se 
vor disputa în aceleași zile pe pir- 
tiile de la Paring.

înscrierile la concurs se fac la 
Consiliul local al sindicatelor Pe
troșani pînă în ziua de 18 ianua
rie, ora 14, prin comitetele sin
dicatelor.

Concurs inter- 
școli sportive

5.5. E, Brasov —»

5.5. E. Petroșani»
Pe dealurile din împrejuri

mile Institutului de mine din 
Petroșani a avut loc concursul 
de schi între școlile sportive 
de elevi Brașov și Petroșani. 
La start s-au aliniat 40 de con- 
curenti care s-au întrecut la 
slalom uriaș. Zăpada excelen
tă, timpul frumos și dorința de 
afirmare a tinerilor schiori au 
prilejuit o întrecere frumoasă 
și spectaculoasă. Redăm mai 
jos primii trei clasați pe clase.

Clasa a II-IlI-a băieți: 1. Bog
dan Marinescu — S.S.E. Bra
șov; II. Ciudcu loan — S.S.E. 
Petroșani; III. Szilagyi Alfred
— S.S.E.- Petroșani. Clasa a 
IV-a tete : 1. Hupea Viorica
— S.S.E. Petroșani; II. Leib Ga
briela — S.E.E. Petroșani; 111. 
Cojocaru Dana — S.S.E. Bra
șov; cl. a IV-V-a băieți: I. Și- 
limon Râul — S.S.E. Brașov; II. 
Ureche Adrian — S.S.E. Bra
șov; III. Eșanu Mihai — S.S.E. 
Petroșani; cl. a Vl-VlI-a B băieți: 
I. Dancășiu Mihai — S.S.E. 
Brașov; II. Coliban Ionuț — 
S.S.E. Brașov; III. Coman Va- 
sile — S.S.E. Petroșani; ci. 
a VIII—lX-a băieți : 1. Tuțurea 
Ovidiu — S.S.E. Brașov-, II. 
Cașcaval Florin — S.S.E. Bra
șov; III. Edelin Francisc — 
S.S.E. Petroșani.

SPORT
„CUPA UNIRII" LA SCHI

In zilele de 13 și 14 ianuarie a.c., 
pe pîrtiile de la Straja s-a desfă
șurat etapa regională a „Cupei U- 
nirii", competiție » organizată de 
Consiliul regional pentru educație 
fizică și sport Hunedoara, ajutat 
de Comisia orășenească de specia
litate Petroșani. La această compe
tiție s-au întrecut sportivi din ra
ioanele și orașele : Orăștie, Brad, 
Hunedoara și Petroșani. Lupta pen
tru cucerirea celor mai bune locuri 
s-a dus între sportivii Văii Jiului, 
pentru că ceilalți s-au prezentat 
destul de slab pregătiți.

Iată cîștigătorii probelor : Sla
lom special băieți : Mihuț Victor 
—- Școala sportivă Petroșani. Sla
lom uriaș: Munteanu Constantin 
—- Energia Paroșeni. ■

La fete, ambele probe au fost 
cîștigate de sportiva Chelt Lidia 
— Energia Paroșeni. Fond — 5 Am

HOCHEI ȘI
Patinoarul din Lupeni, fru

mos amenajat de Asociația 
Preparatorul, a găzduit în ziuc 
de 14 ianuarie, pe un timp ex
celent, un meci de hochei ș> 
întreceri de patina) viteză.

Meciul de hochei, dintre foi 
mația Preparatorul Lupeni ș. 
tormatia Liceului din localita
te s-a încheiat cu scorul de 
12—11 în favoarea Preparato
rului. 

fete : Imling Maria — Energia Pa
roșeni. 70 km băieți: Peter Iosif 
— Energia Paroșeni. Ștafetele 4y5 
km fete și 3x 10 km băieți, au 
revenit, de asemenea, sportivilor 
din Paroșeni.

Cu acest prilej s-a făcut și o 
utilă verificare a lotului care ur
mează să fie definitivat în vederea 
participării la finala cupei „UGSR" 
care se va desfășura la finele a- 
cestei săptămîni.

De menționat e faptul că și de 
această dată cabana Straja nu a 
mulțumit întrutotul pe participan- 
ții la concurs. Ei s-au văzut puși 
în situația să-și taie singuri lem
nele necesare pentru a-și încălzi 
dormitoarele. Și un alt aspect ne
gativ — lipsa medicului de la con
curs.

3. BAI OI

PATINAJ LA
Formațiile : Preparatorul Lu

peni : Raczek Ion II. Ardelean 
Victor II-, Bădău Gh, Uilecan L, 
Deak C., Ceteraș I. Liceul Lu
peni : Iles I., Szabo A., Groh- 
man C., Galambos Resign 
L, Suranvi.

Au marcat pentru Preparato
rul Lupeni: Uilecan 4, Arde
lean 4, Bădău 2, Deak 2; pen
tru Liceul Lupeni: Szabo 4, 
Grohman 4, Suranvi 2, Galam-

fia juniori
Duminică dimineața începînd de 

la ora 9, sala de sport din Lupeni 
a găzduit meciuri ale „Cupei Spor
tul popular" la juniori și junioare 
mari.

Intrucît comisia orășenească de 
handbal se va întruni miercuri, 17 
ianuarie, pentru omologarea rezul
tatelor și desemnarea echipelor 
cîștigătoare cu drept de participa
re la etapele superioare, vom reda 
doar rezultatele din etapele 5 și 6.

Școala sportivă anul FV Petro
șani — Liceul Lupeni iete 9—10. 
Meci frumos în care lupenencelc 
luptînd cu multă voință au cîștigat 
la limită.

Școala sportivă anul V Petro
șani — Liceul Vulcan fete 33—10. 
Un meci relaxat pentru handbalis
tele din anul V al Școlii sportive 
Petroșani care au avut un adver
sar de o valoare inferioară.

Liceul industrial Petroșani Mi
nerul Lupeni băieți 10—9. Meci 
frumos în care ambele echipe au 
luptat pentru victorie.

Liceul Lupeni — Școala profe
sională Petroșani băieți 9—20. Mai 
bine pregătită, echipa din Petro
șani a cîștigat ușor în fata lupe- 
nenilor.

LUPENI
bos 1. A arbitrat Ardeleanu 
Victor I.

In pauză a avut loc un con
curs de patinaj viteză la care 
au hiat parte juniori din Lu
peni șf Petroșani.

S-au clasat în ordine : I. Ar
delean Victor II — Preparato
rul Lupeni; II. Bădău Gheorghe 
— Școala profesională Lupeni; 
III. Szabo Andrei Prepara
torul Lupeni.

VICTOR

Școala sportivă anul IV Petroșani 
— Școala sportivă an V Petroșani 
iete 8—18. Un meci plăcut, cu faze 
spectaculoase din partea ambelor 
echipe.

Liceul Lupeni — Liceul Vulcan 
fete 11—5. Lupenencele au cîști
gat pe merit, avînd un adversar 
mai slab pregătit din toate punctele 
de vedere.

Liceul industrial Petroșani — 
Școala profesională Petroșani bă
ieți 13—12.

Liceul Lupeni — Minerul Lupeni 
băieți 9—22.

Școala sportivă anul \ Petro
șani — Liceu! Lupeni fete 17—6. 
In acest meci s-a evidențiat 'n 
mod deosebit portărița Ciriperu Ve- 
tur-ia de la Liceul Lupeni.

Liceul Vulcan — Școala spor
tivă anul V Petroșani fete 0—20. 
Echipa din Vulcan n-a reușit să 
înscrie nici măcar golul de onoare.

Liceul industrial Petroșani — Li
ceul Lupeni băieți 12—9. Un meci 
frumos, în care echipa din Lupeni 
era cît pe aci să întrerupă șirul 
victoriilor echipei din Petroșani.

Liceul Lupeni — Școala profe
sională Petroșani băieți 7—9. Nu
mai nervii echipei din Lupeni ai 
făcut ca ei să piardă.

Liceul Lupeni — Școala sporti
vă anul IV Petroșani fete 9—13. 
Handbalistele din Petroșani au cîș
tigat ca urmare a unui joc calm.

Liceul Vulcan — Școala sportivă 
anul V Petroșani fete 5—20. De 
data aceasta și vulcănencele au 
reușit sa înscrie 5 goluri.

Minerul Lupeni — Liceul indus
trial Petroșani băieți 12—11. Lu- 
penenii au cîștigat în ultimul mo
ment de joc.

Școala profesională Petroșani — 
Liceul Lupeni băieți 6—0. Meci

L ,T

(Urmare din pag. 1)

marcă nu numai între școli, ci și în 
cadrul aceleiași școli.

Cauzele acestui decalaj în pre
gătirea elevilor sînt multe și dife
rite. Printre cele cu o răspîndire 
mai largă amintim : necunoașterea 
temeinică a elevilor de către învă
țători și profesori, nesesizarea la 
timp de către aceștia a lacunelor 
din cunoștințe și a rămînerilor în 
urmă la învățătură. Să exemplifi
căm : am întîlnit, la școlile gene
rale nr. 6 Petroșani, nr. 4 și nr. 5 
Lupeni, profesori-diriginți care nu 
fac vizitele obișnuite la domiciliul 
elevilor, nu întocmesc caracteriză
rile acestora pe bază de studiu șl 
observații, nu cunosc elevii sufi
cient și nici nu depun o muncă 
susținută cu elevii slabi sau me
diocri. Organizarea necorespunză
toare a muncii metodice, cum a 
fost cazul la școlile general* din 
Gimpa, Jieț, Gîmpu lui Neag, nr. 2

'3

petroșani, a constituit o altă cauză 
a insuccesului la învățătură. Su
praîncărcarea elevilor, determina
tă de nejusta planificare a teme
lor, a lucrărilor de control tri
mestriale de către unele cadre di
dactice (care dau elevilor să lu
creze acasă desene, hărți sau le 
dau să citească un număr mare de 
pagini din manual, după o explica
ție sumară și în fugă), a dus, de 
asemenea, la rezultate nesatisfăcă
toare în munca, a determinat rămî- 
nerea în urmă la învățătură.

In munca de îndrumare și con
trol am remarcat că majoritatea 
învățătorilor și profesorilor nu no
tează elevii la geografie, lucru de 
mină, desen, educație fizică, decît 
la sfîrșitul trimestrelor. Deși în 
planul de învățămînt sînt prevăzute 
ore suficiente, mai ales la limba 
româna și matematică, profesorii 
examinează șl notează rar elevii. 
Or, ^e știe că examinarea și nota
ta elevilor la sfîrșitul trimestru

lui duce la superficialitate, la su
biectivism în aprecierea cunoștin
țelor. Exigența exagerată (sau... 
scăzută) duce, de asemenea, la re
zultate slabe, la dezarmarea elevi
lor, la un nivel scăzut de pregătire. 
Asemenea cazuri am întîlnit la o- 
biectele: geografie, științele natu
rii, matematică, fizică, chimie, la 
școlile generale din Cimpa, nr. 5 și 
nr. 6 din Petroșani. La Liceul din 
Vulcan, de cîțiva ani se practică 
procedeul unei mari exigențe, dar... 
rezultatele nu sînt cele scontate. 
Dovada : la examenele de bacalau
reat sau admitere în clasa a IX-a, 
din anul trecut, elevii s-au prezen
tat cu un bagaj de cunoștințe redus.

Rezultatele slabe obținute în 
munca instructiv-educativă sînt de
terminate însă, și de lipsa de pre
gătire pentru lecții a cadrelor di
dactice. Această carență manifesta
tă în munca multor cadre didactice, 
la care se adaugă și absențele ne
motivate de la ore, necunoașterea

n^

metodicilor de specialitate, neîntoc- | 
mirea planurilor de lecții, se reflec
tă în slaba pregătire a elevilor, în 
diminuarea calității procesului ins I

I
Maria,
Maria, £
Crinu 8
De a- S 

cadre di- I

tructiv-educativ. Astfel de lipsuri 
manifestă în activitatea lor cadre 
didactice cum sînt Raducan 
Almășan Eugenia, Mazilu 
Nuțiu Viorica, Rușescu Ion, 
Valeria, Josa Margareta ș.a. 
ceea, acolo unde există 
dactice necalificate sau în curs de 
calificare este necesar ca directo- | 
rii de școli să-și intensifice asisten
tele la ore și să îndrume, printr-ua ® 
control riguros, activitatea profe
sorilor și învățătorilor la clase. Ni
velul diferit de pregătire constatat 
la elevii unor școli a fost determi
nat și de lipsa de interes din par
tea unor elevi față de învățătură, 
față de însușirea cunoștințelor pre- 
date.de trecerea cu vederea a unor 
lacune din cunoștințele lor de că
tre cadrele didactice, de frecvența 
neregulată, de nerespectarea regi
mului de zi, lipsa de 
din partea părinților, cauze pentru 
a căror înlăturare trebuie depuse 
toate eforturile.

I
I
I
I

□jjcviaiuu lvy1’ A 
e supraveghere | 
, cauze pentru •

“I

pierdut prin neprezentare.

D. BREZOIANU

Meci internațional 
la Hunedoara

Din lipsa unei baze sportive co
respunzătoare la Petroșani, sala de 
sport din Hunedoara a găzduit re
cent întîlnirea internațională de 
handbal în 7 feminin între Școala 
sportivă Petroșani și Școala sporti
vă din Russe, Republica Populară 
Bulgaria.

Scorni de 41-9, la pauză 20—4, 
pentru echipa din Petroșani a scos 
în evidentă diferența de valoare 
dintre cele două formații. Oaspe
tele, ce-i drept, o echipă tînără 
care practică de puțin timp acest 
frumos sport, nu au pus probleme 
gazdelor. Oricum, victoria elevelor 
din Petroșani rămîne totuși valo
roasă.

Formația din Petroșani a folosit 
următorul lot de jucătoare: Cătu- 
țoiu și Nașcu portari, Barabaș, Szol- 
ga, Mureșan, Ciobanschi, Moroșan, 
Suciu, Savin. Cele mai multe punc
te pentru echipa noastră au fost 
înscrise de Mureșan (13), Barabaș 
(12), și Szolga (5).

întîlnirea a fost condusă cu corn- 
getență de Marin Marin din Deva.

date.de
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(Urmare din pag. ])

Ion, Andreieș Constantin 
Georgescu Constantin

și 
—. s-au luat 

la „luptă” cu cărbunele înghe
țat, folosindu-se de răngi, tîr- 
năcoape. baros. Au lucrat 
vîrtos o tură întreagă.

Dar nu numai descărcători- 
lor din tura lui Cicu Nicolae. 
pe care i-am amintit mai îna
inte, gerul le-a creat greutăți. 
$i în turele conduse de lonaș- 
cu Gheorghe și Maier Ioan, 
oamenii depun aceleași efor
turi atunci cînd e ger și căr
bunele vine înghețat, pentru 
ca pe benzi „hrana” cazane lor 
să curgă neîncetat.

★
La cazane, tura lui Miules- 

cu Isaia începuse lucrul abia 
de o jumătate de oră.. Mecani
cul principal de la cola zero, 
Prundaru V asile, anunța prin 
port-voce :

— La ventilatorul de moară 
ll B se încălzește puternic un 
lagăr. Trebuie 
ventilatorul.

Șeful de tură 
cat operatorului 
de comandă și 
au de făcut. Apoi a anunțat 
inginerului de serviciu situa
ția, cerînd aprobare pentru a 
trece arderea pe „mixte”: căr
bune și gerze. A urmat confir-

oprit urgent

le-a comuni- 
de la tabloul 
fochistului ce

CADRU
FAVORABIL

(Urmare din pag. 1)

ritorială cu schimbările intervenite 
în dezvoltarea forțelor de produc
ție și în repartizarea lor pe terito
riul țării, cu intensificarea vieții e- 
conomice, sociale și culturale, cu 
măsurile privind perfecționarea for
melor și metodelor de conducere a 
ec caomiei naționale și a întregii 
atf Ivități sociale.

‘•In spiritul înaltului democratism 
care caracterizează întreaga viață 
a societății noastre socialiste, Co
mitetul Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R. a hotărît ca pro
punerile să fie supuse dezbaterii 
publice, astfel ca oamenii muncii 
să-și spună cuvîntul în una din 
problemele fundamentale pentru 
progresul multilateral al patriei 
noastre socialiste — îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritor’aie 
a țării.

Amplele studii desfășurate timp 
de peste doi ani de Comisia centra
lă de partid și de stat, la care și-au 
adus aportul comitetele regionale 
de partid, comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, un 
mare număr de oameni de știință 
și cultură, economiști, geografi* is
torici. geologi, etnografi, sociologi, 
lingviști etc., au prins contur. Pe 
harta patriei se conturează 35 de 
județe, iar un număr de 31 orașe 
mai importante, cu un număr mai 
mare de locuitori și o însemnătate 
deosebită în viața economică, poli
tică, socială, științifică și culturală 
a țării urmează să 
municipii. Regăsim pe 
tă județul f-Iunedoara, 
de istorie a poporului
Cărui teritoriu au crescut in 
socialismului adevărate cetăți 
industriei moderne, 
țului Hunedoara — 
troșani, reunind în limitele sale lo
calitățile celui mai vechi și mai pu
ternic bazin carbonifer al țării. 
Propunerea privind declararea Pe- 
troșanitilui ca municipiu constituie 
mărturia înaltei griji a partidului și 
statului pentru continua dezvoltare 
a Văii Jiului, pentru progresul ei 
rapid industrial și urbanistic. Fap
tul că municipiul va avea plan și 
buget propriu, dispunînd de compe
tente largi în conducerea treburilor 
de stat și obștești, în rezolvai ea 
problemelor economice, social-cul- 
turale si edilitar-gospodăresti, va 
contribui cu certitudine la înflori
re» continuă și multilaterală a bazi- 
nurui nostru minier.

fie declarate 
această har- 
vechi tezaur 
nostru pe al 

anii 
ale 

In sudul jude- 
municipiul Pe-

alimentator 
Costina Pe- 

arzător de 
toți cei pa-

marea și schimbarea regimu
lui de ardere. In timp ce ope
ratorul de la tablou, Cărăgui 
\ asile, oprea un 
de praf, fochistul 
tru introducea un 
gaz. Rînd pe rînd 
tru alimentatori de praf care 
„trimiteau” cărbunele la ar
zătoarele de la cota superioa
ră au fost opriți, iar în locul 
lor au fost introduse arzătoa
re de gaz. Fără perturbații. 
Deși la o astfel de trecere se 
produc anumite 
temperatură și

au iost 
optima :
110 at-

pncepe- 
Caragea

variații de 
presiune, de 

astă-dată parametrii 
menținuți la valoarea 
510 grade Celsius și 
moșiere.

Cu operativitate și 
re, echipa lăcătușului
Ioan de la secția reparații, re
media defectul la cota zero a 
cazonelor. Intr-un timp record, 
doar trei ore, oamenii de la 
„reparații” au desfăcut lagă
rul, au curățat rulmentul, au 
strîns piulița ce se desfăcuse 
și au fixat rulmentul pe ax, 
in poziția inițială. Apoi au 
prins capacul în șuruburi, ra- 
portînd remedierea defecțiunii.

Termocentrala n-a pierdut 
măcar un megawal. Dimpotri
vă, la cererea dispecerului, u- 
zina a fost încărcată cu su
prasarcină.

De ce nu se respectă 
obligațiile ?

Organizarea defectuoasă de către 
autobaza Petroșani a D.R.T.A. a 
transportului salariaților E. M. Ani- 
noasa care locuiesc la Petroșani 
sau Vulcan aduce unele prejudicii 
îndeplinirii sarcinilor de plan ale 
minei. Două cazuri s-au petrecut 
în zilele de 4 și 5 ianuarie cînd 
unii muncitori și tehnicieni au a- 
juns la serviciu cu o jumătate de 
oră întîrziere, iar 12 mineri care lo
cuiesc la Vulcan au fost transpor

SCRISORI DE LA CITITORI 22,50

ieșirea

timpul 
întîm-

tați acasă după 5 ore de ta 
din șut (!).

Nimeni nu contestă că în 
iernii unitățile de transport 
pină greutăți, dar prevăzînd a- 
ceste greutăți trebuiau luate mă
suri la timp. Spiritul de organizare, 
priceperea și preocuparea sînt atri
bute ce ies în evidență mai ales în 
asemenea condiții. Dar iată că au
tobaza Petroșani a D.R.T.A. neglijea
ză buna organizare a transportului 
salariaților minei noastre deși în
casează lunar suma de 150 000 lei 
de la mină pentru acest lucru. Tre
buie luate măsuri eficiente pentru ca 
salariații minei să ajungă la timp la 
serviciu și tot la timp să fie trans
portați acasă. Autobaza Petroșani 
a D.R.T.A. trebuie să-și respecte 
obligațiile față de E. M. Aninoasa.

Constantin DÂNIIA

întreprinderea de panificație 
și produse făinoase „Jiul“ 

PETROȘANI
Livrează la comandă unităților O. C. L. 

Alimentara din localitățile Lupeni, Vulcan, 
Petroșani (Aeroport), Petrila și Lonea

Pîine intermediară de 4 kg
a 12,80 lei bucata

Consumatorii vor găsi deci în magazi
nele de pîine, pe lîngă celelalte produse, 
și acest nou sortiment.

Preparația cărbunelui Corcești 
cu sediul în orașul Vulcan

angajează imediat s

3 lăcătuși revizie vagoane
4 fochiști locomotivă aburi
15 manevranți și șefi de manevră
4 sudori calificați
10 maiștri, pompagiști, funicuia 
riști și muncitori necalificați.

subtropicală. Ca urmare a 
ieri, kt Petroșani și 

a 
grade

ore : 
încăl

zească. Vor cădea precipitații sub 
iormă de lapoviță și ploaie.

17 ianuarieMiercrifi

Orășeiul
„Varietăți

lui Tarzan, 
poezie : Mihai

mea 
se referă 
asta-i si-

iarnâ. Muzică 
peliculă 

teatrului

de seară. 
meteorPlogic.

stea pe acest ger 
cu ușile la apar- 
Cauza : apa s-a 

ușilor și a îngne-

și \ eve-

franceză; 10,30 Suita în 
„Foc de artificii" de 
10,44 Madrigale; 11,00 

DE ȘTIRI; 11,03 Cronica 
11,15 Recital de opera

1 : 6,00—8,25 MU-
8,25 MO- 
microfon, 
BULETIN 

LITERAR;

In cadrul atelierului electro
mecanic al minei Lonea II e- 
xistă o secție de reparat unel
te pneumatice și stîlpi cu ac
ționare hidraulică. Tînărul O- 
breja Oprea efectuând încer
carea stîlpilor reparați cu aju
torul aparatului de presiune.

Ne-au înghețat 
și speranțele

îmi pare rău că prima 
respondență din acest an 
la un aspect negativ, dar 
tuația. Iată despre ce-i vorba :

Locatarii de pe scara a Il-a a blo
cului nr. 86 din cartierul Braia — 
Lupeni trebuie să 
de, crapă pietrele 
tamente deschise, 
scurs pe tocurile 
tat. Ușile s-au umflat și nu se mai 
pot închide așa că frigul intră în 

Marți 16 ianuarie
In direct... Pentru gospo
dăria dv. 1 Transmisiune 
de la magazinul Electro
tehnica București.
Pentru copii: 
lui Așchiuță. 
păpușărești”. .
Filmul „Năică 
rița”.
Pentru tinerelul școlar : 
Vechi tezaure de cultură : 
Pecețile Tîrgoviștei. 
Telejurnalul
Buletinul 
Publicitate.
Aventurile 
Album de 
Emine seu.
Melodii de 
ușoară pe
Istoria teatrului româ
nesc : Ion Slavici. Prezin
tă : Virgil Brădățeanu 
Romanțe și șansonete -- 
cîntă Mia Braia.
Telejurnalul de noapte.

voie în apartamente. In alte apar
tamente apa se scurge prin pereți, 
deteriorîndu-i. De patru ani de zile 
reclamăm aceste anomalii la secto
rul I.L.L. Lupeni și tot de patru ani 
nu s-a luat nici o măsură. Datoriile 
bănești le achităm 
către I.L.L., dar nu 
nici un sprijin din 
infiltrată în pereți 
dîndu-le și un aspect neplăcut, fri
gul ce intră în apartament ne în
greunează odihna și lucrul în gos
podărie. Să înghețăm de frig în- 
tr-un bloc cu încălzire centrală ? ! 
Ne-au înghețat și speranțele în to
varășii de la I.L.L. Am vrea să nu 
ne mai pună nervii la 
chiar dacă afară e iarnă

cu regularitate 
ne bucurăm de 
partea sa. Apa 
îi deteriorează,

încercare
grea.

Iosif TOMUȘ

STAREA VREMII
Transportul de aer polar a îost 

inlierupt brusc prin pătrunderea 
unui val de aer cald și umed de 
origine 
acestui iapt, 
la Paring temperatura maximă 
fost cuprinsă între minus 4 
și plus 1 grad.

Pentru următoarele 24 de 
\ re mea va continua să se

TELEVIZIUNE

22,30

PROGRAMUL
ZICĂ Șl ACTUALITĂȚI; 
MENT POETIC; 8,30 La 
melodia preierată; 9,00 
DE ȘTIRI; 9,30 MATINEU 
10,00 Portativul veseliei; 10,10 Curs 
de limba 
Re major 
Haendel;
BULETIN 
economică;
Elena Dima-Toroiman; 11,30 Valsul 
veșnic tînăr; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Doine și jocuri populare;
12.15 BULETIN DE ȘTIRI; 12,20 
Succese ale muzicii ușoare; 12,45 
RADIOJURNAL; 12,55 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,3d Memoria pămîntiilui 
românesc; 13,50 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 14,15 De ce? De unde? De 
cînd ?; 14,30 Radio-publicitate; 14,50 
Cîntă Dean Martin; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 Melodii populare;
15.15 MERIDIANE; 15,30 Arii din 
operete; 15,45 Muzică ușoară; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,15 „Spre 
noi victorii conduși de partid" — 
program de cîntece; 16,55 Cîntece 
și jocuri muntenești; 17,10 ANTE
NA TINERETULUI; 17,30 Concert 
simfonic popular; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 Cronica economi
că; 18,15 Caleidoscop muzical; 18,30 
RADIOSIMPOZ1ON; 18,50 Jocuri 
populare; 19,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 20.05 Radio-ma- 
gazin sportiv; 20,27 Melodii româ
nești: 20,40 Mari cupluri ale iubirii; 
21,00 Metronom '68; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport; 22,20 Muzică u- 
șoară; 22,30 MOMENT POETIC; 
22,35 Vă invităm la dans; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

ÎNTREPRINDEREA forestiera
PETROȘANI

cu sediul în Petroșani 
str. 6 Martie nr. 36

Anunță următoarele posturi vacante pentru atelierul de 
reparații Lonea :

lăcătuși mecanici
— mecanici reparații

Cei interesați se vor adresa serviciului 
nistrativ din cadrul I. F. Petroșani.

Salarizarea conform 4arifelor republicane

Diesel
personal-admi-

existenle.

■
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După vizita ambasadorului american C. Bowles în GambodgiaCUBA

Congresul
Cuvîntarea lui 
Fidel Castro la 
de ia Havana

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

HAVANA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate. transmi
te ; In cuvîntarea rostită la ultima 
ședință plenara a Congresului in
ternațional al intelectualilor din 
Havana, Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al guvernului revoluționar 
al Cubei, a declarat că dezbaterile 
din comisii, documentele adoptate 
în unanimitate, spiritul revoluționar 
și de responsabilitate care au do
minat lucrările demonstrează suc
cesul deplin al acestui congres. 
Vorbitorul a arătat apoi că în rln- 
dul intelectualilor este tot mai pre
zentă preocuparea pentru proble
mele fundamentale ale contempora
neității, înțelegerea tot mai largă a 
pericolelor injustiției exploatării și 
agresiunii generate de imperialism, 
colonialism și neocolonialism. El 
s-a referit în continuare la politica 
și actele agresive 
mului în diferite 
și îndeosebi în 
Condamnînd cu 
dus de S.U.A. în
du-1 ca cea mai mare crimă de ge
nocid din istoria omenirii, el a re
liefat atitudinea și acțiunile de 
protest ale oamenilor de artă, cul
tură și știință împotriva imperialis
mului, ecoul pe care îl stîrnesc în 
rîndul acestora faptele și ide.ile ge
neroase de luptă pentru libertate și 
independență națională, mențio- 
nînd prezența unui număr tot mai 
mare de intelectuali din Statele Fi
nite la acțiunile de luptă 
agresiunii din Vietnam.

In domeniul culturii, a 
bitorul, sînt încă multe 
de rezolvat, de elucidat, 
de la Havana, departe de 
ționat toate problemele,

de căpetenii contrarevoluțio-
pă-

ale imperialis- 
regiuni ale lumii 
sud-estul Asiei, 

asprime războiul 
Vietnam, calificîn-

tuit totuși un pas înainte, o contri
buție pentru mișcarea revoluțio
nară. Referindu-se la moartea lui 
Che Guevara, Castro a declarat câ 
este dispus să pună în libertate o 
sută
nare, în schimbul rămășițelor 
nuntești ale iui Guevara, și că ace
lași lucru l-ar face și pentru elibe
rarea lui Regis Debray.

In încheiere, conducătorul cuban 
a subliniat necesitatea analizării 
fenomenelor noi care apar. In com
plexitatea lumii de azi — a spus el 
--- nimeni nu poate pretinde că de
ține întregul adevăr. Noi deținem 
adevărurile noastre izvorîte din ex
periența noastră, aplicabile la con
dițiile noastre, dar niciodată nu am 
pretins că sîntem dascăli monopo
lizatori ai adevărurilor revoluțio
nare Am constatat 
rurile revoluționare 
tat al analizei, al 
multor inteligente.

ROMA 75. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : C.ineclubul din Napoli, 
in colaborare cu Asociația ci
neaștilor din România, a or
ganizat un festival consacrat 
realizărilor și preocupărilor în 
domeniul celei de-a șaptea arte 
în tara noastră. In cadrul te
mei generale — ,,Intîlnire cu 
noua cinematografie" 
fost prezentate filmele 
ne ști
coala", 
ușa“, și 
Unit 
de păreri între 
cele două țări, 
bieme specifice

In încheierea 
spectatorii au vizionat o serie 
de scurt-metraje românești, 
precum și. cîteva documentare 
despre România, ale unor ci
neaști amatori care ne-au vi
zitat (ara.

— au 
româ- 

,.Zodia fecioarei11, ,,Răs- 
„Cine va deschide 
,,La patru pași de in

și s-a făcut un schimb 
cineaști din 
privind pro- 
muncii lor.
festivalului,

însa că adevă- 
apar ca rezul- 
eforturilor mai

Precizările șefului sfatului, 
prințul Norodom Sianuk

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă ținută 
duminică, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, a preci
zat că „ambasadorul Chester Bow
les i-a dat asigurări, cu prilejul re
centelor negocieri, că Statele Uni
te nu vor proceda la urmăriri pe 
teritoriul cambodgian". Comentînd 
anumite informații provenind de la 
Washington cum că Statele Unite 
nu ar fi renunțat la „dreptul de 
urmărire", prințul Norodom Sianuk 
a declarat că „nu va accepta ca 
aranjamentele intervenite să fie

din nou în discuție". El a 
de asemenea, că relațiile 

de- 
vor 
ale 
in-

re- 
cu-

puse 
afirmat, 
diplomatice ale Cambodgiei vor 
veni reci cu puterile care nu 
recunoaște frontierele actuale 
Cambodgiei și nu vor proclama 
violabilitatea lor.

Postul de radio Pnom Penh, 
cepționat la Bangkok, a făcut
noscut că guvernul cambodgian a 
adresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Indo
china o cerere formală de a-și întări 
supravegherea la frontiera Cambod
giei, pentru a preveni si elimina 
orice infiltrare străina.

VIETNAMUL DE SUD

Intensificarea acțiunilor forțelor 
de eliberare najionalâ

Situația din Orientul Apropiat
d Comunicat comun sovieto-egiptear. 
CI Interviul premierului Iordaniei

împotriva

spus vor- 
problemc 

Congresul 
a fi solu- 
a consti-

Creșterea șomajului 
în țările latsno-americane

RIO DE JANEIRO 15 
— Bilanțurile întocmite 
miștii latino-americani 
anului trecut indică o

(Agerpres). 
de econo- 

la sfîrșitul 
creștere a

șomajului în majoritatea tarilor la- 
tino-americane. Se apreciază ca în 
prezent 6 milioane de muncitori 
latino-americani sînt șomeri. In 
fruntea listei țărilor cu cel inai 
mare număr de șomeri se află Bra
zilia, urmată de Columbia, Ecuador, 
Uruguay și Argentina.

CAPETOWN 15 (A- 
gerpres). — Starea să
nătății lui Philip Blai- 
berg continuă să se a- 
melioreze. Pentru pri
ma oară, duminică Blai- 
berg a fost autorizat 
să se ridice și să-și ia 
masa pe un scaun ste
rilizat, construit special 
în acest scop. La 12 
zile după operație, pof
ta de rnîncare si mora
lul sînt excelente, iar 
durerile de gît au dis
părut aproape complet. 
Pîna in prezent nu a 
apărut nici un * 
de respingere a 
inimi grefate. Cu 
te acestea, echipa 
medici, condusă 
prof. Barnard, menține 
severe măsuri de pre- 
cauțiune pentru a-1 feri 
pe Blaiberg de orice

contact 
pentru 
infecție 
re ar

Kirill 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri al U.R.S.S., 

președintele Nasser con- 
cadrul cărora au fost

CAIRO 15 (Agerpres).
Mazurov, 
Consiliului 
a avut cu 
vorbiri în
discutate problemele dezvoltării și 
întăririi relațiilor sovieto-egiptene, 
se arată în comunicatul privind vi
zita delegației guvernamentale so
vietice în R.A.U. Părțile au căzut 
de acord să organizeze cu regulari
tate schimburi de informații și con
sultări în probleme de interes co
mun. O deosebită atenție, arată co
municatul, s-a acordat problemelor 
lichidării consecințelor războiului 
arabo-izraelian și în primul rînd a- 
sigurării retragerii trupelor izraelie- 
ne de pe toate teritoriile arabe o- 
cupate. Se menționează că convor
birile dintre membrii delegației so
vietice și oficialitățile egiptene au 
reafirmat deplina înțelegere reci
procă, identitatea sau apropierea 
pozițiilor părților în problemele dis
cutate.

ram", înainte de a se întoarce 
vizita în R.A.U., unde l-a însoțit 
pe regele Hussein, premierul iorda
nian, Talhouni, a declarat că țara 
.sa „nu va proceda la negocieri bi
laterale cu Izraelul, indiferent de 
împrejurări". „Iordania, a subliniat 
Talhouni, nu se va desprinde de 
linia comună araba ; ea va merge 
alături de restul națiunilor arabe 
spre țelul comun".

In legătură cu misiunea lui Gun
nar Jarring, trimisul secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în O- 
rientui Apropiat, premierul iorda
nian a precizat că „la Amman i 
s-au prezentat puncte de vedere 
identice cu cele de la Cairo și Bei
rut".

din

SAIGON 15 (AgeFpres). — Cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă semnalează că, începînd de 
sîmbătă, pe înălțimile acoperite de 
junglă din apropierea localității 
Khe Sang, în regiunile de nord- 
vest ale Vietnamului de sud, a fost 
înregistrată o intensificare a acțiu
nilor forțelor de eliberare naționa
lă Este vorba de regiunea în care 
anul trecut, în primăvară, în îm
prejurimile colinei 881 au avut loc 
cunoscutele atacuri ale patrioților, 
a căror amploare și ingeniozitate 
au fost comentate nu fără îngrijo
rare de oficialitățile și presa ame-

CUTREMURE VIOLENTE
PALERMO 15 (Agerpres). — In 

noaptea de duminică spre luni, 
vestul Siciliei a fost devastat de 
o serie de cutremure violente care 
au cuprins numeroase localități, 
într-un triunghi format de locali
tățile Salemi, Poggioreale și Sania

★

CAIRO 15 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Al Ah-

cu exteriorul, 
a nu suferi o 
microbiană ca- 
compromite

vindecare care se 
că este pe calea 
bună.

o 
pare 
cea

dr.

Și în aceste zile, remarcă 
France Presse, patrioții au 
din ce în ce mai activi în 
regiune. Un convoi de puș-

ricană.
agenția 
devenit 
această 
casi marini americani a căzut dumi
nică într-o ambuscadă organizată 
de detașamentul de patrioți u”n a* 
propiere de Khe Sang. Din l rse 
militare americane se anunța că .15 
pușcași americani au fost uciși iaî 
49 răniți.

Luni dimineața, bombardierele 
strategice grele americane „B-52" 
au efectuat raiduri în regiunea Khe 
Sang, în apropiere de zona demili
tarizată unde se află o importantă 
b^ză americană

provocînd nu- 
pierderi m 'te- 
Potrivit d^ ?

$ AMMAN. — Agenția France Presse anunță că întreaga lorda- 
nie se află sub zăpadă. O puternică furtună de zăpadă s-a abătut du
minică noaptea asupra deșertului iordanian și asupra văii Iordanului. 
Zăpada a atins un metru în întreaga țară. Transportul rutier este 
plet paralizat Aerodromul din Amman a fost închis.

com*

semn 
noii 
toa- 

i de 
de

★
STANFORD 

gerpres). — 
Kasperak i s-a extras 
vezica biliară, iar ope
rația a permis să 
degajeze canalul cole
doc, a declarat dr. Le
roy Pesch, după inter
venția chirurgicală. El 
a adăugat că a fost e- 
fectuata o biopsie a 
ficatului care a dez
văluit un început de 
„necroză" (cangrenă) a 
țesuturilor 
„Credem că 
necroza și 
hepatică nu

15
Lui Mike

lA-

hepatice. 
am oprit 

că funcția 
este grav

compromisa1*, a preci
zat dr. Pesch.

La rîndul său,
Roy Cohn a arătat că
operația a fost efectua
tă sub anestezie loca
lă pentru a putea fi 
suportată de pacient.

Fiind întrebat dacă 
extragerea vezicii și 
necroza puneau în pe
ricol viata bolnavului,

se . dr. Cohn a răspuns: 
„Desigur, dar evoluția 
unei astfel de situații 
este .imprevizibilă". Un 
medic care a calificat 
starea lui Kasperak din 
ultimele 24 de ore 
drept „semi-comă" a 
declarat că intervenția 
fusese absolut necesa
ră, deoarece In caz 
contrar canalul coledoc 
și ficatul ar fi încetat 
complet să funcționeze.

0 LIMA. — Membrii Partidului 
Comunist din Peru, arestați cu cî- 
teva zile în urmă în timpul descin
derii efectuate de poliție la redac
ția ziarului „Unidad", au fost puși 
în libertate.

ț CANBERRA. Declanșată
cu trei zile în urmă, greva șoferi
lor de pe mașinile poștale din Syd
ney, Melbourne, Perth și Canberra 
s-a transformat luni dimineața in
tr-o grevă generală a lucrătorilor 
de la poșta australiană. Ei revendi
ca majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă. Gre
viștii au refuzat ultimatumul auto
rităților care le cer să-și reia lu
crul.

Bruscă schimbare a
După excepționalul 

frig, care cuprinsese în 
ultimele zile aproape 
întregul continent eu
ropean. duminică 
înregistrat 
schimbare 
Curentii de
și umed, care veneau 
din Oceanul Atlantic, 
au „îndulcit" în ulti
mele 24 de ore vremea.

s-a 
o bruscă 
a vremii, 

aer cald

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA’» Pltroșaai sir, Republicii ta. 44, TeL 1662, 269 (G.G.VJ.)

Arestări la Tokio
luni 
stu-

Poliția din Tokio a arestat 
dimineață aproximativ 100 de 
denți, participant la demonstrația 
împotriva apropiatei vizite în por
tul Sasebo a portavionul 
„Entreprise", anunțată 
Studenții, membri

Margherita Belice, 
meroase victime și 
riale considerabile, 
lor provizorii, transmise de radi 
televiziunea italiană, numărul m or
iilor se ridică la aproximativ 600, 
dintre care aproape 200 numai în 
comuna Montevado, unde alte sute 
de persoane se află încă îngropate 
sub ruinele celor aproximativ 800 
de case prăbușite. Atît Montevado, 
cît și orășelul Gibellina au fost 
distruse în Întregime. Pretutindeni, 
spitalele au 
cuitorii au 
groază sub 
și sub un 
linii telefonice 
iar 
prăbușite au blocat căile de comu
nicație. Autoritățile au luat mă
suri excepționale de ajutor pentru 
sinistrați.

fost evacuate, 
petrecut o 
cerul liber, 

frig intens, 
au fost 

ruinele podurilor

iar lo- 
noapte de 

, în ploaie 
Numeroase 
întrerupte, 

si caselor

ai

ui american 
pentru joi. 
organizației

Declarațiile regelui 
Constantin al Greciei

„Zengakuren", au 
momentul în care

fost arestați in
săse pregăteau 

plece spre baza americană de 
Sasebo. In incinta Universității Ho

la

(Agerpres). — Re- 
al Greciei a de- 

constituției
tinerea unui referendum

sei din Tokio au avut loc lupte în
tre aceștia

vremifi
Ca urmare, in tarile 
imediat învecinate O- 
ceanului a început din 
nou să ningă și chiar 
să plouă, iormîndu-se 
polei, in țările conti
nentale, neatinse încă 
de curenți calzi, fri
gul rămîne însă aproa
pe la iei de aspru. Cu
renta de aer cald nu 
au pătruns încă în Ita-

și poliție.

în Europa
lia. Aici timpul conti
nua să fie friguros : mi
nus 31 de grade ia Cor
tina d'Ampezzo și mi
nus 6 grade la Roma 
— cea mai scăzută 
temperatură din ultimii 
40 de ani. in Apenini 
ninge 
sute de 
blocate, 
complet

fără încetare, 
mașini fiind 

22 de sate sînt 
izolate.

NEW YORK 15 
gete Constantin 
clarat ca promulgarea 
promise,
asupra acesteia și garantarea ale
gerilor pentru formarea unui nou 
parlament constituie condițiile pri
mordiale pentru reîntoarcerea sa în 
țară.

Intr-un interviu acordat cunoscu
tului ziarist american C. L. 
berger de la „New 
regele Constantin a 
a adus la cunoștință 
trei condiții, printre
din forțele armate a tuturor 
rilor care fac parte din guvern, nu
mirea unei Comisii pentru ancheta
rea situației prizonierilor politici, 
libertatea presei.

Sulz-
York Times", 
menționat că 

Atenei și alte 
care demisia 

ofițe-
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