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Transportul cărbunelui de la pro= 
ducător la beneficiar impune °

Producția de cărbune 
a bazinului nostru creș
te an de an. In prezent 
extracția zilnică este de 
3,6 ori mai mare decît 
în 1947 — de la numai 
6 400 tone în medie, 
23 000 tone zilnic 
1968.

Transportarea de 
exploatările miniere 
de la preparații la 
neficiari a acestei

la 
in

cuprinse între 
producției 

ritmicitatea 
în

organizatorice 
acum pentru 
cărbunelui de

4 pag.25 bani

la 
și 

be- 
can-

tități zilnice de cărbu
ne, pune probleme grele 
în fața organelor C.F.R. 
din Valea Jiului.

— Nu avem silozuri 
suficiente — spune tov. 
Florea Sabin, directorul 
preparației Petrila — și 
aceasta face ca activita
tea preparației să fie 
rondiționată direct de 

’aprovizionarea ritmică 
cu vagoane. Dacă va
goanele ne lipsesc- mai 
mult de 4 ore, trebuie 
să oprim primirea 
bunelui, și implicit, 
tivitatea minelor.

...Zi si noapte, la 
tervale de puține 
din Valea Jiului pleacă 
o garnitură de tren cu 
cărbune energetic sau 
cocsificabil căci ritmici
tatea transportului se în
scrie în limite, strict pre-

văzute, 
ritmicitatea 
minelor și 
spălării cărbunelui 
preparații..

Măsurile 
luate pînă 
expedierea
la exploatări și prepa- 
rații la diferite fabrici 
și uzine beneficiare, a- 
sigură în buna măsură 
un transport pe măsura 
cerințelor. Astfel, între 
preparația Lupeni și Hu
nedoara a fost 
zată o navetă 
cnprinzînd 
de mare 
transportul 
principale
convoaie marșrute; pen-

organi- 
specială 

24 vagoane 
capacitate; 

pe direcții 
se face cu

Măsură
compensatoare ?

Am trecut într-una din zi
lele trecute pe lingă cele trei 
blocuri de pe strada Republi
cii din Petroșani, de la nume
rele 113, 114, 115. Am 
pe acolo ia sesizarea 
din locatarii celor 44 de 
tamente. Pentru 44 de 
laments au iosL aruncați 
22 reci pieriți de gunoi,
spus aruncați și nu amplasați 
sau în altfel pentru câ așa au 
fost : aruncați. Normativul pre-

Ședința Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

modificarea unor articole din Legea 
nr. 27/1966 privind pensiile de asi
gurări sociale de stat și pensia su
plimentară ; decretul pentru com
pletarea articolului 19 al Decretului 
nr. 76/1953 cu privire la economia 
vînatului și pescuitului, precum si 
decretul prin care s-au abrogat, cu 
data de 1 ianuarie 1968, unele dis
poziții referitoare la sistemul de 
colectare la carne, producătorii 
fiind scutiți, pe aceeași dată, de 
obligațiile restante rezultate din a- 
plicarea dispozițiilor abrogate.

De asemenea, Consiliul de Stat 
a ratificat Tratatul cu privire la 
principiile care guvernează activi
tatea statelor în exploatarea și fo
losirea spațiului extra-atmosferic, 
inclusiv Luna și celelalte corpuri 
cerești, semnat la 27 ianuarie 1967 
și a adoptat decretul privind ade
rarea Republicii Socialiste Româ
nia la Convenția vamală relativă la 
importul temporar de material pro
fesional, încheiată la Bruxelles, la 
8 iunie 1961.

Consiliul a rezolvat apoi lucrări
le curente.

In ziua de 31 ianuarie 1968, a 
avut loc, la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat, prezidata 
de tovar.ășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii EmD 
Bodnăraș, Constanta Crăciun și 
Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Dăicoviciu, Va- 
sile Daju, Constantin Drăgan, Su- 
zana Gadea, Nicolae Huditeanu, 
Athanase Joja, Ion Popescu-Puturi, 
Cristofor Simionescu, Gheorghe 
Stoica, Ludovic Takacs și Iacob 
Teclu, membri ai Consiliului de 
Stat.

Consiliul a examinat și adoptat 
mai multe proiecte de decrete in- 
teresînd diferite domenii ale acti
vității de stat. Printre acestea figu
rează decretul privind organizarea 
Consiliului Economic, potrivit ho- 
tărîrii Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român din 6—8 
decembrie 1967; decretul pentru

ter-
cu 
lade

închis

Lr-u aprovizionarea 
mocentralei Paroseni 
cărbune mărunt 
preparații, pentru trans
portul pe circuit
preparația Lupeni — mi
na Uricani, mina Dîlja 
— preparația Petrila, mi
na Vulcan — preparația 
Coroești, se folosesc va
goane închiriate de Com
binatul carbonifer și di
rijate de organele 
prii de transport 
combinatului.

Conlucrarea între 
factorii interesați,
nind de la conducerile 
exploatărilor miniere ca
re au datoria să asigu
re ritmicitatea extracției 
de cărbune 
serviciile 
C.F.R. care

pro- 
ale

toti 
por-

la 
ale

si pină 
R.C.M. 
dirijează tre-

cele 315 
au colectat 
fier vechi, 
participanții 

acțiune

ore
20

la
e-s-au

din bri
de iite-

Viclor,

In ziua de 28 ianua
rie, comitetul U.T.C. de 
la E. M. Vulcan a orga
nizat o acțiune de mun
că patriotică pentru co
lectarea fierului vechi. 
Au participat 65 de tineri 
care în 
prestate 
tone de

Dintre 
această
vidențiat tinerii 
găzile conduse 
ciștii Căbulea 
Nicolae Vasile și Sufletu
Vasile. Merită a fi men
ționați și tinerii Chis 
Nicolae, Andrei Gheor
ghe, Fodor Carol, Tănă- 
soiu Ilie și Horincaiu 
loan.

Comitetul LLT.C. al 
minei mulțumește căldu
ros tinerilor pentru mun
ca entuziastă depusă ș» 
va organiza pentru ei o 
frumoasă excursie.

MASURI
Înlătură

PENTRU

REA MUNCII
IN ASALT

Deși la întreprinderea forestie
ră Petroșani, principalii indicatori 
de plan pe anul 1967 au fost înde
pliniți — producția globală 100,64 
la sută, producția marfă 100,81 la 
suta, productivitatea muncii 100,74 
la sută, producția marfă vîndută 
și încasată 101,21 la sută — la u- 
nele sortimente realizările au fost 
sub posibilități. Astfel, s-a rămas 
sub plan cu 11 000 mc bușteni fag, 
8 300 m c lemn de mină rășinoasa,
1 800 mc lobde pentru distilare,
2 000 bucăți traverse ■ normale.

Preocuparea insuficientă a ca
drelor tehnice față de realizarea 
ritmică a producției, lipsa stocuri
lor pentru iarnă în parchete, a 
mijloacelor de transport sînt numai 
cîteva din cauzele care au influen
țat negativ rezultatele anului 1967.

Conducerea l.F. Petroșani, a tras 
învățăminte din neajunsurile ani
lor trecuți. Aceasta o confirmă gri
ja manifestată pentru asigurarea 
condițiilor necesare realizării pla
nului pe anul 1968 la toți indica
torii, la toate -sortimentele. Planul 
M.T.O. întocmit prevede un șir de 
măsuri avînd drept scop îndepli
nirea ritmică a sarcinilor. Intre a- 
cestea se numără gruparea munci
torilor existenți (pînă la completa
rea efectivului) la gurile de exploa
tare unde există stocuri de mate
rial lemnos, extinderea metodei de 
lucru în brigăzi complexe cu pla
ta în acord global, aprov i: knarea 
ritmică a gaterelor de la Lonea și 
Llricani cu material lemnos. Aceste 
măsuri tintesc la eliminarea go’’ 
rilor in procesul de producție, în
lăturarea muncii în asalt. Sortarea 
buștenilor pe clase de diametre și 
lungimi în depozitele intermedia
re, va influența în bine calitatea 
produselor și în special 
destinate exportului.

Măsurile prevăzute 
M.T.O. satisfac în mare 
gențele reclamate
realizării ritmice si cu eficientă e- 
conomică sporită a indicatorilor de 
p’an pe anul 1968. Factorii răspun
zători ai întreprinderii sînt chemați 
să. urmărească cu perseverență în
făptuirea tuturor măsurilor propu
se, astfel ca rezultatul aplicării lor 
să fie cel scontat.

(Cont. în

MiaiEBaaHaKaK«a

St. MTHAI

me-

lea

tea 
dat

ti-un an de 
tuaî mii de în subteran
șite, care 
încrederea 

sa de 
imbold
viitoare.

și cîte

Pe tînara 
o cheamă 
Are 21 de 
la Spitalul 
urma cu un an de zile, 
după absolvirea cu 
ces a 
nitare 
ța de 
tă a 
pilărie. A fost perseve-

din fotografi 
Bîscă Maria, 
ani. A venit 

din Petrila în

suc-
Școlii tehnice sa- 
din Sibiu. Dorin- 
a deveni laboran- 
stăpinit-o din co-

internau aici, li stă 
în halatul alb cu-

Cu ajutorul micro
scopului, al unor usten
sile medicale si al cu
noștințelor temeinice 
cumulate în anii 
școală, efectuează zilnic 
cite 50—60 de analize 
pentru stabilirea diag
nosticului bolnavilor. In-

trecui 
unora 
apar- 
apar- 
acolo 

Am

LA VULCAN

vede la cinci apartamente un 
recipient. Ce minte isteață o 
ii repartizat tot la 3 locatari 
un vas de gunoi (căci inițial 
au fost repartizați 15 reci- 
pienți pentru cele 3 blocuri). 
Și cel puțin de le-ar ii îngră
dit, așa ca în toate cartierele 
noi. Dar acum în loc să răs
toarne dinii 9 recipienți, răs
toarnă 12. Unde mai pui câ 
luxul de a avea mai multi 
cipienți decît le trebuie, 
costa pe locatari. Și ei n-au 
cerut luxul acesta. Să fie o 
măsură compensatoare pentru 
faptul câ pe strada Construc
torilor io 220 apartamente re
vin 21 de recipienți, adică 
unul ia zece apartamente ? 
Asta fără să mai vorbim de 
taplul că la unele blocuri nu 
există nici un recipient.

renta și visul i 
plinit. Aici, la Spitalul 
din Petrila, s-a încadrat 
repede în cerințele ser
viciului, s-a împrietenit 
cu oamenii din jur, s-a 
impus ca o lucrătoare 
vrednică, conștiincioasă.

perioada de un an 
zile de cînd lucrea- 

la Spitalul din Petrila 
dovedit că este mo

destă și disciplinată. Se 
bucură de aprecierea 
cadrelor medicale din 
spital, de stima pacien-

i zile a efec- 
analize reu- 
i-au întărit 
în capacita- 
munca, i-au 
în activita- 
Cîte anali-
succese o 

viitor ? De*
ze
așteaptă in 
sigur — multe. Tînara 
Bîscă Maria se află doar 
la începutul drumului in 
viață.

Text si toto : V. DOBOȘ

Intr-unui din abatajele 
frontale din sectorul III 
al minei din Vulcan a 
lost introdusă o combi
nă de lipul 2 K 52 pre
văzută cu doi tamburi 
tăietori. Cu ajutorul nou
lui utilaj tăierea, încăr
carea și transportul căr
bunelui se fac mecani- 

• zat. Abatajul, în lungi
me de 
susținut 
lici tip 
podirea

cu plasă din sîrmă
talică.

S-a preconizat ca din
acest abataj să se ex-
tragă zilnic 250—-300
tone de cărbune.

a celor

în planul 
parte exi- 

de necesitatea

EZ

re-
2i

I. c.

50 de m este 
cu stîlpi meta- 
Ferromatik, iar 
lui se execută

Tot la această mină 
se execută lucrări pen
tru deschiderea altor a- 
bataje în vederea ■ asi
gurării liniei de front 
necesare îndeplinirii rit
mice a planului de pro
ducție. R. S.

Ideea unei anchete care să 
depisteze anumiți factori de 
climat, care conducătorilor pro
ducției le scapă uneori, nu e 
nouă. Am încercat să punem 
în aplicare această idee în- 
tr-una din unitățile economi
ce fruntașe ale Văii Jiului : 
Uzina de reparat utilaj minier.

La întrebările, în număr de 
?ase — vizînd condițiile de la 
locul de muncă, relațiile din
tre oameni, modul in care se 
transmit ordinele etc. ne-au 
răspuns 18 muncitori, maiștri 
și tehnicieni. Răspunsurile, 
chiar general formulate, per
mit să se tragă concluzii d«*s-

pre starea de lucruri existen
tă 
Cu 
se 
am
cipal Voinea Petru următorul 
răspuns: „E bine ca autoiita- 
tea maistrului să nu fie sub
minată de ordine transmise de 
către superiori peste capul său, 
lăsîndu-1 în necunoștință de 
cauză1'. De la alt nivel, un șef 
de echipa din aceeași secție 
^pune cam același lucru. Ceea 
ce conduce la concluzia că 
practica aceasta a transmite
rii ordinelor peste capul celor 
îa drept să le primească di-

la unele locuri de muncă, 
privire la modul în care 

transmit ordinele, de pildă, 
primit de la. maistrul prin-

de reparații 
fie el mate- 
echipa, sesi- 

anomalie. Și

rect de la ,.sursă", e împămîn- 
tenită în secția 
mecanice. Omul, 
tru, sau șef de 
zează această
dacă nu e înlăturată la vreme, 
ajunge să-1 obsedeze, îl face 
să-și piardă încrederea în ca
pacitatea lui de organizator 
al producției.

De la 
trebarea 
erați vă

aceeași secție, la în- 
,,spațiul în care lu- 
stînjenește cu ceva

ION C1OCLE1 
DUMITRU CRIȘAN

(Gontinuare în pag. a 3-a)
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CRONICĂ RIMATA

„D-aia n-are 
ursu coadă!“

Ca să prindă pește proaspăt, ursul, sfătuit de 
vulpe, coada-n baltă și-a băgat, 

Supărat ca O.C.L.-ul bagă la alimentara 
numai pește congelat. 

Precum fabula arată, a fost grav accidental, 
lacomindu-se ia pradă, 

Și ancheta întreprinsă, lămuri posteritatea 
de ce n-are ursu coadă.

Printre oameni lăcomia a-nceput de la Adam, 
Ce-a mușcat din mărul roșu, rupt de Ev a, 

de pe ram.
Dat afară din grădină pentru ,,culpa de nesațiu", 
El, cu Eva-n mini-jupi, a plecat la altă gr,otă,

,.nerepartizat în spațiu". 
Tot legenda ne mai spune că Adam avea ,.acces" 

la toți merii din livadă 
Dar, mîncînd din „cel oprit", a inaugurat zicala : 

,,D-aia n-are ursu coadă !"

Nelu C. Popescu, om cu limuzină
și cu leafă mare, 

Locuiește-n blocul 11, în strada cutare. 
Cu toate că-i stau la-ndemînă banii, 
Uită să-și plătească chiria cu... anii.
II ,.discută" blocul, și-i trimite-n ,,dar"

o cruntă ocheadă, 
Mustrare cu tîlc, care însemnează :

,,D-aia- n-are ursu coadă !"

Ar mai fi exemple, ejusdem-farinae, 
Dar nu vreau să spună și alții de mine, 
Că din lăcomie prelungesc prea mult 

această butadă, 
Uitînd de zicala : ,,D-aia n-are ursu coadă !"

Ion CUJBESCU

— Buna ziua.
— Servus Mioara.
— Ce mai faci, că nu 

te-ain văzut din '67 ?
— Mulțumesc, bine.
— Parcă nu prea, bi

ne, că te văd cam abă
tută.

— Ți se pare dragă, 
n-am nimic.

— Nu se poate, te cu
nosc eu pe tine. Sau nu 
mai sîntem noi priete
nele bune din tot
deauna ?

— Ba sîntem Mioara.
— Atunci de ce nu-ți 

deschizi sufletul ? Hai 
să intrăm la o cafeluță 
și-acolo îmi spui tot, 
tot.

— Ce zici de cafea, 
bună nu ?

— Neagră și amară...

— Uite, să știi că 
nu-mi placi cînd faci 
pe pesimista. In defini
tiv spune odată ce s-a 
lntimplat ?

— ... Nelu mă înșeală !
— Fugi de-aci că nu 

te cred !

„NELU MĂ
— Nici eu n-am cre

zut !
— Și cunoști ,,legă

tura" ?
— Ce legătură ?
— Păi femeia cu care 

te-nșeală !
— Dar nu mă înșeală 

cu nici o femeie.
— Da' nu spuneai tu 

ca...

— Spuneam, însă tu 
curioasă cum te știu, nu 
rn-ai lăsat să termin. 
Nelu mă înșeală la... 
bani.

— Of, cum mă perpe
lești. Cu toate că asta 
nu-i așa grav, dar spu

ne-mi cum ai observat.
— Tu știi că eu obiș

nuiesc ca din primă sa-i 
las o sută de lei de bu
zunar, că e bărbat și ca 
toți bărbații are și el 
nevoie de țigări, mai un 
șpriț, plus că mai plă
tește și cîte un film din 
„fondul" ăsta.

ANE
O SCRISOARE 

A LUI AL. DUMAS
Alexandre Dumas, 

celebrul autor al roma
nelor „Cei trei mușche
tari" și ,,Contele de 
Monte Cristo", se ocu
pa și cu precizarea ca
racterului după scris.

Intr-o zi, o doamnă 
îi arătă o scrisoare ru- 
gîndu-1 să precizeze 
caracterul școlarului 
care a scris-o.

— Doamnă, zise Al. 
Dumas, sînteti mama 
acestui copil ?

— Nu, domnule.
— Atunci pot să vor

besc deschis. Acest bă
iat este leneș, posac, 
distrat, mojic, deloc in
teligent. Nu va face 
nimic bun în viata lui.

La aceste cuvinte, 
doamna izbucni în rîs.

Scriitorul, mirat, o 
întrebă de ce rîde.

— Domnule, aceasta 
este scrisoarea pe care 
mi-ați scris-o dv. cînd 
aveați 12 ani.

TABLETE PENTRU 
J TINERE DE MINTE

— Vecino, am auzit 
că ai un medicament

C D 0
grozav pentru tinere de 
minte. Te rog dă-mi cî- 
teva tablete. Ti le voi 
înapoia.

— Am un asemenea 
medicament și te ser
vesc cu plăcere. Eu îl 
folosesc de mult. O 
clipă, te rog.

După o căutare în
delungată se înapoie 
fără tablete.

— Iartă-mă, dragă 
vecino, dar am uitat 
unde le-am pus.

RĂSPUNS PROMPT
V Maistrul : — De fie
care dată cînd intru în 
atelier te găsesc stînd 
degeaba. De ce ?

Lăcătușul : — E atîta 
zgomot aici încît nu 
aud niciodată cînd in- 
trați.

CĂȚELUL
NU ȘTIA MUZICA
Lin muzician merse 

în vizită la un prieten 
al său. Cățelul acestuia 
îl primi cu lătrături 
puternice pentru care 
oaspetele îl lovi cu 
piciorul.

— De ce ai lovit că-

T E
telul? — se răsti gaz
da la muzician.

A lătrat fals.

. RESTAl RĂNI
Ospătar, aștept

aici de aproape o oră '.
Ospătarul (surîzînd) :

— Vai cit de repede 
trece timpul 1

Culese de
Constantin DĂNII Ă

LIBRARUL „PRICEPUT"
— Vă rog pe Goethe 

și Heine,
— Ce ghete, ce haine, 
domnule ? Or nu vezi 
ca aici e librărie ?
Q PRIETENUL MEU

MEDICUL
.Cum _ o .mai duci 

cu tușea măgărească, 
amice ?

— Bine, e pe ducă.
— Deci tușea a ple

cat, a rămas doar mă
garul.

SINCERITATE
Ospătar ! se poate

bea aici un vin bun ?
— S-a putut și am 

profitat noi de ocazie.

— Ei și, spune ca m-ai 
făcut curioasă.

— Ieri ini-a cerut zece 
lei, că zicea ca i s-a 
terminat fondul. Mie mi 
s-a părut cam suspect^ 
„epuizarea" asta rapid* / 
și 1-ani rugat să-mi faca

socoteala exact la o sută 
de lei !

Nicu POPA

socoteala. Și el a înce-
put : țigări, abonament
la ziar, trei cărți, idouă
coniacuri, un film, tot.
Au ieșit exact o sută
de lei.

— Și-atunci cu ce te-a
înșelat ?

— Cu ce ? Cu cei pa
truzeci și cinci de lei,
pe care i-am luat eu
din buzunar, pentru te-
le vizor, fără știrea lui
și el totuși... mi-a dat

M
Duel cu crenvurșli
Bismarck, „cancelarul de fier", a 

provocat o dată la duel pe cunos
cutul biolog Virchow. Acesta a 
ales drept armă crenvurștii, sub 
pretext că este mîncarea preferată 
a nemților și a pus' următoarele 
condiții : să se servească pe o far
furie doi crenvurști, dintre care 
unul otrăvit cu baccili ucigători, 
pe care să-i consume rivalii.

Dar Bismark a găsit o metodă 
ingenioasă ca să renunțe la duel și 
condițiile lui primejdioase. El a de
clarat că nu se cuvine ca eroii să

A 0 C
mănînce înainte de moarte și astfel 
duelul cu crenvurști nu a mai avut 
loc.

Probați și stîngul
Cînd cumpărăm o pereche de 

pantofi sîntem totdeauna tentați să 
încercăm dreptul. Așa se obișnuieș
te. Vînzătorii care își cunosc bine 
meseria au însă grijă să dea clien
tului să probeze și pantoful sting. 
Intr-adevăr, piciorul sting este ce
va mai mare decît cel drept. Iată 
și explicația : mina dreaptă fiind 
mai solicitată, mai activă, întrea
ga parte corespunzătoare ei este 
supusă unui efort mai mare. De 
aceea, pentru o mai bună fixare a 
centrului de greutate al corpului, 
în timpul mișcărilor trebuie să ne 
sprijinim mai solid pe piciorul 
sting, care din acest motiv este 
mai dezvoltat decît dreptul.

Capela sixfină 
a epocii de piatră

Cunoscuta peșteră Altamira din 
munții Pirinei (Spania) a fost des
coperită întîmplator de un vînător 
în anul 1875. Pentru picturile ei 
murale extraordinare, ea a fost de
numită „Capela sixtină a epocii de 
piatra".

Pentru ca aceste capodopere să 
poată fi vizionate de tot mai multi 
oameni, numeroși tehnicieni și ar
tiști au lucrat timp de opt ani la 
reproducerea acestor picturi pe ma
terial plastic. In prezent ele se 
află expuse în grădina Muzeului de 
arheologie din Madrid și la Muzeul 
german din Miinchen.

ȘTIAȚI CĂ...
@ S.U.A. se situează, cu 78,3 mi

lioane de autovehicule, pe locul în- 
tîi în lume. Urmează R.F. a Ger
maniei — cu 10,6 milioane, Anglia 
și Franța — cu cîte 9,8 milioane, 
Italia — cu 6,3 milioane, Canada — 
cu 5.5 milioane de automobile. 
U.R.S.S. dispune de circa 900 000 de 
^automobile.

Automobiliștii germani parcurg 
în medie 16 000 km pe an, situîn- 
du-se în această privință pe locul 
al doilea după olandezi. In Suedia, 
fiecare kilometru de stradă este so
licitat de 547 automobile, iar în 
Franța de numai 353.

O EXPEDIȚIE științifică ah 
tuită din trei englezi și un ame..^' 
can intenționează să treacă Polul 
Nord pe jos, străbătînd 4 800 km 
clin Alaska la Spitzbergen in 16 
luni. Data plecării a fost fixată la 
5 februarie a.c. In fiecare lună cei 
patru membri vor primi proviziile 
și materialele necesare, care vor fi 
lansate cu parașuta. Ei vor ține 
zilnic legătura cu S.U.A. și Anglia 
prin radio.

® IN CEHOSLOVACIA s-a cons
truit un autocar confortabil pentru 
excursii lungi. Acesta este perfect 
izolat de zgomotul exterior. Scau
nele pot fi așezate în trei poziții 
diferite.

De autocar este remorcat un va
gon de dormit cu 12 cabine cu cî
te două paturi și șase — cu ur 
pat.

IN • TIMPUL sărbătorilor de 
iarnă prin oficiile poștale japoneze 
an trecut 1 556 milioane de felici
tări — în medie cîte 27 de fiecare 
familie.

Statistica japoneză consideră ca 
aceste date reprezintă un record 
nu numai pentru Japonia, ci pen
tru lumea întreagă.

Specîograf magnetic cehoslovac

A i O R 1 S ME
DIALECTICA lucrurilor : incîntarea este aproape întot

deauna tăcută. Indignarea, dimpotrivă, este zgomotoasă.
★

NUMAI eu pot aprecia just culorile — spune daltonistul 
— pentru că numai eu sini impartial.

★
VAI de ecoul care întîrzie I

★
ANOMALIE: unii luptă pentru convingerile lor, alții 

Împotriva propriilor lor convingeri.
★

1NTR-Q dictare, personalitatea se poate manifesta numai 
in greșeli.

★
DIVIZIUNEA muncii : unul și-a asumat vina, celălalt 

căința.
★

ÎNVAȚĂ din propriile-ti greșeli, dar nu le proclama un 
manual stabil.

Sfinxul Sălătfucului

Foto: N. Moldoveanu

La Institutul de cercetări nu
cleare al Academiei Cehoslovace 
de Științe a fost pus la punct un 
nou tip de spectograf magnetic, de 
construcție relativ simplă și ușor 
de mînuit.

Cîmpul magnetic este excitai de 
24 de magneți permanenți de pro
ducție cehoslovacă, intercalați în 
circuitul unui magnet de fier moale

de 1 480 kg. Spectograful magne
tic are o mare precizie la-determi
narea energiei și permite utiliza
rea multiplă a unei singure plăci. 
El este folosit la Institutul de cer
cetări nucleare din Dubna la stu
dierea izotopilor cu neutroni defi
citari obținuți cu ajutorul sincro- 
ciclotronului.

Și totuși
E ADEVĂRAT...

O SORĂ medicală de la 
spitalul din Orestias (Grecia) 
trecea intr-o dimineață pe la 
paturile bolnavilor, punînd 
fiecăruia termometrul în gură. 
Maria Supidu, o țăranca din 
împrejurimi, internată pentru 
prima oară în spital, pome- 
nindu-se cu termometrul in 
gură l-a înghițit.

„Credeam că este un medi
cament", a explicat ea nSedi-

cilor, care au trebuit s-o o- 
pereze ca să-i scoată din sto
mac termometrul lung de 7 cm.

•

RECENT, japonezii M. Ta- 
kara și H. Motosughi s-au 
înapoiat dintr-o călătorie în 
jurul lumii care nu le-a lăsat 
numai impresii plăcute. In 
Ceylon li s-a furat o roată de 
automobil, la Bombay - un 
aparat de fotografiat, la Co

penhaga — lucrurile personale 
și la Roma doua aoarate de 
fotografiat. Le mai rămăseseră 
însă ceva... banii si actele, 
care li s-au furat la San Fran
cisco.

•

VRÎND să dovedească că 
maxilarele unui om sînt mai 
puternice decît ale unui leu, 
John Massis, în vîrstă de 27 
de ani, acrobat la circ, a tras 
cu dinții un vagon de tram
vai în centrul orașului Nea- 
pole.

Vagonul, în greutate de 14 
tone, a înaintat astfel pe o 
distantă de 4 m, urmărit de 
2 000 de spectatori.
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Șl ÎN LUNA FEBRUARIE MINA
(Urmare

VULCAN A PĂȘIT CU STÎN6UL
din pag. 1)

PROGRAM 
DE RADIO

că nu puțul e 
care \ in tirziu la puț la intrarea în 
mină și pleacă prea devreme din 
abataje. Iată o dispută în care ul
timul cuvînt trebuie să-l aibă func
ționarea ireproșabilă a 
disciplina la intrarea și 
mină.

Folosirea rațională a 
lucru este o problemă 
lalte sectoare. Brigadierii, 
șefii de sectoare trebuie să ia 
suri organizatorice 
re pentru folosirea cu maximă 
ficiență a timpului de lucru — con
diție de bază pentru realizarea 
mică a planului.

de vină ci oamenii
februarie nu 

cu 18 tone, 
urmă atrage

puțului și 
ieșirea din

timpului de 
și în cele- 

maiștrii, 
mă- 

corospunzătoa- 
e-

rit-

Cînd dirijarea abatajelor 
e neglijată — se caută 
argumente pentru motivarea 
rămînerii în urmă

Sectorul VI, după ce în luna ia
nuarie a rămas sub plan cu 1 572

tone, în ziua de 1 
și-a îndeplinit planul 
Această rămînere în 
atenția asupra consecințelor pe ca
re le poate avea lipsa de prevedere 
în dirijarea abatajelor corespunză
tor cerințelor ritmicității produc
ției.

La două abataje care trebuiau să 
intre în producție în luna ianuarie, 
pregătirile n-au fost încă termina
te. Dacă aceste fronturi de lucru 
ar fi fost deschise la timp, nici sec
torul VI și poate nici mina n-ar fi 
rămas sub plan.

Dirijarea abatajelor e deficitară 
și în alte sectoare. In timp ce în 
abatajul frontal nr. 3 stratul 3, s-au 
desfășurat lucrările de introducere 
a unei combine, se impunea plasa
rea intensivă a celorlalte fronturi 
de lucru în scopul realizării rit
mice a planului. Dar acest lucru a 
(ost neglijat și pe sector s-a 
gistrat un minus în ziua de 
bruarie de 159 tone cărbune, 
cum cele 2 299 tone rămase

plan în ianuarie nu ar fi fost îndea
juns.

In sectorul III într-o singură zi au 
fost prăbușite concomitent două a- 
Cataje cameră, lată dovezi care 
pledează pentru mai multă gîndi ■ 
re tehnică, pentru un plus de pre
vedere în organizarea și conduce
rea producției.

Cum se explică oscilațiile 
mari înregistrate 
de la un schimb la altul ?

VI. Ținînd seama că în aceas- 
nu s-a reclamat lipsă de vago- 
sau alte deficiențe în tranș
ee altceva decît lipsa de în- 

a fronturilor

Duminică 4 februarie

TELEVIZIUNE ITINERAR
(Urîn-are din pag. li

La solicitarea 
cititorilor

Dînd curs unei solicitări a 
tovarășului Gheorghe Ghilevici 
din Petroșani și a altor citi
tori ai ziarului nostru, înce- 
y nd de azi vom publica în 
k mărul de sîmbătă al ziaru
lui și programul de televiziune 
de duminica. Venim astfel în 
sprijinul cititorilor abonați în 
cadrul întreprinderilor și insti
tuțiilor, care primesc ziarul de 
duminică numai luni diminea
ța, cînd vin la lucru. Vom re
peta însă publicarea progra
mului de televiziune pentru 
ziua de duminică și in ziarul 
din această zi, pentru a veni 
cu ultimele modificări.

Duminică, 
în sala de 
a clubului 

va avea loc 
,,Organiza- 

a pro- 
muncii,

minei, un program sa
tiric la adresa nemoti- 
vaților.

LONEA : 
la ora 11, 
spectacole 
din Lonea 
conferința :
rea științifică 
ducției și a 
factor important în rea
lizarea ritmică a sarci
nilor de plan". Vor 
rula apoi filme docu
mentare.

Sîmbătă 3 februarie

înre- 
1 fe- 
ca și 

sub

Ritmicitatea producției nu poate 
fi decît o încununare a eforturilor 
cadrelor tehnice, maiștrilor, briga
dierilor, a întregului efectiv pentru 
organizarea minuțioasă a procesu
lui de extracție, pentru crearea de 
condiții optime la 
muncă și folosirea 
tor condiții.

La mina Vulcan 
muncă întrunesc
Deficiențele în asistenta tehnică la 
locurile de muncă, în deservirea

fiecare loc de 
din plin a aces-

puține locuri de 
aceste condiții.

CVLTURAL-SPORTIV

brigăzilor, dau naștere unor mari 
oscilații de producție. Sectorul V, 
în ziua de 1 februarie a extras în 
schimbul I 219 tone, ca In schimbul 
II producția să se reducă la 138 
tone, iar în schimbul III să ajungă 
la 268 tone. Fluctuații de ordin a- 
semănător s-au înregistrat de la un 
schimb la altul și în sectoarele III, 
IV și 
tă zi 
nete 
port,
drumare competentă 
de lucru de către maiștri putea de
termina o asemenea neritmicitate ? 
Unde a fost controlul cadrelor teh
nice, mai ales în schimbul II ?

Nu putem fi decît de acord cu 
explicațiile tovarășului inq. Popea- 
năș Dumitru, șeful exploatării, care 
a arătat că nereali/area planului 
în prima zi a lunii februarie se da- 
torește exclusiv deficiențelor orga
nizatorice din cadrul sectoarelor. 
Dar pentru înlăturarea acestor de
ficiențe, pentru realizarea ritmică 
a planului de producție, trebuie să 
acționeze în primul rînd conduce
rea minei Vulcan.

ușoara : Norii Deme- 
Orcheslra de muzică 

Radioteleviziuriii; 15,00 
— patru stiluri : Mar-

In sălile de sport

16, și dumi- 
ora 8,30 a- 

popice din 
Vulcan vor

de
Și

meciurile etapei 
a campionatu-

Jiului pe e-

Sîmbătă după-amiază, 
de la ora 
nică de la 
renele 
Petrila 
găzdui 
a IlI-a
lui Văii 
chipe. La Petrila, Jiul 
din localitate va întilni 
Viscoza Lupeni, iar la 
Vulcan, Minerul pri
mește replica formației 
Preparatorul Lupeni.

0 Sala de sport 
Petrila va găzdui 
minică, de 
campionatul republican 
de box la juniori — 
faza orășenească. Pai- 
ticipă boxeri de la a- 
sociațiile sportive Jiul 
Petrila, Minerul Lupeni 
și Minerul Vulcan. In 
aceeași sală va avea 
loc în continuare gala 
amicală de box dintre 
selecționata Văii Jiului 
și I.C.F. București.

la ora

din 
d ii-
lS,

LOTO
La tragerea Loto din 2 februarie 

1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

38 11 57 2 53 31 6 44 18 13 5 75. 
Fond de premii : 1 053 070 Iei.

PROGRAMUL I : 6,00- 8,00 Mu
zică și actualități; 8,00 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Radiomaga- 
zinul ascultătoarelor; 9,30 Emisiune 
de folclor; 10,30 Radio-publ.icitate;
10.40 Varietăți muzicale; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 De la o melodie 
la alta; 12.00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Estrada du
minicală; 14,15 Compozitori români 
de muzică 
triad; 14,30 
populară a 
Patru soliști
qareta Pîslaru, Jean Păunescu, Bet
ty Curtis și Salvatore Adamo; 16,00 
Pagini folclorice; 16,28 Concert 
simfonic popular; 17,15 Așa-i jo
cul pe la noi; 17,30 Melodii de 
pretutindeni; 18,00 Tineri interpret 
de muzică populară; 18,15 Cîntece 
mai puțin cunoscute; 18,30 Orches
tra de estradă a Radioteleviziunii; 
19,00 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 19,30 Mo
zaic muzical; 20,00 Radiojurnal. 
Sport; 20,10 Cînta Pop Simion și 
Ilie Udilă; 20,30 Teatru scurt; 21,00 
Ilustrate muzicale; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic ; 
22,20 Cînta formația Constantin A- 
lexandru; 22,30 Moment poetic;
22.40 Program interpretat de Ilona 
Moțtca și Gică Petrescu; 23,00 Va 
invităm la dans; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

STAȚIA DE CERCETĂRI
PENTRU SECURITATE MINIERĂ

PETROȘANI

ȘANTIER■>
(Urmare din pag. 1)

ÎN MERS ANUNȚA

19,30
19.50
20,00
21,00
21.50

22,05

Curs de limba spaniolă. 
Sumarul zilei.
Pentru noi femeile!
La șase pași de o ex
cursie. Emisiune-concurs 
pentru elevi.
Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic. 
Tele-enciclopedia.
Film serial : Evadatul.
Intîlnire cu... Astă-seară 
tenorul Ludovic Spiess. 
Festivalul de
șoară de la 
Telejurnalul 
Telesport.

mu7.ică u- 
San Remo. 
de noapte.

Duminică 4 februarie
9,00 fi

g

9,02
9,10

9,40

10,05
10,30
12.15
17.15

copii și tineretul
Poftiți la circ.
serial: ,;Wilhelm

copiilor.
pentru sate.

pre- 
Ulm, 
Tun-

17,30

18,00

18.30
19.30
19,50
20,10
22,00

22,40
22,55

Ora exac/ă. Cum va 
vremea, astăzi ?
Gimnastica de înviorare. 
Pentru 
școlar.
Film
Tell".
Poșta
Emisiunea
Concert simfonic.
,,Careul magic" vă 
zintă înregistrat pe 
meciul de box Gene
nev — Georges Carpen
tier.
..Neicuță, de-atîta dor...". 
Muzică populară româ
nească. Ciulă o formație 
instrumentală condusă de 
Paraschiv Oprea.
Curierul artelor — emi
siune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică. 
Magazin 111.
Telejurnalul de seară. 
Desene animale.
Film artistic : „Falslaii". 
„Steluțe de zăpadă" — e- 
misiune muzicală cu Doi
na Badea, Anda Călugă
rea nu, Luminița Dob resell. 
Tele tur naiul de noapte. 
Telesport,

I
I
I
I

va crea un lac de acumulare 
care se va întinde pe zeci de 
mii de metri pătrați și va a- 
vea o capacitate 
5 000 000 m c. 
limpede ca 
transportată 
beton spre 
Vale : Uricani, 
can...

In apropiere va fi construit 
un hotel cu 200 de locuri, 
restaurant, braserie...

Urmăm cursul Jiului. In 
dreptul preparației Lupeni se 
execută lucrări pentru prote
jarea malului sting, iar în tri
mestrul II va începe laluzarea 
și îndiguirea malului opus, în
cheind prin aceasta, în linii 
mari, regularizarea Jiului de 
vest. La Iscroni, Jiul își va 
părăsi vechea matcă, pătrun
zi nd în alta nouă, croită de 
oamenii șantierului. Lucrări de 
regularizare și apărare a ma- 
ihrilor va cunoaște și Jiul de 
est. Intre Jieț și Petroșani au 
fost construite zece puțuri de 
captare a apelor și s-au exe
cutat importante lucrări de 
drenaj ceea ce a dus la o 
creștere a debitului de apă în 
partea estică a Văii Jiului cu 
peste 50 litri pe secundă. Dîl- 
jenii vor avea și ei parte de 
o bucurie: amenințarea cu 
inundații va rămîne de dome
niul trecutului. Cele două ma
luri ale Jiului vor ii îndi- 
guite...

de aproape 
De aici 

iac.irna va 
prin 
localitățile

Lupeni,

apa 
fi 

tuburi de 
din 

Vul-

Vâi'j Jiu- 
fost mar- 
gospodă- 
clubului

...Am străbătut împreună cu 
inginerul Gaston Constantin 
aceste cîteva locuri. Peste tot 
însă s-a simțit activitatea unui 
șanț fer în mers, a unui șan
tier tînăr ce se întinde de la 
un capăt la altul al 
lui. După-amiază am 
tor ii unor dezbateri 
rești. Intr-o sală a
muncitoresc din Lupeni și-au 
dat intîlnire, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din toate 
colțurile șantierului. Cu simț 
de răspundere ei și-au anali
zat activitatea pe anul trecut, 
și-au stabilit coordonatele lu
crărilor din acest an. Iar cifra 
milioanelor, cu care ei lucrea
ză aici, și-a pierdut semnifi
cația ei abstractă, că pățind 
contur concret, cu un colorit 
peisagistic și cu rezonanță so
ciala de mare importanță.

Angajamentul ing. Weber 
Willy, șeful lotului de regu
larizare a apelor, de a depăși 
planul cu ,5 la sută înseamnă, 
așa cum ne-a explicat econo
mistul Faghiura Gheorghe, șe
ful serviciului plan al șantie
rului, lucrări în plus, jn va
loare de aproape 400 mii lei. 
Iar angajamentul maistrului 
Bonta Vaier va aduce șantie
rului economii la prețul de 
cost de peste 50000 lei și lu
crări în plus do circa 100 000 
lei.

Oamenii șantierului în mers 
știu ce vor. Ei au în ei ceva 
din tăria oțelului și hotărîrea 
prometeilor.

STAREA VREMII
Ieri, la Petroșani, 

menținut frumoasă, 
aerului a oscilat între 
grade și plus 7 grade.

La Paring temperatura aerului 
variat între minus 1 grad 
6 grade. Grosimea stratului 
padă este de 94 cin.

in următoarele 24 de ore 
va li in continuare frumoasă si 
călduroasă; nu se vor semnala 
precipitații. Ceată locală diminea
ța. Temperatura staționară.

FIL E
vremea s-a 
Temperatura 

minus 4

a 
și plus 
de z-i-

vremea

Duminică 4 februarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Cerul începe la etajul III; Republi
ca : O zi nu tocmai norocoasă ; PE
TRILA : Marele restaurant; LONEA 

- Minerul: Subteranul; ANINOA- 
SA : Tranzit ; VULCAN : Testamen
tul incașului; PAROȘENI : Sanjuro; 
LUPENI — Cultural: French Can- 
Can ; Muncitoresc: Angelica și re
gele ; BÂRBĂTENI : Denunțătorul; 
URICANI: Succes Charlie.

scoaterea ia concurs a următoare 
lor posturi s

1

1

4

3

cercetător științific principal
(inginer electromecanic)

cercetător științific principal
(inginer miner)

cercetători științifici
(ingineri mineri)

cercetători științifici cu trei 
ani activitate în specialitate 
(ingineri mineri)

Candidați! la concurs vor depune cererile de înscriere 
pînă la data de 10 februarie 1968, la sediul instituției din 
Petroșani, str. Dr. Petru 
loarele acte :

Groza nr. 32—34, însoțite de urmă-

— copie
sau diplome 
institute de 
din străinătate echivalate de Comisia superioară de 
din cadrul Ministerului Invățămintuiui;

— copie legalizată de pe diploma de doctor 
doclor-docent în șliinte, dacă este cazul;

— memoriu de activitate, împreună cu o listă de lucrări;
— cîle un exemplar din cele mal importante lucrări 

lehnico-ștlintlîlce ale candidatului sau extrasele lor;
— copie legalizată de pe certificatul de naștere;
— certificatul de sănătate;
— dovada situafiei militare;
— dovada stagiului și 

in producție, in domeniul
— autobiografie;
— caracterizare făcută

(intreprinderii)

II
i

legalizată 
echivalente 
invătămint

Concursul 
februarie 
vederile 
atestarea 
cercetări

de

se
Și

la

va
se

de pe diploma de examen de stat 
în specialitatea respectivă ale unor 
superior din țară, precum și diplome 

diplome

sau de

care

a restului perioadei de activitate 
tehnic, respectiv medical;

de către conducerea instituției 
provine candidatul.

ține la sediul Instituției în ziua de 15 
va desfășura în conformitate cu pre- 

și
1968

Regulamentului privind recrutarea, promovarea 
cadrelor de cercetători științifici din unitățile do 
din Republica Socialistă România.

Informații suplimentare se pot 
sonal al S.C.S.M. Petroșani, telefon

obține de la Biroul per- 
1837.



4 STEAGUL ROȘU

Ofensiva patrioților sud-vietnamezi continuă
O Trupele amerîcano-saigoneze suferă pierderi grele

La Saigon s-a întrunit un „Consiliu suprem al securității naționale"

TOKIO 2 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press, citind o emisiu
ne a agenției de presa Eliberarc-a, 
relatează ca Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud, a adresat 
populației din Saigon, ofițerilor și 
soldaților din armata sud-vietname- 
ză, precum și personalului din ad
ministrația saigoneză un apel ra
diodifuzat „chemîndu-i să se alătu
re acțiunilor forțelor patriotice în 
vederea înfrîngerii agresorilor ame
ricani, lichidării trădătorilor de la 
Saigon și pentru salvarea patriei". 
Scopul F.N.E., se arată în apel, es
te făurirea „unui Vietnam inde
pendent și suveran, pașnic, neutru 
și prosper, în vederea reunificării 
definitive a Vietnamului".

Potrivit agenției de presă Elibe
rarea, batalionul al 3-lea din divi
zia a 21-a sud-vietnameză, disloca
tă la Soc Trang a trecut de partea 
forțelor patriotice împreună cu tot 
armamentul confiscat din depozi
tul diviziei.

ră în urma ofensivei generale de
clanșate de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

*

SAIGON 2 (Agerpres). — Forțele 
guvernamentale sud - vietnameze 
trec în număr mare de partea pa
trioților, iar unități întregi refuză 
să tragă asupra unităților F.N.E. 
care lansează atacuri împotriva cen
trelor administrative din provinciile 
Vietnamului de sud, anunță agen
ția de presa „Eliberarea". Potrivit 
știrilor transmise de agenție, „lo
cuitorii din numeroase orașe au 
pus mîna pe arme ridicîndu-se la 
luptă împotriva trupelor america
ne și a guvernului de la Saigon". 
La Dalat, un mare număr de locui
tori ai orașului au participat la ata
cul lansat de forțele patriotice care 
au preluat 
tuia.

Referitor 
agenția de
tează că în cursul unor lupte vio
lente forțele patriotice sprijinite de 
populația locală au scos din luptă 
trei batalioane saigoneze, au dobo- 
rît mai multe avioane și au distrus 
patru tancuri. Se anunță, totodată, 
că două unități militare saigoneze 
dislocate în sprijinul forțelor ase
diate la Hue au refuzat să intre în 
luptă, retrăgîndu-se la baza de ple
care.

Nhut, au eșuat, comandamentul a- 
merican luînd hotarîrea de a-1 
bombarda. Artileria a intervenit, 
de asemenea, în o serie de sec
toare ale Cholonului, unde parti
zanii ocupă poziții întărite. Lupte 
violente se dau în continuare în 
sectorul Go Vap, situat la est de 
aeroportul Tan Son Nhut, unde pa- 
trioții și-au consolidat pozițiile.

Tot în cursul zilei de vineri for
țele F.N.E. au cucerit baza navală 
americană de la Vinh Long, capi
tală provincială șituată la 97 km 
sud-vest de Saigon. In ciuda întă
ririlor primite, unitățile americane 
nu au reușit sa reocupe baza.

Lupte grele se dădeau la căderea 
serii la Khe Sanh, Hoi Un, Kontum, 
Pleiku, Fu Kong, Bien Hoa, Ben 
Tre și în alte orașe din Vietnamul 
de sud.

controlul asupra aces-

★

la situația de la Hue, 
presă „Eliberarea" rela-

Declarațiile lui U Thant
Ia deschiderea sesiunii
Comitetului celor 24

NEW YORK 2 (Agerpres). — Secretarul genera] aJ O.N.U., U 
Thant, a făcut o declarație cu ocazia deschiderii sesiunii pe anui 
acesta a Comitetului O.N.U. pentru aplicarea declarației cu pri
vire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale 
(Comitetul celor 24).

Thant s-a referit în conti- 
Preto-

U
nu are la procesul de la 
ria al celor 35 de patrioți din 
Africa de sud-vest. U Thant și-a 
exprimat speranța că guvernul sud- 
african va lua totuși măsuri privind 
eliberarea și repatrierea patrioți- 
lor care au fost arestați de fapt în 
propria lor țară și judecați în A- 
frica de sud.

In privința Africii Portugheze, U 
Thant a declarat că guvernul Por
tugaliei continuă să refuze aplica
rea principiului autodeterminării..., 
intensificînd operațiunile militare 
în aceste teritorii și agravînd o 
situație pe care Consiliul de Secu
ritate a calificat-o în 1965 drept

SAIGON 2 (Agerpres). — De la 
începutul ofensivei Frontului Na
țional de Eliberare asupra Saigonu- 
lui și principalelor orașe din Viet
namul de sud, pierderile americane 
se cifrează la 281 morți și 1 195 ră
niți, a declarat un purtător de cu- 
vînt al oficialităților americane. In 
aceeași perioadă au fost uciși 917 
militari sud-vietnamezi și răniți 
2 817. Așa cum sublinia, însă, co
respondentul agenției France Pres- 
se aflat la fața locului, pierderile 
trupelor americane 
lor sînt mult mai 
date publicității de

★

★

DELHI 2. — De la trimisul special Agerpres, I. Puținelu: In șe
dința din după-amiaza zilei de 2 februarie a celei de-a doua Conferințe 
a Națiunilor 
țfei române, 
niștri, a dat 
președintele

Unite pentru comerț și dezvoltare, conducătorul delega- 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte ai Consiliului de Mi- 
citire mesajului adresat participanților de Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului

o perturbare serioasa a păcii și se* 
curitații internaționale.

El a arătat în continuare că sanc
țiunile economice și diplomatice a- 
doptate de Marea Britanie și de 
O.N.U. nu au dus la reglementa
rea problemei rhodesiene. U Thant 
a criticat, de asemenea, Anglia* 
Franța și Statele Unite, fără a le 
menționa pentru faptul că nu au 
cooperat în domeniul aplicării re
comandărilor O.N.U. în privința 
problemelor teritoriilor coloniale. 
Aceste țări au refuzat accesul u- 
nor grupuri speciale ale O.N.U. în 
teritoriile ocupate.

Făcînd un bilanț al decolonizări;, , 
secretarul general al O.N.U. a citat 
printre succese obținerea indepen
denței de către unele teritorii cum 
ar fi Aden și insula Nauru, care 
vor fi urmate în acest an de insula 
Mauriciu și Swaziland. Ca aspecte 
negative ale decolonizării, U Thant 
a citat Africa de sud-vest, Rhode
sia și teritoriile africane ocupate 
de Portugalia cărora li s-a refuzat 
pînă acum accesul spre indep tn- 
dența.

de Stat al Republicii Socialiste România.

IARNA ASPRA
ÎN TURCIA

și ale aliaților 
mari decît cele 
oficialități.

SAIGON 2 (Agerpres). — Vineri 
dimineața, la Saigon s-a întrunit 
un Consiliu suprem al securității 
ționale. Consiliul, prezidat de 
neralul Thieu, a examinat, „în 
taliu" situația din Saigon și din

na-
ge-
de-
ța-

SAIGON 2 (Agerpres). — Intr-o 
știre privind situația militară pe 
întreq teritoriul Vietnamului de 
sud în seara zilei de vineri, agen
ția United Press International trans
mite că Saigonul continuă să fie 
asediat de forțele F.N.E., lupte vio
lente desfășurîndu-se în mai multe 
puncte importante ale orașului. Re
ședința generalului William West
moreland este înconjurată de pa
triot!. încercările forțelor ameri
cane și saigoneze de a cuceri sec
torul dens populat Gia Dinh, situat 
în apropierea aeroportului Tan Son

$ ANKARA. — Iarna 
de aspra se face tot mai 

în Turcia. Din cauza troienc-

neobișnuit 
mult sim-

dimineața jurămîntul în fața rege
lui Frederik al IX-lea.

Din noul guvern fac parte 17 
personalități reprezentînd cele trei 
partide politice care compun noua 
coaliție — radical-liberal; liberal 
agrarian și conservator. .

In Comitetul „celor 18 state pentru dezarmare"
ferate a suspendat circulația 

care fac legătura între 
din est și cele din vest, 
ce frigul se întețește,

țită
lor de zăpadă, administrația căi
lor
trenurilor
localitățile

In timp 
epidemia de gripă continuă să facă 
numeroase victime, și din 
cauză porțile multor școli au 
închise.

această
fost

Ba- 
radi-

$ COPENHAGA. — Hilmar 
unsgaard, liderul Partidului 
cal-liberal, care a format noul gu
vern al Danemarcei, a depus vineri

NOAPTEA SUMBRA A TERORII
(Utmare din pag. *)

La 17 iunie 1952, Arbenz a sem
nat legea cu privire- la reforma a- 
grară. Și acest lucru, după părerea 
unora, a fost considerat ca depă
șind orice limită. Ambasada S.U.A. 
a declarat fățiș că guvernul Ar
benz a devenit „comunist" și re
prezintă „o primejdie de moarte 
pentru întreaga emisferă". In presa 
occidentală a fost dezlănțuita o a- 
devărată campanie împotriva Gua- 
temalei. „Se apropie ciuma 
„Cortina de fier se lasă asupra 
Guatemaleianunțau cu litere 
mari titlurile ziarelor.

Organizația Statelor Americane a 
aprobat agresiunea armată înfăp
tuită de C.I.A. Armata mercenara 
de sub conducerea lui Castillo Armaz 
plătită si înzestrată de S.U.A. a să- 
vîrsit lovitura de stat. Castillo Ar
maz și-a îndeplinit misiunea care 
îi revenea. El a înapoiat pămîntul 
companiei „United Fruit" și, în a- 
fară de aceasta, a dat 4 600 000 hec
tare (aproape jumătate din supra
fața tării) cartelului petrolier ame
rican. Timp de 20 de ani, în Guate
mala a domnit dictatura militară.

Recent, revista „Time" încerca 
să-și convingă milioanele de cititori 
că în prezent în Guatemala „dom
nește liniștea și ordinea deplină" 
Așa să fie oare ?

In permanentă în orașe liniștea 
nopții este tulburată de exploziile 
bombelor. Id plină zi, teroriștii de 
extremă dreaptă traq în victimele 
alese de ei. Zilnic ziarele publică

descrieri ale cadavrelor desfigura
te și semiarse pescuite în apele tul
buri ale fluviului Motagua sau des
coperite în șanțurile drumurilor 
periferiilor mai puțin populate. In 
majoritatea cazurilor cadavrele sînt 
atît de desfigurate încît este impo
sibil ca victima să fie recunoscută. 
Numai uneori se reușește să se sta
bilească, după anumite semnalmen
te, identitatea celui ucis.

Guatemala trăiește astăzi într-o 
atmosferă de violentă și fărădelegi. 
Aceste acțiuni arbitrare sînt săvîr- 
șite de forțele de extremă' dreaptă : 
represiunile crîncene, la orașe și la 
sate, reprezintă o parte a campa
niei pentru „izolarea și lichidarea" 
focarelor de luptă ale partizanilor.

Vînăloarea de oameni a luat în 
prezent asemenea proporții care 
pot fi comparate numai cu amploa
rea terorii din Indonezia.

„Cînd văd un comunist îl ucid" 
— aceasta este parola Noii organi
zații a anticomuniștilor — N.O.A. 
—, care a împrumutat definiția co
munismului din lexiconul faimoa
sei asociații John Birch. N.O.A. de
pinde exclusiv de armată și o spri
jină pe deplin. M.A.N.O. — Miș
carea națională a anticomuniștilor 
organizați — sprijină poliția. Mem
brii acestei organizații aruncă bom
be în diferite regiuni ale capitalei, 
provoacă ciocniri sîngeroase, difu
zează manifeste în care îndeamnă 
ca locuințele celor de stînqa să fie 
însemnate cu cruci neqre. Organi
zația C.A.D.E.G. — Consiliul anti
comunist al Guatemalei — declară

ca ar putea curăța țara de „roșii" 
într-o săptămînă. Adesea aceste 
grupuri teroriste acționează sub 
conducerea unor „împuterniciți" 
numiți special de către armată și 
reprezintă adevărata autoritate în 
regiunile din cadrul țării.

In ultima vreme victime ale a- 
cestei terori devin tot mai des oa
meni apropiați de partidul de gu- 
vernămînt. Cînd secretarul parti
dului de guvernămînt, Rodolfo Gu
tierrez, a fost răpit de „persoane 
necunoscute" familia lui s-a adre
sat ministrului de război. Și au 
avut noroc : Gutierrez a fost elibe
rat din lagărul de concentrare în 
care deținuții sînt anchetați și tor
turați. Lagărul este păzit cu străș
nicie de sute de persoane înarma
te printre care, în afară de guate
malezi, se află persoane din Hon
duras, Costa Rica, contrarevoluțio
nari din Cuba recrutați pentru 
„munci" deosebit de josnice.

Pentru clica militară din Guate
mala „comunist" înseamnă orice 
om ale cărui păreri se deosebesc 
de punctele ei de vedere. Mai mult 
decît atîta, acesta este un om care 
îsi permite să aibă o „părere". „A 
exprima o părere în problemele ca
re frămînta Guatemala înseamnă să 
semnezi actul de condamnare la 
moarte cu propria-ți mînă", declara 
un profesor de economie cu care 
am examinat cifrele balanței de 
plăți a tării. Pînă acum la faculta
tea lui au explodat trei bombe...

(Din revista „Mon,do Nuovo")
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ROMA. — După cum scrie 
ziarul „l’Unita", la sfirșitul lunii 
ianuarie a. c. numărul membrilor 
Partidului Comunist Italian a fost 
de I 279 222. Dintre aceștia, 75 094 
sînt membri ai Federației 
Iui comunist italian.

c.

tineretn-

CANBERRA, 
zile în Australia 
trate temperaturi 
dicate. Astfel, în

ultimele
înregis-

— In 
au fost 

neobișnuit de ri- 
orașele Sydney,

Canberra, Melbourne, mercurul ter
mometrelor a marcat 44 grade Cel
sius. In multe regiuni ale țării bîn- 
tuie seceta. Totodată, din cauza ar
șiței s-au produs incendii în pă
duri.

0 PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, în zi
lele de 20 și 27 ianuarie avia
ția americană a atacat două nave 
comerciale chineze aflate în portu
rile Hong Gai și Cam Pha din R.D. 
Vietnam. Ca urmare a acestor ata
curi, șase membri ai echipajului au 
fost răniți, iar navele avariate.

In legătură cu aceasta, Ministe
rul afacerilor externe al R. P. Chi
neze a dat publicității o declarație 
în care protestează cu hotărîre îm
potriva acestei noi samavolnicii.

GENEVA 2. — Corespondentul
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
In ședința de joi a Comitetului 
„celor 18 state pentru dezarmare" 
a luat cuvîntul șeful delegației so
vietice, Alexei Roșcin, care și-a 
exprimat speranța că lucrările j^en- 
tru încheierea unui tratat de ne- 
proliferare a armelor nucleare vor 
putea fi încheiate la termenul sta
bilit de Adunarea Generală 
O.N.U. El a subliniat că tratai 
de neproliferare a armelor nucl?[ • 
re trebuie să constituie un priu\ 
pas pe drumul spre dezarmarea 
nucleară. Reprezentantul sovietic a 
afirmat apoi că încheierea tratatu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare deschide calea spre noi mă
suri care să ducă la dezarmarea 
generală și totală. Vorbind în a- 
cest sens, el s-a pronunțat pentru 
interzicerea experiențelor nucleare 
subterane, crearea de zone denu- 
clearizate, lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriile străine si în
cetarea zborurilor avioanelor a- 
vînd la bord încărcătură nucleară.

In încheiere a luat cuvîntul șe
ful delegației canadiene Burns, care 
a cerut ca redactarea raportului 
către Adunarea Generală a O.N.U. 
să se facă după ce toți membrii 
comitetului și-au expus punctele de 
vedere și acestea au fost exami
nate de Comitetul celor 18.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
♦ WASHINGTON. — Președintele Johnson a declarat că Statele 

Unite nu intenționează să pună capăt bombardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam. ,,Noi vom mobiliza resursele noastre — a spus el 
— pentru a ne continua războiul in Vietnam".

Pe de altă parte, senatorul John Stennis, președintele ad-interim 
al Comisiei senatoriale pentru forțele armate, a declarat că este posibil 
ca noi rezerviști să fie chemați sub arme ca urmare a puternicei ofen
sive lansate de tortele patriotilor sud-vietnamezi.

♦ PAI ERMO. — In cursul nopții de joi spre vineri, seismogra
fele institutului de geofizică al Universității din Messina au înregistrat 
alte două cutremure de pămint, avind epicentrul în zona de vest a 
Insulei Sicilia. De la cutremurul din noaptea de 14 spre 15 ianuarie, în 
Sicilia au avut loc aproximativ 40 de mișcări seismice.

♦ TRIPOLI. — Baza militară engleză de la Benghazi din Libia 
a fost evacuată, se anunță din Tripoli. Incepind de joi, toate construc
țiile bazei au fost predate guvernului libian.1 Evacuarea acestei baze 
militare engleze s-a făcut la cererea guvernului de la Tripoli. Ea a fost 
construită pe teritoriul Libiei în anul 1943.
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