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Condiții optime pentru accelerarea 
mersului sosire înainte

Am studiat cu mare 
atenție propunerile Co
misiei centrale de partid 
și de stat cu privire la 
organizarea județelor și 
municipiilor. Ele 
Zintă înfăptuirea 
rilor Conferinței 
nale a Partidului 
nist Român din 6- 
cembrie 1967, cu
re la îmbunătățirea or
ganizării 
teritoriale a 
tematizarea 
rurale.

Recentele i 
de partidul 
nostru au o 
fundamentare

repre- 
hotări-
Nalio- 
Comu 

—8 de- 
privi-

Ele s-au 
mare a 
litative 
dezvoltarea 
poducție și 
populației, 
dimensiunile 
de viață

i impus ca 
schimbărilor 
intervenite 

forțelor 
structura 

profilul, 
condițiile 
orașelor.

ur
ea
in 
de

națională a 
și legăturile 
tradiționale, 

perspectivele 
a diferi- 
localilăți,

administrativ- 
țării și sis- 
local itățilo r

măsuri luate 
I și statul 

profundă 
științifică.

în 
in 
și 

ale
comunelor și satelor de 
pe întreg cuprinsul țării. 
Realizarea acestor pro
puneri va crea condiții 
mai favorabile pentru 
dezvoltarea în ritm sus
ținut a industriei, a a- 
griculturii.

La baza acestor pro
puneri au stat condițiile 
economice, social-polilice 
și geografice existente,

compoziția 
populației 
culturale 
precum și
de dezvoltare 
telor zone și 
potrivit prevederilor pla
nului cincinal și propu
nerilor cu privire la dez- 
voltarea 
social-culturală < 
în perioada 1971 
Județele sînl 
să constituie 
administrativ - 
complexă din 
vedere economic și 
cial-cultural, care să per
mită rezolvarea

economică și 
a țării 

1—1980. 
concepute 
o unitate 
teritorială 
punct de 

so-

operați-

Tovarășul
Nicolae Ceausescu 

a primit 
pe ambasadorul 
Rs 0. Vietnam

V

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Slat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit joi, 18 ianuarie, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
ai Republicii Democrate Vietnam în 
Republica Socialistă România, Ho
ang Tu, la cererea acestuia

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a fost de față Mihai Ma
lin, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

La cofetăria 
fără nume

Dimineață de ianuarie. Ora 
6,30. Intri în cofetăria iară 
nume din centrul orașului Pe
troșani Și comanzi un ceai.

— Hai să fierbem un ceai 
tanti Roji, auzi in loc de răs
puns.

— N-ați fiert încă ceaiul ? 
întrebi mirat ospătară.

— Nu f Serviți cafea cu

împreuna
pline aproape

Tinarul Udangiu
Gheorghe atelierul e-
lectromecauic al E. M. Ani- 
noasa (în folograiie) s-a spe
cializat în sudarea conducte
lor de aeraj, realizînd lucrări 
de calitate.

vă și competenta a pro
blemelor.

Răspunde unor cerințe 
obiective ale actualului 
stadiu de dezvoltare a 
țării noastre și propune
rea ca un număr de 31 
de orașe importante să 
fie declarate municipii. 
Faptul că Valea Jiului 
va forma un municipiu 
creează condiții deosebii 
de favorabile pentru în
florirea continuă și mul
tilaterală a bazinului 
nostru minier.

In laboratorul lermotehnic 
ai uzinei Paroșeni, specialiștii 
Vieru loan și Drăgoi Nicolae 
execută cu atenție deosebită 
repararea aparatelor de măsu
ră și control.

0 ADUNARE NETERMINATA
Formalismul și graba nu pot înlocui dezbaterea cifrelor de plan

lor sa fie operativă. S-a 
în continuare la cuvînt mi- 

șef de schimb Petraș Cons- 
care a susținut propunerea 
de ortacul său, arătînd du- 

o lampa defectă ridicată

cîte- 
bri- 

cînd 
de

Primul s-a înscris la cuvînt mi
nerul șef de schimb Ivancu Aurel 
care, frămîntat’ de greutățile în- 
tîmpinate aproape permanent din 
partea lăcătușilor subterani a pro
pus ca aceștia să fie încadrați în 
efectivul brigăzilor, astfel ca inter- 

*Venția 
ridicat 
nerul 
lantin 
făcută
pă aceea 
numai cu un sfert de oră înainte 
de la lămpărie. Apoi, după ce mi
nerul Avrămuț Ioan a făcut 
va propuneri privind dotarea 
qăzilor cu unele utilaje, deci 
dezbaterea asupra condițiilor
lucru abia se înfiripase, se mulțu
mește celor prezenți pentru partici
pare și... adunarea ia sfîrșit.

Pe neașteptate adunarea mineri
lor din sectorul II al minei Dîlja, 
schimbul II, care avea menirea să 
dezbată cifrele de plan pe 1968 s-a 
transformat într-un simplu ritual. 
Darea de seamă a șefului de sec
tor, un proces verbal, o participa
re corespuzătoare mai mult ca pre
zență decît ca discuții.

Așa s-a întimplat, deși dintre sec
toarele Văii Jiului, puține ar oferi 
subiecte de dezbatere ca acest 
sector, ale cărui realizări au os
cilat in 1967 de la depășiri de plan 
la lucrările de săpări cu 273 m 1 în 
primul semestru, la rămîneri în ur
mă în al doilea semestru cu 298

ni I, de la o productivitate înaltă 
în prima jumătate a anului trecut, 
la una scăzută 'spre sfîrșit.

Darea de seamă prezentată d‘e 
șeful sectorului, inginer Stănescu 
Ioan, a menționat că nerealizarea 
planului pe 1967 s-a datorat în spe
cial unor- cauze subiective; 447_ 
zile de 
lente cu 1 800 tone de 
5 356 zile de incapacitate 
de muncă, dintre care un 
semnat de îmbolnăviri 
salariați care -au și absente nemo
tivate, numeroase accidente în mun
că, datorate în cea mai mare parte 
abaterilor de la disciplină și N.T.S. 
In final, aceste lacune ?e reflectă 
în rămînerea sub plan la activita
tea de producție cu 12 000 tone de 
cărbune pe 1967, neexecutarea în 
întregime a lucrărilor de pregătiri, 
depășirea procentului de cenușă 
admis cu 2,5 puncte, randamente 
scăzute pe abataje etc.

Dar, despre aceste deficiente și 
multe altele care există în activi
tatea sectorului nu s-a discutat. 
Cum s-ar spune, adunarea salaria- 
ților a fost dată peste cap, oamenii 
nu si-au putut spune cuvîntul. Dis
cuțiile începute 
pe coridor sau 
rile de muncă.

subiective ;
absente nemotivate, echiva- 

cărbune, 
temporară 
număr in
ia aceiași

De curînd, rețeaua transpor
tului rutier interurban din re
giune s-a îmbogățit cu un nou 
traseu. Un autobu^, apartinînd 
Autobazei T.A. nr. 7 Hațeg 
face zilnic curse între Petro
șani și Hațeg. Plecarea — din 
Petroșani — din Piața Victo
riei, la ora 4,53 dimineața. 
Sosirea în Hațeg, la ora 6;45. 
Din Hațeg plecarea se face la 

cuora 17,30 de la autogara, 
sosirea la Petroșani la 
19,22. Autobuzul oprește 
toate localitățile de pe traseu.

ora
în

F E U P A“
ȘEFULUI
PE SECTOR

(Continuare

ACORDAREA CERTIFICATULUI

au fost continuate 
în drum spre locu-

în pag. a 2-a)

De un 
persistă 
privind

imediat 
două felii de 
înghețate.

— Vă rog, 
ceva cozonac.

— Cozonac ? — se miră os
pătară. Nu avem. Știți nu func
ționează laboratorul.

Și-n vreme ce bei fără pof
tă cafeaua, sosesc pră jituriie. 
De pe tăvile mari se face „tians- 
bordarea“ pe tăvi mici, 
tăvile mici nu sînt iăcuie 
măsura prăjiturilor și ietele 
ajută cu m'iinile să 
mai multe una lingă alta.

Pleci... documentat : I adora
torul stricat, pră/it urile „po
trivite" pe tăvi cu mina ..pli
nă. ., iar cofetăria fără nume 
Cum se vor numi oaie măsu
rile ce se cei a fi luate ?

R. S.

dacă se poate
0 p ii sa i i DE CALIFICARE

N U E TOTUL

inlre

Dar 
pe 
le 

cit

Intr-unui din numerele 
trecutei un săptămînal 
de cultură ne aducea la 
cunoștință cum că în 
Suedia, cu aproape 400 
de ani in urmă, deci în 
plina orînduire feudală, 
s-a lichidat analfabetis
mul printr-o metodă 
practica și eficace : 
nerilor care doreau 
se căsătorească nu 
admitea cererea 
scrisă de propria
mînă, în fata oficianților 
căsătoriei.

Pornind de la această 
sumară relatare, să în-

ti- 
să 
seli 

decît 
lor

cercăm a desprinde în 
timp, pe lîngâ adîncile 
semnificații ale faptului, 
puterea exemplului ce 
5e transmite peste vea
curi celor care pretin
dem astăzi nouă înșine 
precum șj celor din jur 
o pregătire cît mai înal
tă și multilaterală, iar 
copiilor noțiuni de elec
trotehnică, astronautică 
și nota zece la limba 
franceză sau muzică.

In tara noastră lichi
darea analfabetismului, 
obiectiv primordial al 
revoluției culturale, a

fost o acțiune condusă 
direct de partid, o sar
cină primordială care se 
:erea în mod imperios 
îndeplinită — condiție 
necesară, obligatorie în
temeierii unei 
noi, socialiste, 
pa îndeplinirea 
iată-ne în fața
bligații — umane 
profesionale — 
privește pe toți 
re prin natura 
noastre avem 
profesional cu 
rii certificatelor
7 clase primare. Pentru

că, după ce acțiunea de 
alfabetizare a fost dusă 
la bun sfîrșit în deceniul 
trecut, iată că astăzi ne 
trezim fața în față cu o 
acțiune similară ca ne
cesitate și. amploare și 
rare de fapt urmează in 
mod firesc celei de al
fabetizare : ridicarea pre
gătirii, a calificării 
menilor.

Și această acțiune 
cere în mod imperios

deoarece dacă 
sau tehnicia- 

terminarea stu- 
ține o perma- 

cu

timp, în orașul Lupeni 
multe nemulțumiri 

activitatea sectorului 
I.L.L. Plouă în unele locuințe,
există deficiente în functiona
rea centralelor termice, multe 
apartamente n-au căldură, in 
unele blocuri lifturile nu func
ționează de luni de zile. Oa
menii au sesizat și Sfatului 
popular, au mers și la comite
tul orășenesc de partid. Nu de 
puține ori s-au adresat. redac
ției noastre. Era de așteptat 
ca lucrurile sa ia o întorsătu
ră în bine. De altfel, conduce
rea întreprinderii de locuințe 

a dat in 
asigurări in 

răspunsurile 
Conducerea 

! fiecare dată 
, însă-la sec-

și localuri Petroșani 
repetate r înduri < 
acest sens prin 
trimise redacției. 
I.L.L. a promis de 
că va lua măsuri, 
torul Lupeni lipsurile conti
nuau să persiste.

★
oa-

se 
in-

orînduiri 
Dar du - 

sarcinii.
• mei □-

sau
ne 

ca-
rare 
cei 
muncii 
contact 
posesc- 

de 4 sau

deplinită 
inginerul 
nul, după 
diilor, nu 
nentă legătură cu car
tea, înseamnă că nu pro
gresează, că-1 depășește 
viața. Dacă muncitorul

ÎON S. M.

(Cent. îh pag a cba.)

i 
I

1
k

iarnă. Încă 
bine de ziuă 

orășenesc 
oa- 

așteptau pentru a fi pci- 
în audientă. Unii aveau 
•obosiți, alții erau indie

....Dimineață de 
nu se luminase 
cînd la Comitetul 
de partid Lupeni, cîțiva 
meni 
miti 
ochii 
nați.

Tovarășul Mătăsăreanu losif, 
secretarul comitetului orășe
nesc de partid, invită pe rind 
oamenii înăuntru, le ascultă 
păsurile.

(Continuare in pag. a 3-a)



2 STEAGUL ROȘI

De ce depinde uneori 
salvarea unei

la poarta Spitalului 
din Lupeni, ieșind a- 
conducă un pacient, 
ca de la transforma

Să ii fost ora 9 cind por
tarul Brăbete Ion, care era 
de serviciu în acea zi de 10 
ianuarie 
unificat 
fără să 
observă
torul din fața policlinicii te
ritoriale, ieșea fuin. După cî- 
teva clipe incendiul izbucni 
cu furie.

Pe masa de operație la 
spital se afla un om de 63 
de ani pe nume Boban Ma
tei. Venise tocmai de la 
Scoarța, din Oltenia, să-și 
vadă fiica, căsătorită în Lu
peni. Pe neașteptate însă, îl 
apucase criza. Fusese dus de 
urgentă la spital și 
statase că durerile 
din cauza herniei, 
chirurg Abramovici 
ajutat de asistenta 
genia opera, cind,

i se con
veneau 

Medicul 
Leonard, 

Popa Eu- 
dintr-o

dată, sala 
cufundat în 
tîmplase ? După cinci minu
te de la izbucnirea incendiu
lui la transformator, tehni
cienii uzinei din Lupeni ob
ținuseră, de la serviciul dis
pecer Valea Jiului permisiu
nea de a deconecta transfor
matorul de la spitalul din 
Lupeni...

Ce era 
clipe de 
nu și-a li 

Salvarea 
Portarul 
tat 
din 
va 
un
după ce Colda 
făcut conexiunile între 
mulator și grup, apoi între 
grup și rețea, portarul Bră- 
bete a

tie operație s-a 
bezna. Ce se in-

de făcut ? In acele 
derută, doi oameni 
pierdut cumpătul, 
a venit de la ei. 

Brăbete» s-a îndrep- 
gr upul electrogen

spitalului, rezer- 
cu

spre 
curtea

de energie electrică, 
acumulator in brațe... Și,

Dumitru a 
acu-

lUrmare din pag. 1)

E adevărat că ora tîrzie o- 
bliga la intrarea în mină a 
minerilor, dar tot atît de a- 
devărat este că mobilizarea 
pentru această adunare nu a 
fost corespunzătoare, că a- 
ceasta trebuia planificată nu 
cu o jumătate de oră înain
te de intrarea în mină.

Din cele arătate trebuie 
trase concluzii foarte serioa
se de către comitetul de 
partid al minei și conduce
rea exploatării. Nu se poate 
îngădui ca adunarea sala- 
riaților dintr-un schimb al 
sectorului să se transforme 
într-o simplă formalitate spre 
a se putea raporta că s-a ți
nut conform graficului : Dez
baterile trebuie astfel orga
nizate îneît să asigure ana
liza aprofundată a deficien
țelor care au existat în ve
derea înlăturării 
terea temeinică 
pe noul an și 
tuturor forțelor
la îndeplinirea lor.

tor, cunoaș- 
a sarcinilor 
mobilizarea 
colectivului

lumina prețioasă.

că to manivelă... Un pocnet, 
apoi altul și grupul a por
nit. Sala de operapi fu inun
dată de
Cit timp durase de la între
rupere, cine poate ști exact? 
In orice caz foarte, foarte 
puțin. Operația a fost efec
tuata cu succes. Boban Matei 
a lost salvat.

Cînd a venit la el fiica sa, 
Anghelina, i-a povestit aces
teia, după cum aflase de la 
ceilalți bolnavi, că la spi
talul din Lupeni sînt nu nu
mai doctori, dar și oameni 
inimoși relatîndu-i peripeți
ile din timpul operației. Bă- 
trînul le-a mulțumit din su
flet tuturor celor care nu 
s-au pierdut cu firea înțr-un 
moment greu și astfel au a- 
jutat la salvarea vieții lui.

NOT Â

Necazuri matinale

maga
zin bine aprovi
zionat, după cum 
se vede și în fo
tografie, e plăcut 
să faci cumpără
turi...Franclsc CORO1început să fnvîrtoas-

Etapa orășenească de 
la Lupeni

In sala de sport din 
Lupeni s-a desfășurat 
etapa orășenească con- 
tînd pentru campiona
tul republican de hal
tere al școlilor profe
sionale. Au participat 
un număr de 68 spor
tivi de la grupuri] a 
școlare miniere din Pe
troșani și Lupeni. In 
urma rezultatelor, au 
fost desemnați campio-

Campionat

haltere
nii Văii Jiului pe ca
tegorii de greutate, ca
re vor participa la e- 
tapele superioare.

La acest concurs s-au 
evidențiat în mod deo
sebit Suciu Nicolae, 
categoria 52 kg, de la 
Grupul școlar , minier 
Petroșani, Perian Iosif, 
categoria 60 kg, Deme
ter 
70

Ștefan, categoria 
kg, Ceina Trajan,

categoria 67 kg toți 
de la Grupul școlar 
minier Lupeni și alții, 

întrecerile au consti
tuit un bun prilej de a 
selecționa tinere talen
te cu reale 
zice pentru 
acest sport.

De cite ori stau în stația 
Cucli din L.upeni și aștept au
tobuzul imi amintesc de sce
na din dimineața aceea...

Era in 16 decembrie 1967, 
o dimineață destui de frigu
roasă. Siam și așteptam alături 
de mai mu Iți oameni — femei 
și bărbați care voiau să se 
deplaseze la locul de muncă. 
Un om mai în v'irstă își con
sulta 
rile î 
cind 
buia
acesta nu 
Geamurile 
sub care 
meni erau
tăcea „revirul" nestingherit ae 
nimeni. S-a făcut 
autobuzul a intrat 
in stație. Pe fața
răbdător am observat cum s-a 
strecurat un val de bucurie. 
Dar stupoare! Autobuzul n-a 
oprit deși era goi. Cîtorva nici 
nu le-a venit să creadă. Pri
ma oră de serviciu o pierdu
seră toii. Inlimplarea aceasta 
din... anul trecut (dar nu-i așa 
veche 1) mi-am amintit-o acum 
cîteva zile cînd am fost mar

calități li- 
a practica

♦
D. BREZOIÂNU

corespondent

mereu ceasul, iar privi
se Îndreptau din cind in 
sore locul de unde tre
să apară autobuzul. Par 

catadixea să vina, 
gheretei de beton 
așteptau cîțiva 
sparte și v intui

torul unei scene ase mă năt oaie. 
In concluzie : o amintire ne* 
plăcută și o în t implore poate, 
să-i zicem, neprevăzută.. Dar 
mă întreb: chiar așa să se 
procedeze, tovarăși de la con
ducerea l.C.O. Petroșani ? O 
fi uitat șoferul să oprească ? 
Noi pentru ce sînlem atunci 
abonații întreprinderii ? Condu
cătorul autobuzului 
tras la răspundere 
din moment ce în
pectiv se allă plantat semnul 
care indică stalie de autobuz 
are și obligația să oprească. 
Asemenea necazuri 
care au repercusiuni 
prezentării noastre la
am dori sâ nu mai existe.

Ing. I. FILL
E.

ar trebui 
deoarece

locul res-

1

oa-
iȘi

ma ti na te

de șah pe uzină
ora 6,35 
ca un bolid 
omului ne-

asupra
serviciu

M. Urk’dni

Asociația sportivă 
„Energia" Paroșeni a 
organizat un campionat 
de șah între secțiile 
uzinei. Campionatul se 
desfășoară în perioada 
11—22 ianuarie la clu
bul energelicienilor 
participarea a 
concurenți, din

Pînă acum, 
echipa secției

cu
21 de 

7 secții, 
conduce 
automa-

tizări, care prin con- 
curenții Racoveanu 
Constantin și Gămăliei 
Ioan a cîștigat 7, res
pectiv, 6 partide, din 
8 jucate. Concurenții 
din celelalte secții nu 
se dau nici ei „bătuți" 
cu una cu două. Fie
care jucător, cu răbda
re de... șalust, aspiră 
la titlul de campion

pe uzină. Dar cîștigă- 
torii vor fi cunoscuți 
abia la finalul campio
natului, cînd se vor a- ’ 
corda premii constînd 
în garnituri de șah, 
plachete, diplome si 
vor fi selecționați cei 
mai buni șahiști care 
să participe la cam
pionatul pe localități.

N. R.
Interesîndu-ne

l.C.O. Petroșani,
in ziua respectivă au plecat 
la ora 6,00 din Petroșani spre 
Uri ca ni
mărul
1 670 și
nici un
posibilitatea aglomerării.

Ia ui
aflat £ă

două autobuze cu nu 
de circulație 31 HD
31 HD 1 631. Deci, in 
caz nu putea exista

JALBĂ CĂTRE I.R.E.H. (Criptografie 2,2,4,4,6,8)PE MERIDIANELE GLOBULUI
ORIZONTAL: 1) Bazin car

bonifer din R.S.R. (două cu
vinte) 2) Localitate situată 
la 60 km de Galați — Loca
litate pe malul Mureșului, 
nod de cale ferată 3) Oraș 
(și provincie) în R.A.U. — 
Cea mai importantă localita
te hidroenergetică din regiu
nea Bacău 4) Oraș în. Birma- 
nia — Provincie în China — 
Italia și Uruguay 5) Inmînat 
...diplomatic — „Pînă spre 
centrul orașului" Bet — Pak
— Dala 6) „Aproape toată" 
localitatea Etah din Arctica
— Cea mai mare insulă a 
Noii Zeelande 7) Oraș în 
China — Oraș în sudul Fran
ței 8) ...Khai, oraș în nordul 
Tailandei — Liban 9) Gol
ful Cagliari — Localitate si
tuată în apropiere de golful 
Saros (Marea Egee) 10) Lo
calitatea Ecija din Spania 
(între Sevilla și Granada) 
,,parcursă" mai mult de ju
mătate — Fluviu în Africa
— Rîu în Polonia „parcurs" 
în sens invers 11) Localitate 
dobrogeană între Siutghiol șl 
Capul Midia — Peru și E- 
cuador,

— Al treilea oraș ca ma
in Pakistan, după Ka- 

și Lahore 3) Localitate 
Craiova și Caracal —

VERTICAL: 1) Oraș în O- 
landa, la sud de Haga 2) Rîu 
în Franța, care unește ora
șele Saissons, Rethel și Vou- 
ziers 
rime 
raci 
între
Rîu în R. F. a Germaniei — 
Italia și Vatican 4) Oraș în 
Japonia, la vest de Hakodo- 
te — Grecia „între" Repu
blica Malgașă 5) Oraș nor
vegian între Oslo și Trod- 
heim — A treia parte din 
insula Enderbury (Oceanul 
Pacific) 6) Două treimi din

Jiu I — Țară situată la sud 
de Marea Neagră 7) ...Novac, 
localitate maramureșană — 
Liban și Izrael inversate I 8) 
Localitate în nord-estul Ita
liei, foarte aproape de Iugo
slavia 9) 
dor —
10) Oraș 
dabad și 
Oceanul
în regiunea 
nord de Slobozia — Străbate 
țări și mări I

Luxemburg și Ecua- 
Provincie în China 
indian între Ahme- 
Jaipur — Insulă în 
Pacific 11) Comună 

București, la
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LINIA FR1NTĂ

Orizontal și vertical :
1) Mîncare sau... bătaie 2) 

Radio 3) Macarale 4) Bun 
pentru cultivat 5) Sac ...că
lător 6) Echipament de legă
tură între două vehicule.

Uniți toate
cu o singură 
mată din șase segmente.

cele 
linie

16 puncte 
frîntă, for-

Rubrică realizată de

ing. A. SAIMAC

DEZLEGĂRILE
jocurilor din nr. 5 666

Puțin fotbal : Orizon
tal : 1) Panait — P.L. 2) 
Ene Irosi 3) R.D — 
A - Ivim 4) Oradea — 
Hi 5) Nodea — Lot 6) 
Evul — Vilă 7) Silabe 
— Ot 8) C.C.A. — O- 
nega 9) Uitare — 1.

Monoverb: Funicular; 
Monoverb cu energie : 
Acumulatoare; Introduc
tiv : (biverb) : Cuvînt 
înainte; In abataj : (ino- 
noverb): Perlorare.
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SCRISORI DE LA CITITORI
Si timpul nostru e prețios

In incinta halelor din Petro- 
șani iuncfionează unitatea de 
legume-iructe nr. 2 cure arc 
mai multe centre de desface
re. Dar ce iolos că un singur 
vînzător le deservește pe toa
te incit nu poate face iață ce
rințelor populației. Urmarea : 
afluxul de cumpărători face 
ca ei să aștepte mult timp «a 
centrele respective pină sînt 
serviți. Intr-o discuție cu res
ponsabila unității, Dănescu Sa

ra, ni s-a spus că O.O.V.L.t. 
duce lipsă de vînzălori. Noi 
înțelegem acest lucru dar ne 
gîndim și la timpul pe care îl 
pierdem stînd ia cozi. Anga
jarea sau repartizarea aici a 
mcă unui vînzător ar ii în a- 
vantajul O.O.V.L.F., pentru că 
ei ar avea de lucru, cît și în 
avantajul populației. Ne-ar re
duce și nouă, gospodinelor, 
cheltuielile inutile de timp.

Un grup de gospodine

Cît o să mai așteptăm ?
Mai mulfl locuitori de pe 

.strada Căprișoarei din Vulcan 
așteptăm de multa vreme să 
ni se aducă cărbunele. Trans
portul rațiilor noastre de căr
bune cade In competenta pre- 
oarației Corcești. Nu știm ce 
se întâmplă dar pe strada

noastră n-au mai ajuns mași
nile cu cărbuni. Si afară-i iar
nă, vreme rea, cu ce șă iacem 
cald in case ?!.., Am dori un 
răspuns prin fapte din partea 
celor competenți să ni-1 dea.

Ștefan CATRINA

,,Feuda“ șefului de sector
(Urmare din -pag. 1)

Așa am aflat și noi „istoria" 
abuzurilor pe care le-a săvîrșit șe
ful sectorului I.L.L. Lupeni, Cîrs- 
tea loan.

La început ,,șeful" a lucrat la 
sector ca maistru. Și-a dat tot in
teresul să-și îndeplinească sarci
nile de serviciu. Acesta a fost mo- 
tiv^li pentru care oamenii au în
ceput să-l aprecieze. Dar maistrul 
s-p grăbit să beneficieze de pe 
urina aprecierilor. Rînd pe rînd și-a 
atras o mare parte a neamurilor 
la sector : pe Cîrstea Gheorghe, 
frate, pc Popa loan și soția aces
tuia, pe Straulan Gheorghe — veri; 
pe Neagu Constantin, care la rîn- 
dul său e neam cu aceștia.

In scurt timp, maistrul Cîrstea 
a devenit neglijent. Urmarea negli
jenței sale a costat viața unui om, 
fapt pentru care Cîrstea a fost con
damnat la un an închisoare. După 
ce și-a ispășit pedeapsa, s-a întors 
la I.L.L. Petroșani. întreprinderea 
l-a ținut vreun an la „sînul" ei, în 
cadrul serviciului tehnic. Apoi l-a 
n>imit șef de sector la I.L.L. Lu
peni. Ce criterii au stat la baza 
lansării unui om cu antecedente pe
nale într-un asemenea post? Ceri 
e că după numire, șeful de sector 
a continuat cu abuzurile.

La Comitetul orășenesc de partid 
intră un bărbat între două vîrsțe. 
Are ochii plînși. Se recomandă : 
Erșek Ștefan. Ne relatează :

Fata mea, Lenke, a terminat 
liceul în toamnă. S-a angajat la 
sectorul I.L.L. Lupeni. Nu mi-a tre
cut prin cap că Va deveni amanta 
șefului de sector, Cîrstea loan. 
Știam că-i om însurat (cu 14 ani 
mai în vîrstă decît Lenke — n r.) 
și nu bănuiam că va abuza de func
ția pe care o ocupă făcîndu-și o 
subalternă amantă. Nu m-aș fi gîn- 
dit în ruptul capului...

’_  Dar șeful de sector a fost în
casă Ia dv. I-ati lăsat să se întîl- 
nească, să umble împreună.

_  N-aș fi crezut ca e în stăre... 
Vă rog să mă ajutați. Nevastă-mea 
s-a îmbolnăvit din acest motiv. 
Vreau ca fata să se întoarcă aca
să.

Dialogul a fost subliniat în re
petate rînduri de zîmbetul imper
tinent, de ieșirile grosolane ale a- 
celuia care fusese chemat să dea 
«socoteală de fapta sa, Cîrstea loan 
In cele din urmă, acesta a refuzat 
să răspundă la întrebările ce i se 
puneau, susținînd că în ,.viața lui 
particulară" n-are voie nimeni să 
se amestece.

Ne-am deplasat si la sertarul I.L-L. 
Prima interlocutoare - Cîrstea Ir
ma. soția „șefului". Dînsa face ur
mătoarea mărturisire :

— L-am cunoscut pe soțul meu 
tot aici, la sectorul I.L.L,, acum 4 
am. FI era maistru, eu funcționară. 
Părea om cumsecade. Și el a profi
tat... Apoi ne-am căsătorit legitim 
și ne-am înțeles bine pînă...

Pe sub ochelarii femeii curg la
crimi Cînd își revine continuă i

— Căsnicia noastră a luat-o pe un

alt făgaș abia de o lună. Nu pot 
să-l întreb unde meFge și de unde 
\ine că mă înjură, mă bate. Acum 
o săptărnînă am aflat de „legătura" 
lui cu Lenke. L-am întrebat dacă-i 
adevărat, vroiam sa discut cu el. 
Drept răspuns a intrat într-o altă 
cameră, unde a compus o „decla
rație", un fel de „înțelegere" pre
cum că eu aș fi de acord să ne îm- 
părțim lucrurile și să ne despărțim. 
Mi-a cerut s-o semnez. Am refuzat. 
M-a izbit atunci cu capul de pe
reți. N-am avut încotro, am sem
nal,

Probabil tînăra Lenke nu cunoaș
te ca „iubirea ei cea mare" este o 
brută. Numai așa ne explicăm că în 
limp ce discutam cu ea ne-a zîm- 
bil triumfătoare. Și în loc de orice 
explicație spune doar atît :

- Dacă-1 iubesc...
Tovarășul Calistru Gheorghe, se

cretarul organizației de partid de 
la sectorul I.L.L. conchide:

— Are cam multe abateri șeful 
de sector. De cînd e în acest post 
și-a frămîntat mintea ce să facă 
să-i fie lui bine, cum să-și proteje
ze neamurile. Cu excepția fratelui, 
pe celelalte neamuri le-a repartizat 
într-o echipă la centralele termi
ce, Și, fiindcă-s neamuri, stabilirea 
atribuțiilor de serviciu, repartizarea 
zilelor libere, împărțirea primelor, 
se face pe „ochi", bineînțeles în 
interesul lor.

- Ați cunoscut aceste abuzuri 
și nereguli, dar ce ați făcut pentru 
stîrpirea lor?

- - Organizația de partid i-a res
pins cererea de primire în partid 
și a informat Comitetul orășenesc 
de partid despre abuzurile sale. Es
te adevărat, el a căutat să-și asi
gure sprijinul si în acest domeniu 
tot prin neamuri. Tov. Straulan, 
responsabilul grupei sindicale, tov. 
Popa, secretarul organizației U.T.C. 
sînt neamuri de-ale lui.

Aceste sînt faptele. Conducerea 
I L.L. Petroșani a promovat într-un 
post de conducere un ins certat cu 
cele mai elementare reguli de O4- 
merție, care are la activul său aba
teri, antecedente penale.

Nu pot fi absolvite de răspunde
re nici organele locale, care dacă 
ar fi cercetat cu mai multă atenție 
nemulțumirile cetățenilor din oraș, 
puteau afla la timp despre anoma
liile care există în sectorul I.L.L. 
Acum aceste anomalii se cunosc. 
Rămîne de aflat ce măsuri vor lua 
forurile în drept.

Petru BREBEN

STAREA
In cursul zilei

de ieri, vremea 
s-a men (inut u-
medă și s-a răcit JS*
ușor. Temperatu- |U
ra acrului, la Pe
troșani, a oscilat g
între minus 4 
grade și plus 2 V
grade. La Paring,

ACORDAREA CERTIFICATULUI
DE CALIFICARE NU E TOTUL

(Urmare din pag. 1)

— fie dintre cei școla
rizați în deceniul trecut 
dar care se află în pli
nă putere de muncă cel 
puțin încă un deceniu — 
două, fie dintre tinerii 
de astăzi — nu conti
nuă să-și lărgească cu
noștințele pentru care a

obținut certificatul de 
studii, dacă ani de-a 
rîndul nu-și exersează 
scrierea, gîndirea va ui
ta noțiuni elementare. 
Or, aceasta înseamnă 
stagnare sau regres.

Să ascultăm părerea 
unui șef de sector, din- 
tr-o exploatare minieră 
a Văii Jiului, competent

Mobilă românească 
solicitată peste hotare

Recent, prin interme
diul întreprinderii „Teh- 
noforestexport" au fost 
livrate peste 930 vagoa
ne cu divers mobilier 
în Uniunea Sovietica, 
Polonia, Anglia, S.U.A., 
Norvegia, Suedia, R.F. a 
Germaniei și Ungaria. 
Au fost încheiate, de 
asemenea, contracte pen
tru livrarea de mobilă 
stil în valoare de 358 
inii dolari firmei „In-

țracent" din Olanda și 
fotolii pentru firma ,,De- 
bruyne" — Belgia.

Ținînd seama de so-' 
licitările sporite de mo
bilă românească pe di
verse piețe externe, Mi
nisterul Economiei Fo
restiere a prevăzut pen
tru acest an o creștere 
a producției destinate 
exportului față de 1967 
de peste 20 la sută.

(Agerpres)

in domeniul abordat atît 
prin funcția lui cît s| 
prin calitatea de lector 
ia școala de calificare a 
c xploatării.

— Intr-adevăr, aria de 
cunoștințe a muncitori
lor trebuie să cuprindă 
tot mai multe noțiuni 
despre profesia lui, des
pre modalitatea în care 
e retribuit, ca să nu 
mai vorbim despre apli
carea unor metode noi 
în muncă, metode ce ne
cesită și cunoștințe teo
retice, pe lingă îndemî- 
narea practică. Pentru a 
obține rezultate, chiar 
dacă acestea se vor ve
dea mai tîrziu, trebuie 
să acordăm o atenție

prima vedere acest a- 
mănunt.

In acest timp, șeful 
nostru de sector răsfoia

deosebită fiecărui ama-
nunt care poate con-
tribui la formarea mun-
citorilor, oricît de fără
importanță ar părea la

Vagonete... orfane
Pentru putea scoate 

la ziua cm bunele tăiai 
în abataj minerii au ne
voie de vagonete. Apro
vizionarea brigăzilor de 
mineri de la mina Ani- 
noasa cu vagonete cam 
șchioapătă însă. Una din 
cauze este și aceea că 
la suprafață zeci de va
gonete stau blocate cu 
diferite materiale : iată

în clișeu un convoi de 
16 vagonete și 3 căru
cioare încărcate cu gu
noi, zgură și alto rămă
șițe, înghețate „tun" și 
trase pe o linie moartă !

Oare nu se pot găsi 
„părinții" acestor vago
nete.,. orfane pentru a 
fi trași la răspundere 
pentru felul cum își ma
nifestă „grija" față de 
ele ?

CALENDARUL ZiLEI
19 ianuarie

1951 — A murit violonistul și 
compozitorul C. C. Nottara (n, 1- X 
1890).

1893 — S-a născut Johannes 
Dieckmann. președintele Camerei 
Populare a R.D.G.

VREMII
s-au înregistrat temperaturi cuprin
se între minus 4 grade și minus 
1 grad. Stratul de zăpadă de aici 
are o grosime de 98 cm, fiind fa
vorabil practicării sporturilor de 
iarnă.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme închisă, cu precipitații slabe 
sub formă de lapo\ iță și ninsoare. 
Temperatura în scădere ușoară.

puțin nervos, încurcat, 
un dosar cu cca. 200 de 
file adunate în mai pu
țin de un an ce adăpos
tea între coperțile-i u- 
zate diferite cereri ale 
minerilor, dosar de la 
care a pornit de fapt 
toată discuția : împreună 
cu șeful de sector am 
numărat peste 60 de 
cereri scrise incitibil, 
sau de altă mină decît
a titularului, 
stîngaci, deși 
erau calificați

semnate 
titularii 
sau în

curs de calificare. Toate

aceste cereri erau vizate, 
aprobate de șeful de 
sector sau adjunctul lui 
cu ușurință fără a pre
tinde amănuntul pe ca
re suedezii l-au pretins 
în urmă cu patru secole !

E totuși un paradox! 
(Pe puțin spus). După 
toata strădania de a or
ganiza școli, de a ie 
subvenționa cu fonduri, 
de a scoate muncitori 
din producție, de a edita 
manuale, lectorul întoar
ce spatele celor mai e- 
lementare noțiuni de pe
dagogie ! Iată cum cali
tatea de lector se rezu
mă numai la a preda 
lecțiile pentru care e 
remunerat și rămîne în 
cele mai multe cazuri, 
indiferent față de ceea 
ce face muncitorul după 
orele de curs sau după 
obținerea certificatului 
de calificare !

Și nu numai atît dar 
admite sau încurajează 
această practică nesănă
toasă : „Tovarășe secre
tar, scrie dumneata ce
rerea de învoire a șe
fului de brigadă X și 
prezint-o apoi pentru a- 
probare. Scrie și cere
rea lăcătușului Y pentru 
comisia tarifară de înca
drare, necesară la școala 
de calificare !".

Consecința ?
Să-i lăsăm pe lectori, 

pe cei care organizează 
și conduc în sfera pro
ducției sute de oameni, 
să tragă concluziile...

Vineri 79 ianuarie

18,00 Stadion. Emisiune de actualitate sportivă. I
18,20 Buletinul circulației rutiere. '
18.30 Peniru copii. Filmele : „Povestiri pe malul 9

apei" și „Steluța". •
18,55 Pentru școlari. Acasă la... acad. Grigore S

Moisil.
19.30 Tele jurnalul de seară.
19,50 Buletinul meleorolpgic, Publicitate.
20,00 Atlas Folcloric: Nestemate argeșene.
20.30 Ecran literar 8
21,00 Reflector
21,15 Film artistic de aventuri „A dispărut un 

fragonard" — producție a Studiourilor ce
hoslovace. ;

22,45 l ele jurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
Simbătă 20 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Loans; Republica: 
Cine va deschide ușa; LONEA — Minerul: Testa
mentul incașului; 7 Noiembrie: Crăciun însîngerat; 
VULCAN: Un idiot la Paris; LUPENI — Cultural: 
Prostănacul; BARBÂTENI : Weekend la Zuydcoote.

PROGRAM DE RADIO
Simbătă 20 ianuarie

PROGRAMUL I : 8,00—8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri ; 
9,30 Unda veselă ; 10,00 Cîntă Alga 
Florescu ; 10,10 Curs de limba spa
niola ; 10,30 Ciclul „Să înțelegem
muzica"; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Revista revistelor economice; 
11,15 Arii din opere; 11,30 Minia
turi instrumentale; 12,00 Emisiune 
de cîntece și jocuri; 12,15 Buletin 
de știri; 12,20 Succese al muzicii 
ușoare ; 12,45 Radiojurnal; 12,55 In- 
tîlnire cu melodia populară “și inter
pretul preferat; 13,30 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Cîntece de nuntă și 
jocuri populare; 14,35 Strune vese
le muzica de estradă; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Cîntă Marioara 
Tănase; 15,15 Muzee șl expoziții; 
15,2$ Muzica? 15,30 Emisiune mu

zicală de la Moscova; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,15 Album de 
muzica corală ; 16,30 Noua geogra
fie a patriei; 16,55 Piese alese din 
fonoteca noastră de folclor; 17,10 
Atențiune, părinți ! ; 18,00 Buletin
de știri ; 18,05 Dialog cu ascultă
tori ; 18,15 Caleidoscop muzical;
18,30 știință, Tehnică, Fantezie; 
18,50 Melodii populare cu naistul 
Ion Oprea; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe ackesa 
dumneavoastră ; 20,00 Buletin do. 
știri ; 20,05 Radio-magazin sportiv; 
20,17 Noi înregistrări de muzică 
populară ; 20,30 Cîntă Luis Maria
no, th),45 Romanțe și amintiri; 
21,00 La balul de sîmbăta seara; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic ; 22,20 Orchestra Paul 
Ghentzer ; 22,30 Moment poetic ;
22,35 Dansați cu noi ; 24.00 Buletin 
de știri ; 0,05—6,00 Estrada noctur
nă.
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Declarația guvernului sovietic YEMEN Atmosferă de tensiune
Transmisă Departamentului de stat al S.U.A

a fost data publicității 
Guvernului Sovietic, 

Departamentului de stat 
în legătură cu creșterea 
a tensiunii în Asia de

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova 
Declarația 
transmisă 
al S.U.A. 
continuă
sud-est datorită războiului dezlăn
țuit în Vietnam și actualei linii a 
guvernului american de intensifi
care continuă și de amplificare a 
acestui război.

Declarația atrage atenția asupra 
faptului că S.U.A. urmăresc trans
ferarea operațiunilor militare pe te- 
litordul altor țări, cum ar fi Cam-

bodgia neutră și subliniază că 
U.R.S.S. s-a pronunțat întotdeauna 
pentru respectarea acordurilor de 
la Geneva in legătură cu statutul 
acestei țări.

Guvernul U.R.S.S., se spune . in 
declarație, nu va rămîne pasiv 
față de orice încercare de a se în
călca integritatea teritorială a Cam- 
bodgiei și își manifestă speranța 
că S.U.A. vor da dovadă de re
ținere și vor respecta suveranita
tea, independența, 
ritorială și statutul 
al acestei trăi.

integritatea te- 
de neutralitate

Remanierea guvernului din ’00
— Regele 
a hotărît

Succese ale forțelor 
armate republicane

18 (Agerpres). — Primul 
al R.A.Y., Hassan Al

SANAA 
ministru 
Amri, a declarat unui corespondent 
al ziarului egiptean „Al Ahram" 
că forțele armate ale Republicii Ye
men au obținut succese în lupta 
împotriva regaliștilor și mercenari
lor, provocînd acestora pierderi în 
oameni, 
vernului 
totodată 
mamenl
triva elementelor regaliste care ur
măresc 
blican, 
blicane 
popOF.

Potrivit 
Sanaa de 
M.E.N., la 
tă forțele 
înfrînte.

Unitățile militare ale gu- 
de la Sanaa au capturat 
însemnate cantități de ar
și muniții. In lupta împo-

lichidarea regimului repu- 
a spus Amri, forțele repu- 
sînt sprijinite de întregul

la Ciudad de Guatemala

RABAT 18 (Agerpres). 
Hassan II al Marocului 
miercuri seara o remaniere a gu
vernului care, deși însemnată ca 
număr de posturi, nu a afectat, in 
mod practic decît departamentele 
„tehnice". Astfel, Driss. Slaoui, fos
tul guvernator al Băncii marocane

al justiției îna devenit ministru
locul lui Aii Benjelloun, demis din 
funcție luna trecută ; Thami Ouaz- 
zani, fostul ambasador al Marocu
lui în Alger, a devenit ministru al 
turismului, iar Abdelhafid Boutaleb 
a primit postul de ministru al lu
crărilor publice și comunicațiilor.

relatărilor transmise din 
corespondentul agenției 
sud de capitala yemeni- 

regaliste au fost din nou

CIUDAD DE GUATEMALA 18 
(Agerpres). — Miercuri, străzile 
capitalei guatemaleze au fost a- 
proape goale în urina instituirii 
stării de urgența pe o perioadă de 
30 de zile, decretată de guvernul 
președintelui Julio Cesar Monte
negro din cauza unor atentate. 'Au
toritățile au anunțat că poliția a 
procedat la un mare număr de a- 
restări după asasinarea a doi ofi
țeri nord-americani și rănirea altor 
doi. Acesta a fost al șaselea atentat 
înregistrat la Ciudad de Guatemala 
în ultimele trei zile, care a ridicat 
numărul victimelor la 5 morți și 5 
răniți. Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, autorii atentatelor apar
țin unor grupări politice opuse li
nele altora. Una din victime este 
Rogelia Gruz Martinez, fostă „Miss 
Guatemala" care a fost asasinata de

ucis Alfonso Ale
anul din cei mai 
guatemalezi, care 
legaturi cu unele

membrii unei organizații teroriste 
de extremă dreapta.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
miercuri a fost 
jos de la Cerda, 
mari latifundari 
avea importante
cercuri politice din această țară.

Agenția U.P.I. menționează că la 
Ciudad de Guatemala domnește o 
atmosfera de tensiune, unități ale 
armatei și poliției patrulînd fără 
încetare pe străzi.

Cauzele
remanierii
guvernului

In legătura cu situația 
din Orientul

austriac
I

Apropiat
Starea sănătății pacienților 
cu inimi grefate se îmbunătățește

CAPETOWN 18 (A- 
gerpres). — Referindu- 
se la starea lui Blai- 
berg, pacientul de la 
Groote Shuur, prof. 
Christian Barnard a de
clarat că, după părerea 
sa, acesta a depășit pe
rioada periculoasă.
„Mă refer la perioada 
cînd s-ar fi putut de
clanșa o masivă infec
ție", a menționat Bar
nard, Specialiștii de la 
spitalul din Capetown 
consideră totuși că fe
nomenul de respingere

a grefei rămîne încă 
un domeniu neexplorat 
în scurta istorie 
transplantărilor de 
nimi.

a
i-

(A- 
să-

★
NEW YORK 18 

gerpres). — Starea 
nătății lui Mike Kaspe-
rak, care a fost supus, 
în urmă cu 13 zile, 
unei operații de trans
plantare a inimii, con
tinuă să se îmbunătă
țească. Miercuri dimi
neața, bolnavul a putut 
să-și părăsească patul

18 (Agerpres). — 
înaintat miercuri

Securitate, secreta- 
O.N.U., U Thant, a

guvernele Iordaniei, 
și Izraelului do-

o oră pe un 
buletin me- 

publicității 
Universității 
menționează 

cardiace

si să stea 
scaun. Un 
dical dat 
de clinica 
Stanford
că funcțiile 
ale lui Kasperak sînt 
normale și nu s-a sem
nalat nici o respinge
re a inimii grefate. 
Funcțiile hepatice ale 
bolnavului s-au îmbu
nătățit, de asemenea, 
simțitor. Lui Mike Kas
perak ha fost îndepăr
tată duminica trecută 
vezica biliară.

NEW YORK 
Intr-un raport 
Consiliului de 
rul general al 
informat că
R.A.U., Libanului 
resc să fie continuate eforturile re
prezentantului său personal în O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
în vederea realizării unor regle- 
mentări pe termen scurt și pe ter
men lung a situației din această • 
regiune. U Thant a precizat c.a atît 
el, cît și Jarring împărtășesc aceas
tă poziție.

Raportul menționează că în mo
mentul de față ar fi prematur să 
fie dezvăluit conținutul convorbi- 
rilor avute de Jarring în cele cinci 
săptămîni de cînd și-a început mi
siunea și consideră că nu este ne
voie ca ambasadorul 
înapoieze acum la 
pentru consultări. U

suedez
New

Thant

să se
York 

a de-

Sicilia Îndoliata
aproxi- 
îndrep- 
reacție 

capitala 
cuvinte 
aproape

pagubele materiale 
acest nou cutremur

întîmplă la Palermo

Marți după-amiază, pe aeroportul 
Fiumicino de lîngă Roma, 
mativ 100 de persoane ne 
tam spre uriașul avion cu 
cu destinația Palermo — 
Siciiiei. Cîteva frînturi de 
și constați numaidecît că
toți pasagerii sînt sicilieni. Pe fa
ță le citești cu ușurință neliniștea 
sau durerea. Oare cîți dintre cei 
dragi mai sînt în viață ? Care este 
soarta lor ?

După o ora de zbor, aterizăm la 
Palermo. Chiar de la aeroport se 
face simțită atmosfera tragediei 
care a cuprins partea de vest a Si
ciiiei. Cîteva persoane au și aflat 
vești triste și plînsetele lor ne în
soțesc drumul. Ajungem în oraș. 
Sîntem martorii unei 
Era ora 17,45 cînd s-a 
un nou cutremur de | 
cînd sicilienii care de 
nu au mai putut dormi, I 
vii încordați, au dat 
străzi. Intr-o clipă străzile orașului, 
cufundate într-o liniște profundă, 
s-au transformat într-un adevărat 
vacarm. Mașinile și-au accelerat vi
teza claxonînd asurzitor, popu
lația cu pături în brațe, perne și 
coșuri cu alimente se îndrepta 
grozită spre piele și parcuri, 
la fereastra hotelului în care 
aflam, piața centrală a orașului 
ferea imaginea unei îmbulzeli 
nedescris. Pietoni, căruțe și i 
șini iși încrucișau drumurile, blo- 
cînd circulația. Contaminați de pa
nică, chiar și salariați de la ser
viciile publice își părăseau postu
rile. Un timp a fost imposibil a se 
obține o comunicație interurbană, 
fără a mai vorbi de cele interna- 
tonale.

Din fericire, 
pricinuite de 
au fost infime.

Cele ce se
sînt doar un ecou palid la adevă
rata tragedie care a cuprins loca
litățile situate în așa numitul „triun
ghi 
ruta 
fața 
văr

mari panici. 
) înregistrat 
pămînt, și

72 de ore 
toți cu-ner- 
buzna în

în-
De
mă

i o- 
de 

ma-

al morții" — Gibellina, Calpa- 
și Montevago. Numai aici, la 
locului, poți aprecia într-ade- 

ce a însemnat pentru localități
întregi, cu mii de locuitori, dezas
trul venit pe neașteptate.

La o depărtare de numai 100—120 
km de Palermo, într-un perimetru 
de 20—30 de km, ti se înfățișează 
o imagine pe care o poți asemui 
cu cele mai groaznice scene ale 
unui film ilustrînd distrugerile pro
vocate de război. Blocurilor și bu
căților do stîncă prăvălite peste 
șosea, li se adaugă arbori scoși din 
rădăcini, care te obligă la dificile 
și lungi ocoluri. In sfîrșit, între 
doua coline, o tabelă indicatoare 
este singurul semn care mai poate 
aminti de localitatea Gibellina.

Marti după 36 de ore de la ca
tastrofă, a mai putut fi salvată o 
fetița de șase ani. La gemetele ei, 
pompierii au scormonit cu mîinile 
dărîmăturile dînd la o paFte piatră 
cu piatră, pentru a o salva. Ici și 
colo, ca adevărate stafii se văd su
praviețuitorii, care, în ciuda inter
zicerii din partea autorităților, în
cearcă .să mai recupereze din rui
ne „ceva", pe care nici ei înșiși 
nu-1 pot defini. Pe 
vîntul poartă mirosul 
cadavre care, sprijinite 
funerare, 
tificarea.
înțepător de sulf.

dau tîrcoale 
stăpînilor lor.
Montevago este 
parcurs. Abia în 

va putea fi utili-

La cîțiva kilometri de Gibellina 
exista cîndva o localitate în care 
trăiau 3 000 de oameni, renumită 
în întreaga Italie pentru vinul ei 
bun : Calparuta. Ca așezare, Calpa- 
ruta nu mai există. Ea a fost redusă 
la mormane de moloz și dărîmă
turi. Cîini înfometați 
fostelor case ale

...Drumul spre 
cel mai greu de 
zilele următoare
zată într-o anumită măsură vechea 
șosea. Doar mergînd pe jos, ală
turi de grupuri de țărani cu boc
cele în spate, poți sa te apropii de 
masa de ruine a fostului Monteva
go. întreaga localitate este distru
să. S-au prăbușit ca niște construe 
ții de carton > 
scolii, bisericii, 
se pot observa 
vite.

Impresia care
astfel de vizită este aceea 
cataclism. Intr-o singură 
harta geografică a Siciiiei 
s-a schimbat. Trei locali- 

totalizînd aproape 14 000 dc 
au dispărut ; alte nume- 

așezări au suferit pagube 
Și proporția dezastrului apa- 
mai pregnant doar pe măsu- 
trece timpul. Sute de morți

clarat ca, deși tratativele nu au a- 
tins un stadiu care să permită tra
gerea unor concluzii, ele au acope
rit două tipuri de probleme : ches
tiunile fundamentale ale O- 
rientului Apropiat și ches
tiunile 
nare ar 
natățire 
ac eastă 
țat că, 
sad orului Jarring, 
țărilor pe care le-a vizitat au ex
primat puncte de vedere pozitive 
în ce privește necesitatea continuă
rii eforturilor de îmbunătățire a at
mosferei.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Au
toritățile 
starea 
nopții 
giune 
mativ 
a fost luată, 
Presse, ca 
așa-ziselor 
be" 
rile din Gaza au fost închise joi, 
iar pe străzile orașului nu se văd 
decît patrule ale politiei.

•Soldații izraelieni percheziționea
ză casele, în căutare de arme.

CAIRO 18 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, a transmis joi se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, o notă în care i se cere sa 
ancheteze măsurile luate de Izrael 
în Gaza menite să 
calea forței un statut 
tic". Guvernul R.A.U., 
notă, este pregătit să 
cumente concludente 
cu violarea de către Izrael a con
venției de la Geneva din 1949 pri
vind protejarea victimelor de răz
boi, precum și a Declarației drep
turilor omului.

fundamentale ale 
Apropiat și 

secundare a căror soluțio- 
putea contribui la o îmbu- 
a atmosferei generale în 

regiune. U Thant a anun- 
potrivit rapoartelor amba- 

toate guvernele 
care le-a vizitat au

izraeliene au introdus 
de urgență, atît pe timpul 
cît si ziua, în întreaga re- 
Gaza, unde locuiesc aproxi- 
200 000 de arabi. Hotărîrea 

scrie agenția France 
o măsură împotriva 
„grupuri teroriste ara- 

Școlile, magazinele și birou-

instituie pe 
pseudo-poli- 
se spune în 
prezinte do- 
în legătură

mai așteaptă 
El se îmbină

nici
lîngă cimitir, 

specific de 
de pietrele 
încă iden- 
cu mirosul

clădirile primăriei, 
Printre dărîmături 
cîteva mașini stri-

stăruie în minte
după o 
a unui 
noapte, 
vestice 
tăți,
locuitori, 
roase 
mari, 
re tot 
ră ce
și răniți, pagube materiale enorme 
mii de persoane rămase fără nimic 
— iată tragicul bilanț.

întreaga Italie s-a mobilizat pen
tru a sprijini pe cei loviți de dez
lănțuirea forțelor oarbe ale natu
rii.

Nicolae PUICEA
Corespondentul Agerpres la RQma
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din 
și asu- 

plâ dli 
externe, 
fost de- 

dezvoltării

VIENA 18 (Agerpres) — 
Referindu-se la cauzele care 
au determinat remanierea ca
binetului austriac, agenția 
France Presse atrage atenția 
asupra pierderilor înregistrate 
de către partidul guvernamen
tal în alegerile parțiale 
toamna anului trecut 
pra diiicultăților pe 
politicii interne și 
Anul trecut, bugetul a 
ficitar, iar riimul
economice a scăzut. A rămas, 
de asemenea, nerezolvalâ pro
blema asocierii Austriei la 
C.E.E. Agenția France Presse 
este de părere că faptul cei 
mai marcant și neașteptat ai 
acestei remanieri îl constituie 
intrarea în cadrul guvernului 
a lui Herman Wit halm, secre
tarul general al Partidului 
populist austriac, căruia i-a 
fost încredințat postul de vi
cecancelar. Această numire, a- 
rată agenția., este considerată 
de numeroși observatori ca 
prim pas în direcția unei e- 
ventuale alegeri a lui Withalm 
în iuncția de 
confruntarea 
1970. în cazul 
populist va deține 
nuare în Parlament o majori
tate absolută sau relativă.

Cancelarul Josef Klaus a de
clarat că noul cabinet va avea 
ca sarcină obținerea unei mai 
bune coordonări a activității 
guvernului în domeniile eco
nomic și al politicii externe și 
în pregătirea alegerilor gene
rale din 1970. El va prezenta 
vineri președintelui Republicii, 
Jonas, lista noilor membri ai 
guvernului', urmînd că la 
ianuarie noul cabinet să 
prezentat Parlamentului, 
atunci, șeful guvernului 
expune noul său program.

cancelar după 
electorală din 

cînd partidul 
în conți-

23
tie

Tot
VO

ALGER. — Colonelul Abbas, pe numele său adevărat Budje- 
nane Ahmed, membru al Consiliului Național al Revoluției, comandan
tul Academiei Militare de la Chershcll (80 km vest de Alger) — și-a 
pierdut viața intr-un accident de automobil.

Președintele Boumedienne s-a deplasat personal ia iața locului

♦ RIO DE JANEIRO. — Stațiile seismice din Brazilia au înre
gistrat o serie de cutremure al căror epicentru a fost situat in partea 
de est a țării. Mișcările seismice înregistrate au provocat importante 
pagube materiale.

să 
va 
nie

♦ TOKIO. — Guvernul Japoniei a autorizai compania „Toybva" 
exporte armament în Malayezla și Singapore. Compania japoneză 
exporta în cele două țări 22 000 de arme automate. Aceeași compa* 
a livrai între anii 1965—66 Tailandei 10 000 de arme automate.

0 NEW YORK. — Spyros Kyprianou, ministrul afacerilor externe 
al Ciprului, a avut miercuri ia sediul Națiunilor Unite o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., U Thant. Ei au discutat problema cipTiotă 
si posibilitățile de soluționare a acesteia.

♦ SAIGON. — Un purtător de cuvin! al comandamentului S.U.A- 
din Vietnamul de sud a dezvăluit că forțele americane au avut în cursul 
săplămînii trecute 278 morți. Sînt cele mai grele pierderi înregistrate 
pe o perioadă de 7 zile în ultimele sase luni.
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