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Irgan ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Rezerve importante pentru
Dezbaterea cifre
lor de plan pe 1968

Zilele trecute reprezentanții sala- 
riaților de la I.O.I.L. Petroșani au 
dezbătut cifrele de plan pe anul 
1968. După cum a reieșit din darea 
de seamă prezentată de tovarășul 
ing. Farkas Emeric, directorul în
treprinderii, colectivul do la I.O.I.L. 
a încheiat anul 1967 cu rezultate 
bune, îndeplinind și depășind sar
cinile de plan la toți indicatorii. 
Planul producției globale a fost 
realizat în proporție de 103,20 la 
sută, iar cel al producției marfă 
în proporție de 102,90 la sută. 
Preocuparea întregului colectiv s-a 
îndreptat cu insistență și spre redu
cerea cheltuielilor neeconomicoase, 
utilizarea judicioasă a fondurilor 
bănești și creșterea eficienței eco
nomice. La prețul de cost s-a rea
lizat o economie de 562 000 lei, 
iar planul de beneficii a fost de- 
;ăsit cu 190 000 lei.

Rezultatele cele mai bune le-au 
obținut muncitorii de la atelierul 
mecanic Petroșani,, tîmplăriile Live- 
zeni și Petroșani.

Pentru anul 1968, colectivului 
I.O.I.L. Petroșani îi revin sarcini 
sporite. Producția globală se va ri
dica la 34 500 000 lei, iar produc
ția marfă la 28 650 000 lei, ambii

KRAAL CSTABO

Germenii 
înșelăciunii

Sintem, de multe ori 
întîmplător, martorii u- 
nor gesturi sau lapte 
care reflectă cu fideli
tate trăsăturile caracte
rului unui individ, con
formația lui morală. Un 
asemenea fapt, care din 
păcate se repetă frec
vent, s-a petrecut du
minică seara in autobu
zul cu traseul Piața Vic
toriei — Aeroport Petro
șani. De la arena spor
tivă se urcaseră și doi 
tineri a căror prezență 
pe platforma din spate 
a autobuzului s-a făcut 
simțită datorită invita
țiilor insistente ale ta
xatoarei de a-și lua bi
lete. Ei Insă se făceau 
că n-aud și evocau in 
termeni prea sonori, 
prea deocheați, întîm- 
plări prea puțin lăuda
bile.

Curînd, invitațiile ta
xatoarei de a-și scoate 
bilete au devenit mai 
insistente Cei doi tineri 
au început să dea semne

Sistem de ventilație 
propriu

in secția textilă a 
I.O.LL. Petroșani a fosL 
pus în funcțiune un sis
tem special de ventila
ție. Pînă acum praful 
necaptat de ventilatoa
rele montate pe „lupul 
destrămător" se răspîn 
aea în Secție, îngreu- 
nînd lucrul si constituind 
un pericol pentru sănă
tatea oamenilor. Prin

CREȘTERE!
PRODUCȚIEI 
INDUSTRIEI

LOCALE
indicatori crescind cu 3 la sută 
fața de anul precedent. Se vor 
livra mărfuri în valoare de 17 895 000 
lei, crescînd totodată și eficiența 
economică a întreprinderii. Reali
zarea acestor importante obiective 
reclamă din partea colectivului un 
ritm susținut, o muncă perseveren
tă pentru înlăturarea tuturor nea
junsurilor existente în anul trecut. 
Tov. Nedopaca Eugen, președintele 
comitetului sindicatului a fost de 
părere ca ,,Prima piedică din ca
lea producției care va trebui lichi
dată este indisciplina și absențele. 
Cifra de 44 739 ore/om, ce repre
zintă fondul de timp deutilizat din 
anul 1967, ne determină să luăm 
măsuri serioase pentru îmbunătă
țirea disciplinei în acest an".

Despre calitatea muncii ing. IlieSu 
Iosif, șeful serviciului producție a 
spus : „Cu toate că s-au obținut

de nemulțumire față de 
faptul că erau deranjați 
din „savantele" lor dis
cuții. La un moment dat, 
ca să pună capăt dis
putei, unul din tineri 
își dezvălui întreaga 
deșteptăciune :

— Pentru noi a luat 
bilele sora mea, care a 
urcat prin față.

Cum din față nimeni 
nu scosese două bilete, 
era evident că „pila n-a 
prins". In schimb, cei
lalți călători și-au dat 
seama câ au de-a face 
cu două elemente lip
site de cel mai elemen
tar simț al rușinii, cer
tați cu cinstea, cu buna 
cuviință. Erau doi tineri 
a căror coniormație mo
rală conținea germenii 
înșelăciunii, ai actelor 
huliganice.

Dar călătorii i-au pof
tit, nu prea politicos, 
jos din autobuz.

Și bine le-au făcui.

I. B.

CONFERINȚĂ
In sala de spectacole a Casei de cultură a sin

dicatelor din Petroșani, azi la ora 17, medicul 
Ponova Teodor va ține o interesantă expunere 
despre „Probleme ale educației sanitare a tine
relului". Conferința va fi urmată de cîteva pro
iecții ilustrative pe aceeași temă.

Mobilă cai destiiraafia 
comerț

Zilele acestea 25 de camere combinate „Parîn- 
gul", 30 de canapele „Diham" și 60 de garnituri 
de mobilă de bucătărie produse Id I.O.I.I. Petro
șani au primit specificația „Pentru comerț". Ele 
au fost executate în tîmplăriile de la Petroșani 
si Livezeni de către echipele conduse de Eva 
Petru, Biro Alexandru și Munleanu Zaharia. Va
loarea lucrărilor executate în luna ianuarie in 
cele două secții se cifrează la 58 000 Iei. Pinâ la 
sfîrșitul anului, de aici se vor livra comerțului 
200 de garnituri de camere combinate „Parîngul", 
5 00 canapele „Diham", 800 de garnituri de mo
bilă de bucătărie, 600 de mese tip „Păltiniș" etc.

montarea noului sistem, 
praful este captat de 
niște ventilatoare și eli
minat afară prin con
ducte de aeraj atașate 
deasupra mașinilor. A- 
cest sistem propriu de 
ventilație a fost reali
zat de tehnicianul Butuza 
Gheorghe împreună cu 
ing. Scroban loan si cu 
șeful de echipă Sulu 
loan.
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rezultate bune, unele produse n-au 
reușit să atingă nivelul indicatori
lor republicani. Acest lucru se da- 
torește lipsurilor manifestate în 
procesul tehnologic". „In anul tre
cut normele de producție stabilite 
în întreprindere s-au dovedit neco
respunzătoare — a spus în cuvîntul 
său tov. Oprea Sînziana, șeful ser
viciului organizarea muncii. In a- 
cest an vom introduce normele cu 
motivare tehnică care vor avea ca 
scop creșterea productivității mun
cii și implicit a salariului mediu. 
De asemenea, livrarea sortimente
lor nu se mai face la întîmplare 
ci pe baza unei ciclograme".

Alți tovarăși ca ing. Gălan Gheor- 
ghe, Iliuță Ion, Mirion Maria, Sulu 
Ioan, Popa Iustin și Șiler Gheorghe, 
au analizat cauzele care au dus la 
obținerea unor rezultate mai sla
be în anul trecut, au făcut propu
neri interesante pentru preîntîmpi- 
narea repetării unor astfel de cauze 
in acest an scoțînd în evidentă 
faptul că cifrele de plan pentru 
1968 pot fi realizate si chiar depă
șite. Aceasta însă numai printr-o 
diversificare accentuată a produc
ției, prin extinderea cercetării ști
ințifice și reducerea permanentă a 
consumului de materiale.

In cuvîntul de încheiere tov. 
Andrica Iosif, vicepreședinte al 
Sfatului popular Petroșani, a subli
niat cele mai eficiente căi pe care 
trebuie să le urmeze colectivul 
I.O.I.L. pentru îmbunătățirea mun
cii în toate compartimentele pro
ducției industriei locale, căi care 
să aibă ca punct de plecare des
coperirea tuturor rezervelor locale.

OBIECTIVE NOI
in gospodărirea 
și înfrumusețarea 
orașelor noastre

Odată cu dezvoltarea lor urba
nistică, orașele noastre miniere își 
sporesc an de an valențele estetice. 
E o realitate pentru edificarea că
reia servesc ca argument înfăptu
irile gospodăreștl-edilitare toi mai 
valoroase. La aceste înfăptuiri își 
aduc contribuția mereu mai sub
stanțială — masele de cetățeni prin 
acțiunile întreprinse în cadrul în
trecerii patriotice.

Ca și în anii precedenți, în 1967 
cetățenii Văii Jiului au înscris un 
bilanț rodnic pe agenda întrecerii 
patriotice pentru înfrumusețarea o- 
rașelor și comunelor noastre. In 
1967, cetățenii Văii Jiului au reali
zat în cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică lucrări gospodărești în 
valoare de 11 242 000 lei. Prin 
participarea maselor de cetățeni, au 
fost amenajate noi zone verzi pe o 
suprafață de 3.6 ha, au fost plantați

tinerii își respectă obligațiile.
Bar cei care trebuie să le asigure 
condiții mai bune de lucru, de viață ?

In incinta minei Paroșeni s-a 
construit un complex social modern, 
cu baie, lămpărie, sală de apel, 
vestiare etc. care să asigure de
servirea optimă a minerilor aces
tei tinere mine în plină dezvolta
re. O parte din complex a și fost 
recepționată si dată in folosință 
de peste o săptămînă. Minerii s-au 
bucurat că de acum vor face baie 
la timp, cu apă caldă, în condiții 
corespunzătoare. A venit ziua cînd 
șă facă prima baie. Li s-a spus că 
trebuie să mai aștepte pînă o veni 
apa. Oamenii au așteptat. Cînd a 
venit apa rece, nu mai era apă cal
dă. Așa zi de zi. Minerii paroșă- 
neni ne-au sesizat și pe noi despre 
anomaliile existente la mina lor. 
Din dorința de a da curs sesizării, 
ne-am deplasat la mina Paroșeni.

30 ianuarie. Ora 6. Minerii din 
schimbul de noapte încep să iasă 
din mină. Se îndreaptă spre baie. 
Se dezbracă, așteaptă apa. După 
10—1’5 minute de așteptare, unii re
nunță; tot murdari, se îmbracă, 
pleacă acasă. Alții discută aprins 
și-și arata nemulțumirea. Intrăm 
și noi în discuție. Iată pe scurt 
declarațiile minerilor :

Rusu Zaharia, miner : ,,Ieșim din 
mina și așteptam ore întregi ca să 
facem baie. De multe ori după ce 
ne săturam de așteptat aflăm că 
s-a terminat apa din rezervor și că 
sectorul I.C.O. Vulcan nu mai des
chide robinetul de apă decît a doua 
zi. Plecăm acasă murdari, cum ie
șim din mină".

Kalman Geza, miner : ,,Nu-i des- 

3 260 arbori și arbuști ornamentali, 
s-au făcut reparații și întrețineri pe 
străzi pe o suprafață de 25 200 mp.

Există loc pentru mu mult, 
pentru mai bine

In multe privințe se poate spune 
că amenajările gospodărești nu sa
tisfac îndeosebi sub raport calitativ 
— estetic — cerințele zilei. Să ne 
explicam. Multe lucrări s-au fă
cui fără a se avea in vedere un cri
teriu esențial : calitatea, fapt ce 
denotă că a lipsit un factor indis
pensabil reușitei acțiunilor între
prinse : îndrumarea competentă a 
specialistului. Multe lucruri s-au 
făcui și la voia înlimplârii. N-a lip
sit nici superficialitatea. Au fost 
cazuri cînd s-au mobilizat la dife
rite acțiuni zeci de oameni fără a

(Continuare în pag. a 3-a) 

tul că înconjurăm termocentrala, 
pe la groapa de cenușă, noaptea, 
pe un drum accidentat și pe linia 
ferată, pierzînd mult timp pînă sa 
ajungem la mină și de la mină la 
autobuz ! Trebuie să mai așteptam 
și la baie ore întregi".

Așteptam și noi împreună cu mi
nerii Onofrei Toader, Savlovschi 
Mihai, șef de schimb, Demeter Au
gustin, șef de brigadă, ajutorul mi
ner Deg'ni loan, mecanicii Fedora- 
nici loan și Moldovan Simion si 
mulți alții apa caldă.

La ora 7,30 a început să curgă 
apa rece. De apă caldă — nici 
vorbă. Și acum, ca și de alte ori, 
minerii parosăneni au făcut baie 
cu apă rece, înghesuindu-se cîle 
4—5 sub un dus (din 46 de dușuri 
cîte există la etajul I, doar 12 func
ționează).

In căutarea ,,misterului" cu apă 
caldă, am coborît la subsol, la boi
lere. Lîngă instalația de încălzire 
nu era nimeni. Deși era necesar. 
Cei trei oameni din schimb, care 
deservesc instalația, erau puși pe 
mîncare... în vestiare. Păreau intri
gați că-i deranjăm cu întrebarea : 
,,De ce n-au minerii apă caldă ?" 
In cele din urmă unul dintre ei, 
Ciloc Petru, s-a oferit să ne duca

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-at

La LF.f. Paroșeni 
Instalație electro
nică de reglare a 
aburului

Zilele acestea la I.E.C. Paro- j 
seni a fost pusă in funcțiune 
o ingenioasă instalație elec
tronică de reglare a aburului 
supraîncălzii de la cazanul nr. 
2. Noua lucrare, cuprinsă în 
planul de organizare științifi
că a producției și a muncii, a 
fost terminată cu 5 luni îna
inte de termen. Regulatorul 

j electronic, montat de o echipă 
condusă de maistrul Schmith 
Alfred, prezintă avantaje spo- 

i rite față de vechiul sistem de 
reglare mecanică : mărirea
randamentului de funcționare 
a cazanului, îmbunătățirea ca
lității aburului, ușurarea-mun
cii operatorilor de la secția 
cazane.

Constructorii trasează fun- 
::£i dația noii clădiri a Liceului 

din Vulcan.



2 STEAGUL ROȘU

s
p

o
R

Din îndepărtata Brazilie, patria 
celebrului Pele și a cafelei, ue-a 
sosit vestea că reprezentativa de 
iotbal a țării noastre a susținut 
un joc de antrenament pe unul 
din numeroasele terenuri de pe 
plaja de la Copacabana. Faptul în 
sine ar ii lipsit de importanță da
că el nu ar demonstra un lucru : 
la brazilieni școala fotbalului în
cepe pe cele mai anonime tere
nuri și se desăvîrșește pe marile 
stadioane ale lumii. De dimineață 
și pînă se lasă înserarea, pe plaja 
de la Copacabana joacă fotbal puștii 
de 5—6 ani și oameni de vîrstă 
înaintată.

Am avut și noi copacabanele 
noastre: Oborul, care l-a dat pe 
regretatul Paraschiva și pe mulți 
alții, Mehala din Timișoara și, de 
ce n-am spune-o, fostul maidan 
din Petroșani unde în prezent se 
află cartierul de blocuri Livezeni. 
Romoșan, Vasiu, Farcaș, Gabor. 
Creiniceanu, regretatul Crîsnic și 
mulți alți fotbaliști cu renume din 
Valea Jiului au învățat, e drept, 
empiric, pe maidane și străzi pri
mele noțiuni ale frumosului sport 
cu balonul rotund. Pe străzi lătu
ralnice, în curțile școlilor și chiar 
pe zonele verzi din noile cartiere, 
copii joacă și astăzi fotbal. Joaca

cartiere prin care au 
400 de copii. Dintre 
selecționat patru e- 
din copii născuți în-

de

start

î n

PregătiriI1
,.l

însă în mod organizat la multe din 
asociațiile sportive.

Pentru a depista tinerele talente, 
secția de fotbal a Asociației spor
tive Jiul Petroșani a organizat un 
campionat pe 
fost verificați 
aceștia, s-au 
chipe formate
tre anii 1952—1956. In acest an se 
preconizează noi selecții pentru 
copii de vîrstă mai mică.

Lotul de juniori este format din 
45 de jucători. Printre juniorii de 
perspectivă se numără : Dobrescu 
Emil, Stanciu Nicolae, Nădășan 
Dionisie, Marincan Mugurel și al
ții. De creșterea tinerilor fotbaliști 
se ocupă antrenorii Lazăr Vasile 
și Cricovan Dumitru. Deci antre
nori cu experiență sînt, condiții ma
teriale de asemenea. Totuși rezul
tatele nu sînt pe măsura posibili
tăților create. Prea puțini juniori 
au fost promovați în ultimul timp 
în primul lot și nici unul dintre 
aceștia n-a jucat nici măcar o re
priză în meciurile de campionat.

Sistemul competițional pe 1968—

1969 
natului echipelor de 
Divizia națională A. Crește la 16 
numărul echipelor de divizia A și 
la 32 a celor din B, iar numărul 
actual al seriilor Ia C se va dubla.

Creșterea substanțială a număru
lui de echipe din diviziile A, B și 
C, orientarea spre un joc modern 
și eficace pun în mod imperios 
problema depistării, creșterii și 
promovării tinerelor talente. Alfa
betul fotbalului se învață și el din 
copilărie.

In scopul găsirii celor mai bune 
soluții și metode de depistare, 
creștere, educare și promovare a 
tinerilor fotbaliști, redacția ziaru
lui nostru organizează o anchetă. 
Sînt solicitați să răspundă la a- 
ceastă anchetă antrenori, fotbaliști, 
profesori de educație fizică, me
dici și suporteri. Propunerile și su
gestiile făcute vor fi înserate în 
coloanele ziarului cu convingerea 
că prin aplicarea lor fotbalul din 
Valea Jiului va cunoaște în viitor 
saltul calitativ mult așteptat.

D. CRIȘAN

prevede înființarea campio- 
tinerei din

Exercițiul 
bîrnă a 
Horgoș 
din. clasa 
A de la
din Vulcan ex
primă grație și 
siguranță.

elevei 
Rod ic a 
a V-a
Liceul

HANDBAL

apropierea

Reînceperea stagiunii fotbalisti
ce se apropie. Antrenorii echipe- 

la ul- 
efec-

Moldoveanu

Concurs de schi pentru
elevii școlilor generale

5, 6 și cea din că-

care au participat 
constat din două

Pe pîrtia de pe dealurile din îm
prejurimile Institutului de mine din 
Petroșani, a avut loc un concurs 
de sciii pentru elevii școlilor gene
rale nr. 1. 2, 4, 
tunul Maleea.

Concursul, Ia 
60 de elevi, a
manșe clp ^Gicm uriaș pentru fie
care categorie.

Rezultate : Clasele II—III băieți: 
I Szilagyi Alfred ; II Balint Roland; 
III Faluvegyi Iosif, toți de la Școa
la generală nr. 4.

Clasele II—111 fete : 1. Denghel 
Karin ; II. Josan Adriana; III. Bil- 
lek Karin, toate de la Școala gene
rală nr. 1.

Clasa a V-a fete : I. Miiller Dag- 
mar; II. Aprofirei Rodica; III. Bă- 
trîn Elena, toate de ia Școala ge-

nerală nr. i.
începători clasele IV—V băieți :

I. Bodor loan, Școala generală nr. 
1 ; II. Arnăutu Constantin, Școala 
generală nr. 2; III. Mișchi Vasile, 
Școala generală nr. 5. Avansați cla
sa IV băieți ; I. Mărilă Mircea ;
II. Balint Andrei, ambii de la Școa
la generală nr. 4; III. Peter Euse- 
biu, Școala generală nr. 2.

Clasa a IV-a fele: 1. Leib Ga
briela; II. Hupea Viorica ambele 
de la Școala qenerală

Clasele V—VI băieți 
Nicolae; II. Coman 
Garcea Ion. toți de la 
nerală nr. 1.

Clasamentul general pe școli ; 
I. Școala generală nr. 1; II. Școala 
generală nr. 4 ; III Școala generală 
nr. 2.

nr. 4.
: I. Cristea
Vasile; III.
Școala ge-

lor au ajuns cu pregătirile 
timul punct din program - 
luarea meciurilor amicale.

De la un asemenea meci 
rificare, 
Lupeni de echipa de divizia 
„Jiul" Petroșani, corespondentul
nostru Eugen Popa ne-a scris : „Pe 
un timp cu soare primavăratic, s-a 
desfășurat o partidă frumoasă (trei 
reprize a 30 de minute fiecare) în
tre Minerul Lupeni și Jiul Petro
șani. In prima repriză ambele echi
pe au prestat un joc lejer, in a 
doua, după ce jucătorii au „sondat" 
bine terenul, teama de a intra la 
minge se spulberă. Libardi și Pero- 
nesc'u de la Jiul, Farcaș și Cotroa- 
za de la Minerul, se lansează me
reu'în atac, creînd faze frumoase 
de gol. Rezultatul acestor atacuri 
„țesute" mai mult la poarta gaz
delor se soldează cu marcarea a 
două goluri de către Libardi și Io- 
nescu în repriza a 111-a. Pînă la 
sfîrșitul partidei s-au mai înjghebat 
cîteva faze palpitante, dar datorită 
ineficacității înaintașilor celor două 
echipe, ele au rămas nefinalizate".

In acest meci amical ca și în cel 
susținut duminică cu Universitatea 
Cluj iui. o juilistii au fost învinși 
cu scorul de 4—1), s-a observat că 
încă mai persistă unele carențe în 
jocul echipei. Așa de pildă la ata- 
canti în finalizarea acțiunilor, la 
concretizarea fazelor. In momen
tele cheie, cînd se impune marca
rea golului, ei manifestă cele mai 
multe deficiențe. Introducerea noi
lor jucători în lot implică supra
veghere din partea antrenorilor. 
Pentru a-i putea angrena în jocul

de 
susținut pe stadionul 
de echipa 
Petroșani,

ve- 
din

A
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Un frumos spectacol pugilistic la Petrila

In ziua de 4 februarie, in sala de 
spori din Petrila, s-a disputat e- 
tapa orășenească a campionatului 
republican de box la juniori.

Boxerii celor două asociații spor
tive, Minerul Lupeni și Jiul Petrila, 
au luptat cu multă ardoare pentru 
cucerirea titlurilor de campioni ai 
Văii Jiului spre a obține dreptul 
de participare la etapa regională.

Din lipsă de boxeri la celelalte 
categorii, nu au avut loc decit trei 
Intilniri oiiclale la categoriile : se- 
miușoară, ușoară și cocoș. La ce
lelalte categorii, boxerii prezent! 
au lost declarați Învingători fără 
adversari. Remedierea acestor lip

suri va trebui să tie in atenfia ce
lor două secții de box și mai ales 
a Jiului Petrila unde se lucrează 
cu un număr mic de pugilișii.

Iată cele trei intilniri șl rezul
tatele lor: Crefu Gligor, Minerul 
Lupeni învinge prin abandon pe 
Turtoi Iile, Jiul Petrila; Cercel 
loan. Minerul Lupeni învinge prin 
abandon pe Petrescu Mihai, Jiul 
Petrila; Gridan Vasile, Minerul Lu
peni, Învinge prin abandon pe 
Inczefi Tiberiu, Jiul Petrila.

In continuare a avut loc gala 
amicală Intre o selecționată a Văii 
Jiului și l.C.F. București.

Mulțumim pe această cale tine

rilor boxeri de la l.C.F. care ailali 
la cursurile de schi în Paring au 
apărut pe ring in tata publicului 
din orașul nostru.

Iată cîteva din rezultatele tehni
ce ale acestei gale : Santa Vasile, 
selecționata Văii Jiului învinge la 
puncte pe Gherman Iosif, l.C.F.; 
lorga Ștelan, l.C.F. învinge la punc
te pe Belet Aurel, selecționata Văii 
Jiului; Costică Șerban, selecționa
ta Văii Jiului învinge la puncte fr 
Stan Victor, l.C.F.

V. ZARCUI.EA

Doi viitori pugiliști de la 
Petrila față în față.

confru
colectiv, a-i obișnui cu colegii lor 
de echipă, trebuie depusă o mun
că susținută. Am neglijat să arătăm 
că în echipa jiuliștilor au fost pro
movați doi juniori — Marincan 
și Stanciu. De asemenea, Grizea de 
la Politehnica Timișoara și Goliac 
de la Bere Rahova București.

Restul meciurilor amicale — cu 
C.F.R. Timișoara, Politehn - a Timi
șoara și F.C. Argeș — vor fi 
mijloc eficient de acomodare,
■bun prilej de înlăturare a caren
țelor precum și la stabilirea forma
ției de bază. Numai că pentru a- 
ceasta este nevoie de mai multă 
voință și răspundere din partea 
fiecărui jucător și, bineînțeles, a 
celor doi antrenori.

un 
un

I

ETAPA PE
CENTRU
a „Cupei F.R.H

Sala de sport din Lu- 
peni 
șase 
din

a găzduit timp de 
etape întrecerile 
cadrul „Cupei

In „Cupa Sportul" 
intercentre

FETELE ÎNVINGĂTOARE

La faza intercentre a „Cupei 
Sportul", Valea Jiului a fost repre
zentată de echipele de handbal ale 
Școlii sportive din Petroșani '1 
fete, și Minerul Lupeni — la bă
ieți. Intîlnirea dintre Școala sporti
vă Petroșani și Școala sportivă 
Buzău a fost aprig disputată. Pînă 
în minutul 30, balanța victoriei a 
înclinat în favoarea buzoiencelor 
care conduceau cu 7—4. Condiția 
fizică superioară, contraatacurile 
reușite ale petroșănencelor
schimbat însă soarta partidei. în
scriind prin Maier 
Nicolescu, Goran și 
consecutive 
unul fetele 
9—7.

BĂIEȚII

au

fără să 
noastre

de două.
Suciu, 5 goluri 
primească nici 
au învins cu

ori,

ÎNVINȘI LA SCOR

Echipa Minerul Lupeni a avut 
parteneră de joc formația Liceului 
nr. 1 din Ploiești. Scorul de 26—13 
în favoarea ploieștenilor scoate r 
relief neta superioritate a tinerilor 
handbaliști din importantul centru 
petrolifer al țării.

Z. VASILE
C.O.E.F.S.

s-a încheiat
F.R.H." seniori-senioare.

După disputarea ulti
mei etape, 
rașenească

o- 
handbal,

comisia 
de

omologînd toate rezul
tatele, a întocmit cla
samentul pe echipe pe 
care-1 redăm mai jos :

SENIORI :
i. Știința I Petroșani 6 6 0 0 135—141 = 12 P-
2. Utilajul Pelroșani 6 4 0 2 178—151 = 8 P-
3. Știința II Petroșani 6 2 0 4 127—148 = 4 P.
4. Minerul lupeni 6 0 0 6 123—173 = 0 P-
SENIOARE :
1. Școala sportivă anul V

Petroșani 6 6 0 0 140— 45 12 P-
2. Școala sportivă anul IV

Petroșani 6 4 0 2 115— 72- 8 P-
3. Utilajul Petroșani 6 1 0 5 44— 84 = 2 P-
4. Liceul Lupeni 6 1 0 5 45—119 = 2 P-

senioare, pentru e-In
tapelor pe centru
„Cupei F.R.H."

urma încheierii e- 
al 

seniori

și
tapa intercentre s-au 
calificat la seniori, Ști-

inta I Petroșani; iar la 
senioare Școala sporti
vă anul V Petroșani.
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SCRISORI DE LA CITITORI STAREA VREMII
„Aperitive44 Ia cantina 
constructorilor din Vulcan

Pe lîngă faptul că mincarea nu-i 
suficient de consistentă, la cantina 
T.C.M.M. din Vulcan există o serie 
de dificultăți, să le zicem „aperiti
ve", care insă nu-ți stimulează pof
ta de mîncare, ci dimpotrivă. Nu 
există veselă suficientă (farfurii, 
linguri, furculițe) și nici măcar o 
cană la cei 162 de abonați. De ne
numărate ori se întrerupe apa și 
curentul în timpul preparării «lin
earii. In 12 ianuarie mîncarea a 
fost pregătită pe cărămizi in fața 
cantinei, iar mîncarea pentru ziua 
de 19 ianuarie, cînd la cantină nu 
a fost curent, s-a gătit cu o zi îna
inte, ciorba stricindu-se și din a- 
ceaslă cauză fiind aruncată. Beciul

pentru conservarea zarzavaturilor 
șl alimentelor este ocupat de altă 
unitate, așa că morcovii putrezesc 
înlr-o cameră, cartofii încolțesc în 
aceeași cameră, ceapa încolțește și 
ea într-un colț... de cameră.

Consecințele acestei proaste gos
podăriri, acestei lipse de răspun
dere pentru hrana salariaților în
treprinderii, le trag numai ei, abo- 
nații, cei care lucrează cu conști
inciozitate afară în zăpadă și ger.

E timpul ca atîl conducerea 
T.C.M.M. cit și gospodarul aces
teia, Bejan Adrian, să ia de ur
gența măsurile ce se impun.

Ultimele 24 de ore nu au adus 
schimbări esențiale în mersul vre
mii. Temperatura aerului la Petro
șani s-a menținut deasupra lui ze
ro grade, înregistrînd 
prinse între plus 2 și 
de.

La Paring oscilațiile
rii au fost ceva mai mari :
6 grade (minima) și plus 3 grade 
(maxima). Grosimea stratului de 
zăpadă a scăzut la 86 cm, dar spor
turile de iarnă se pot practica în 
condiții bune.

valori cu-
plus 3 gra-

temperatu-
minus

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE
ORE :

Vreme schimbătoare cu cer va
riabil, mai mult noros. Temperatura 
staționară. Vînt potrivit din secto
rul sudic.

Tudor MUCUȚA

sii „Cumpărate44 
chioșe de ziare

de la un

OBIECTIVE NOI 
în gospodărirea $1 înfru
musețarea orașcîor noastre
(Urmare din pag. 1)

se asigura 
Au

uneltele și asistența 
fost plantați diferiți 

se mai îngriji cineva 
protejeze.ude, să-i

1968 Valea Jiului se va îmbo- 
cu noi construcții social-cultu-
S-au alocat fonduri însemna-

11
necesară, 
arbori, fără a 
sâ-i

In 
găti 
rate,
te în bugetul sfatului popular pen
tru lucrări edilitar-gospodărești. 
Cerințele unui oraș modern, bine 
gospodărit, sînt însă multiple, pu
nerea in acord a terenurilor virane, 
spațiilor publice cu linia arhitec
tonică modernă a construcțiilor noi

prin acțiunile de 
Valoarea lucrări- 
fi realizate prin 
se 
vor

cifrează la 
amenaja și 

verzi și par- 
pesle 11 ha.

9

Magazin pentru desfacerea
produselor proprii

Vînzătoarea de Ia chioșcul de 
ziare nr. 98 de pe strada Republi
cii din Petrila are o metodă pro
prie de servire a cumpărătorilor : 
nu dă ziare proaspete pînă nu le 
vinde pe cele vechi, iar progra
mele de radio și televiziune le dă 
numai la cunoscuți sau la cei ca
re... dau mai mult. Un caz con
cret : în ziua de 2 februarie la ora 
8,30, soția mea a mers să cumpere 
un program de radio și televiziu
ne. I s-a răspuns că nu mai sînt. 
rhjpă vreo 10—15 minute plecau 

la chioșc anumiți oameni cu 
programe din acestea. Am mers 
și eu să cumpăr. Mi-a spus că ul
timul l-a dai cetățeanului care fu
sese servit înaintea mea. Deci pen
tru mine nu mai avea. Am plecat 
în oraș. La ora 11 m-am întors și 
am văzut un cetățean plecînd de

pentru el 3 lei, 
ii dăduse sfatul 

in buzunar să
Am solicitat și

spus că nu mai

radio-T.V. 
iar vînză- 
să-1 bage 
nu-1 

eu
are, că 

acelui cetățean.

vadă 
unul.

ul- 
De 

zia- 
au 

deși

Conducerea coopera
tivei „Deservirea" din 
Lupeni a înființat în 
str. 6 August 
din localitate 
gazin pentru 
rea mărfurilor
in cadrul unității. Des
chiderea magazinului a

nr. 21 
un ma- 
desface- 
produse

interes, 
afluxul 

încă 
De 
își

copii, diferite 
din lemn exe- 

la îimplăria din 
etc. In viitor 

îmbogăți gama

suscitai mult 
dovadă fiind 
mare de oameni 
din primele zile, 
aici cumpărătorii
pot procura o gamă 
variată de produse : 
confecții și incălțămin- 

penlru bărbați,

mei și 
obiecte 
cutate 
Lupeni 
se va
produselor cu care este 
aprovizionat magazinul. 
Inițiativa este utilă, 
îicientă.

reclamă în continuare o participare 
masivă a maselor de cetățeni la 
acțiunile de înfrumusețare a loca
lităților. Recer.la sesiune a Sfatului 
popular al orașului Petroșani a a- 
probat un plan vast de lucrări ce 
se cer executate 
muncă patriotică, 
lor prevăzute a 
munca patriotică 
2 100 090 lei. Se
se vor întreține zone 
curi pe o suprafață de 
vor fi amenajate și întreținute 
baze sportive și patinoare, se vor 
planta 2 800 arbori și arbuști pre
cum și 100 000 de flori.

Adevărul e că mai sînt de făcut 
multe pentru continua înfrumuse
țare a localităților miniere. Esen
țialul e să fie fortificată și fructifi
cată din plin ambiția locală, pasiu
nea. strădania și inițiativa miilor de 
cetățeni îndreptată în această di
recție. E un imperativ major — 
care reclamă contribuția deputați- 
lor, organizațiilor de masă, condu
cerilor întreprinderilor și institu
țiilor, a fiecărui cetățean dornic de 
a-și vedea orașul mai frumos, mai 
bine gospodărit.

22,45
23,00

Anibal BĂRBULESCU

CALENDARUL ZILEI

Miercuri 7 februarie

IUrmare din pag ;)

DEVA

urgent
șantierul Valea Jiuluipentru

1905 —
Gomulka, 
Partidului 
nez.

Frimu, unul 
muncitorești 
1871).

angageaza

Stația 
ioane a T.C.M M. 
construită în 
troșani.

9,00 Buletin de 
microfon, melodia 
Matineu literar ;

la chioșc cu programul 
Dăduse 
toarea 
imediat 
cineva.
Mi-a
limul l-a dat 
multe ori, mergînd să cumpăr 
re noi, mi s-a răspuns că nu 
sosit, că are numai vechi,
știam că a primit ziarele proaspete. 
Și nu numai mie mi s-au intîmplat 
asemenea lucruri, ci și altor cetă
țeni care cumpără ziare de la a- 
cest chioșc. Aici dacă nu dai 10—15 
bani în plus nu ești servil cu ceea 
ce dorești. Cred că această .me
todă" de lucru trebuie extirpată din 
activitatea vînzătoarei de la chioș
cul de ziare nr. 98 din Petrila.

Marti 0 februarie

PROGRAM 
DE RADIO Marți 6 februarie

1867 — S-a născut naturalistul 
român Dimitrie Voinov (m. 1951).

1883 — A murit prof. dr. Vasile 
Ion Vlădescu, fondatorul Institutu
lui pentru prepararea vaccinului a- 
nimal (85 de

1919 — A
din fruntașii 
din România

S-a născut Wladyslaw 
prim-secretar al C.C. al 
Muncitoresc Unit Polo-

21,30

Jocurile olimpice de iarnă. Ceremonia de 
deschidere. Transmisiune de la
Curs de limba franceză (lecția a
Sumarul zilei.
In direct... Valențele unei 
Transmisiune de la Uzina 
Pentru copii și tineretul 
de carton „De ce a iugit 
nariu). Filmul „Martin in Antarctida". Școli 
și tradiții : Spiru Haret.
Tele jurnalul de seară.
Buletin meteorologic.
„Aventurile lui Tarzan".
Concert de muzică ușoară ți}. Transmisiune 
de la Brașov.
Seară de teatru : „Jurnalul unui nebun" 
de N. 'Gog oi.
Telejurnalul de noapte.
Inch iderea emis iu n i i.

Grenoble.

Vulcan.
școlar : Galeria 
cozonacul" (sce-

PROGRAMUL 1 ; 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di- 
A Lneațâ; 5,30 Jurnal ayiur; 6,00- 
8,25 Muzica și actualități; 8,25 Mo- 

, ment poetic; 8,30 La microfon me
lodia preferată; 
știri; 9,05 La 
preferată; 9,30
10,00 Muzică ușoara interpretată la 
orgă ; 10,10 Curs de limba france
ză; 10,45 „Iți mulțumim partid cu
tezător" — program de cîntece ; 
li.OO Buletin de știri; 11,03 Cro
nica economică; 11,30 Melodii dis
tractive; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Muzică populară; 12,15 Bule
tin de știri; 12,20 Succese ale mu
zicii ușoare; 12,45 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic ; 12,55 Intîlnire
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,30 Scriitori ai secolului 
XX; 13,50 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ; 14,50 
C-întă Lidia Andronescu; 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier; 
15,05 La clarinet, Tliuta Rudăreânu;
15.15 Meridiane; 15,45 Din cîntece- 
îe lui Temistocle Popa; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,35 Concert ghicitoare — mu- 
zi< . ac- ooeră ; 16,55 Melodii popu
lare dintre cele mai cunoscute ;
17.15 Antena tineretului; 18,00 Bu

lletin de știri; 18,05 Cronica econo
mică; 18,15 Caleidoscop muzical; 
18,30 Radiosimpozion : Cerințele
practicii sociale și organizarea ad
ministrativ teritorială; 18,50 Muzi
că populară cu Maria Pietrarii ; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Concert de muzică ușoa
ră • 21,00 Melodii românești; 21,45 
Muzica ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Cîntece ascultate mereu cu plăce
re,- 22,30 Moment poetic; 22,35 Mu
zică de dans; 23,00 Interferențe li
rice — muzică ușoară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă.

0 Buletine de știri și meteo-ru- 
tiere la orele 1,00; 2,00; 3,00; și 
4,00.

la „persoana cea mai competentă, 
care poate furniza date în această 
privință". Acesta, 
cului, în loc de 
ne-a tăiat-o cu : 
reaza. Nu trebuie 
după ce spun minerii". . 
mul competent" ne-a dat 
Iii" cum trebuie scris
Doream să-i cunoaștem identitatea 
respectivului, dar a refuzat să se 
prezinte. Am aflat totuși că e vor
ba de tînărul inginer Scroban Zol- 
lan care a fost de serviciu -pe mină 
pe timpul nopții. Despre cele pe
trecute noaptea n-a suflat inginerul 
Scroban nici o vorbuliță. In schimb 
vagonetarul Dincă loan, artificie 
rul Văcăriuc Dario, supravegheto
rii Banyai Iosif ne informează că 
• ersonalul de deservire de la în- 
ilzire consumă băutură 
-viciului, își neglijează 

le are, se comportă 
.mnzător fața de oamenii 
la baie.

Tov. Brad Victor, șeful 
lui administrativ de la mina Paro
șeni, dă vina pe sectorul 
Vulcan care 
de apă. Pare 
zite. „N-ani 
așa ceva la 
declară dinsul. Destul de rău că

de la capul lo- 
orice argument, 

,,Oamenii exage- 
să te iei matale

Apoi „o- 
„indica- 

articolui.

în timpul 
sarcinile 
necores- 
care vin

pe sectorul I.C.O. 
nu asigură necesarul 
surprins de cele au- 

știut că se în-tîmplă 
mina noa-nă" — ne

faptul că asi- 
e condiționată 

unde deo- 
agentului ter- 
- precum și 

Vulcan care

nu cunoaște dumnealui doleanțele 
oamenilor. Doar sesizări s-au făcut 
destule. Nu negăm 
gurarea apei calde 
de l.E.C. Paroșeni 
camdata racordurile 
mic sînt provizorii 
de sectorul I.C.O.
deși a instalat pe conducta ce a- 
limentează mina Paroșeni cu apa 
potabilă un apometru, habar n-are 
care-i consumul de apa. In necu- 
noșlința de cauză bănuiesc că la 
mină s-ar face risipă de apă. Tot 
dumnealor nu respectă în schimb 
nici măcar programul stabilit pen
tru apă potabilă. Așadar, sînt o 
serie de neajunsuri, care se înlăn
țuie între

Minerii 
eforturile 
care le au
plinite întocmai, 
Dar serviciul adm:nislrativ, 
letul sindicatului, 
E.D.M.N., serviciul
gospodăresc din cadrul C.C.V.J. 
se îngrijesc de asigurarea 
condiții optime minerilor 
neni. Deși constructorul a 
în sfîrșit — o mare parte 
plexului social, deservirea
lor este lăsată la voia întîmplării. 
De ce ? In ^ma cui cade sarcina 
de a urmări respectarea progra
mului băii ?

ele
paroșăneni depun toate 
pentru ca sarcinile pe 
în acest an să fie înde- 

depășite chiar, 
comi-

conducerea 
administrativ- 

nu
unor 

paroșă- 
». r mi nat 
a com- 
mineri-

iNTREPRUtDEREA DE CONSTRUCȚII 
FORESTIERE

® Contabil șef
Contabil

Informații suplimentare

I
se pot obfine 

la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460.
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L U P E N I U L
în continuă dezvoltare

UN „TRIO u

nebărbieriți, soioși și 
hoinari pe drumuri,

Recent, a avut loc cea de-a 
XXXV-a sesiune a Sfatului popu
lar al orașului Lupeni. In sesiune 
s-a dezbătut darea de seamă privind 
îndeplinirea planului economic și 
social-cultural pe anul 1967 și pro
iectele de plan și de buget pe 1968. 
Au fost, de asemenea, prezentate 
coraportul comisiilor permanente 
privind activitatea desfășurată de 
acestea în anul trecut precum și 
planul acțiunilor 
patriotice 
1968. La 1 
sesiunii 
cipat 
sfatului 
conducători

făcut propuneri privitoare la îmbu
nătățirea activității sectoarelor 
I.L.L., I.R.E.H., I.C.O., unităților co
merciale.

Deputatul Aldica Nicolae s-a re
ferit la lucrările executate de sec
torul l.L.L. care nu se încadrează 
în termenele fixate, sînt de slabă 
calitate. Iar sectoarele I.R.E.H. și 
I.C.O., prin nesfîrșitele întreruperi 
de curent și apă,

Pe 
lucrările 
au parti- 
depu tații 
popular, 

ai
unor întreprin
deri și instituții 
din oraș.

După cum s-a 
anul 1967 a fost rodnic pentru gos
podarii Lupeniului. 
mai 
tea 
localitate s-a îmbunătățit. Spre deo
sebire de alți ani, în 1967 marea 
majoritate a unităților economice 
locale au încheiat anul cu rezultate 
frumoase. Sectorul l.L.L. a realizat 
peste sarcinile de plan un volum 
de lucrări echivalent cu 607 mii 
lei, iar sectorul de gospodărie co
munală a obținut 168 inii lei eco
nomii prin îmbunătățirea servi
ciilor de prestații, salubritate. In 
anul trecut s-a îmbunătățit și activi
tatea șantierului de construcții ; 
toate cele 264 apartamente planifi
cate au 
losință. 
I.R.E.H., 
dar n-a

In materialele 
nii, în dezbaterile purtate de 
tați a fost reliefată hotarîrea 
nenilor de a munci mai bine în 
noul an. Rezultatele bune de pînă 
acum se cer sporite în toate dome
niile de activitate. In sesiune s-au

arătat în sesiune,

Orașul a fost 
bine gospodărit, activita- 
unităților economice din

fost predate la timp în fo- 
In ce

acesta a
terminat

privește sectorul 
atacat 12 lucrări, 
nici una. 
prezentate sesiu- 

depu- 
lupe-

creează mari greu
tăți spitalului și 
maternității.

Deputatul Bora 
Aurel a vorbit 
despre neajunsu
rile existente la 
sectorul I.C.O. 
din localitate, pe 
care-1 conduce, 
cetînd să se inter

vină la conducerea I.C.O. Petroșani 
pentru aplicarea salarizării în acord 
la o serie de servicii. De altfel, des
pre oportunitatea cointeresării ma
teriale a salariaților de la sectoa
rele I.C.O., l.L.L. și I.R.E.H. au vor
bit mai mulți deputați.

Deputatul Dan Vaier 
pe larg la lucrările de 
Jiului și de alimentare
tabilă ce vor traversa în acest an 
orașul Lupeni. Această traversai e 
va trebui să se facă pe un traseu 
ales judicios cu consimțământul or
ganelor locale, în acord cu planul 
de sistematizare 
tat vorbitorul.

In continuare, 
bugetul Sfatului 
Lupeni pe 1968
acțiunilor patriotice. Bugetul pe a- 
nul 1968 se ridică la 17 505 300 lei, 
cele mai substanțiale sporuri fiind 
prevăzute în domeniile sănătate, 
învațămînt, gospodărire comunală. 
Iar planul acțiunilor patriotice pre
vede realizarea 
litar-gospodărești 
2 210 000 lei.

Netunși și 
înrăiti, zilnic 
deveniseră suspecți. Vulcănenii îi 
distingeau ușor : ,Sînt derbedeii 
ăia trei". Miliția din Vulcan a por
nit pe urmele lor. In seara zilei de 
12 ianuarie i-a găsit într-un canton 
părăsit al C.F.R. din apropierea 
preparatiei Coroești. Înarmați cu 
cuțite, s-au supus cu greu lucrăto
rilor din miliție. Iată și identitatea 
lor:

Primul din fotografie este Ivan 
Stelian, de loc din Fieni, Ploiești. 
A venit în Valea Jiului în septem
brie '67. Are 21 de ani neîmpliniți 
și, ...o internare la școala de corec
ție pentru infracțiuni pe cînd era 
minor. S-a angajat la Vulcan. A lu-

HOINAR A FOST 
CHEMAT LA ORDINE

crat două luni, dar nu s-a împăcat 
cu munca. Era prea greu. Venea 
băiatul obosit din șut, nu mai avea 
timp
Așa 
put 
lui.

L-a însoțit bunul
Ivan Constantin, al doilea din fo
tografie, care nu-i este altceva de- 
cît...
adus 
el o 
brie
calificat la
Dar, urmînd exemplul fratelui,

de hoinăreală, de aventuri, 
că și-a dat demisia și a înce- 
vagabondajul prin Valea Jiu- 
Dar n-a vagabondat singur.

său prieten

frate. Costică are 19 ani. L-a 
Stelica la Vulcan să cîștige și 
pîine. Și o cî.știgă. Din octoln- 
'67 lucrează ca muncitor ne- 

preparatia Coroești.

s-a referit 
îndiguire a 
cu apă po-

a orașului, a ară-

sesiunea a aprobat 
popular al orașului 
precum și planul

unor lucrări 
în valoare

edi- 
de

P. BREBEN

Concursul cultural-artistic
în cea de-a doua etapă
După consumarea pri

mei etape a concursu
lui cultural-artistic or
ganizat la Școala pro
fesională din Lupeni, 
duminică a început e- 
tapa a doua. In prima 
fază a etapei a doua 
s-au întîlnit elevii a-

II, din clasele A, 
C. Prezentîndu-se 

un repertoriu mai 
a Il-a B 
de punc- 
locul I.

I

I

E

T

O

nului 
B și 
cu 
bogat, clasa 
a obținut 290 
te, cîștigînd 
Dintre elegii 
depus efort

care au 
deosebit

pentru încununarea 
succesului menționăm 
pe : Săndulache Marin, 
1-loioș Tiberiu, Covaci 
Gheorghe, Marian loan 
șl alții. In curînd se 
vor desfășura celelalte 
faze ale acestei etape.

Familia mea se compune 
din două persoane: eu, șeful 
familiei și dînsa, adjuncta. 
Familie mică, spațiu 
mare, armonie sută 
Deviza noastră este : 
gete reciprocă". Dacă
vreau un pantof de 275 — eu 
nu zic nu. Sau dacă-i spun eu, 
i-ați dragă și tu un capod 
matlasat de 400 — nici ea nu 
zice nu. Viața în casa noas-

locativ 
la sută 
„Ințele- 

zice ea :

" acestuia» 
la aventuri, la va-

din „experiența1
s-a dedat și el 
gabondaj.

„Trioul" 
venit în Valea 
Oltețu. E de-o \ îrstă cu I\ an Ste
lian și are meseria de conducător 
auto. A lucrat o perioadă de timp 
ca șofer la D.R.T.A. Dar s-a plicti
sit repede. L-au plictisit mersul cu 
mașina, zgpmotul motorului. Și a- 
tunci a plecat în căutarea altui ser
viciu.

Și pentru că cine se aseamănă 
se adună, cei trei s-au adunat. Fi
rește

vățînd

îl încheie Călin Ion,
Jiului din raionul

Ivan Constantin Calin Ion

părul cît claia, 
murdară, pri

se aseamănă și 
apucăturile. Au 

rio" de hoinari 
unea, cu disci - 
stea. Tofi trei

că se aseamănă. Mai întii ca 
aspect fizic : 
îmbrăcăminte 
viri șirete. Li 
caracterele și 
format un ,.t 
certați cu m 
plina, cu cin 
sînt tineri cu
că. La vîtsta lor, tinerii pa
triei noastre studiază, mun
cesc, realizează visuri îndrăz
nețe. Și ei pot intra în rindul 
acestor tineri dornici de mun- 

însetați de învățătură, 
aceasta însă este ne- 

și de concursul o- 
publice, al 

în mijlocul
sau vor lucra, al

aproape

oame- 
cărora

A apărut : IL1E RĂDULESCU

Funcția economică - organizatorică 
a statului socialist

Monografia tratează 
cîteva dintre cele mai 
importante aspecte pri
vind funcția economi- 
ca-organizatorică a sta
tului socialist român, 
înfățișînd determinările 
obiective 
funcții, 
sfera ei 
legătura
te funcții ale statului, 
influența pe care o e- 
xercită asupra dezvol
tării 
și a 
tații 
ceste
tele.se și analizate prin 
prisma politicii P.C.R.

Din sumar : Determi-

ale acestei 
conținutul și 
de extindere, 
ei cu celelal-

națiunii 
întăririi 
de stat, 
aspecte

socialisto 
suverani- 
toate a- 
fiind în-

narea obiectivă a func
ției economice-organi- 
zatorice a statului so
cialist; Conducerea de 
către Partidul Comunist 
Român, izvorul forței 
și al succeselor statu
lui socialist; Conduce
rea planificată a eco
nomiei, conținutul prin
cipal al funcției eco- 

’ nomice-organizatorice a 
statului socialist; Dez
voltarea forțelor de 
producție ale societății, 
atribut fundamental al 
funcției economice-or- 
ganizatorice a statului 
socialist; Funcția eco- 
nomică-organizatorică a 
statului și rolul său în

dezvoltarea relațiilor 
de producție socialistă; 
Funcția economica-or- 
ganizatorică a statului 
socialist și rolul ei în 
dezvoltarea națiunii; 
Funcția economică or- * 
ganizatorică a statului 
socialist și rolul ei în 
întărirea suveranității 
naționale; Funcția, eco
nomică organizatorică 
a statului socialist și 
dezvoltarea relațiilor 
economice externe ale 
țării; Centralismul de
mocratic — principiu 
de bază în organizarea 
și conducerea econo
miei de către stat.

o dată pe lună ți-o aduc 7a 
picioare.

— Dacă începi să fii ironic 
mă supăr. Și tu știi că la mine 
tine supărarea...

— In cazul ăsta ce-ai zice să 
mergem astăzi să vedem o 
piesă bună cu „Bibanul" sau 
Radu Beligan ?

— Iți arde de glume ? Păi 
n-am mai văzut piesă jucată 
de-un colectiv bucureștean, în

tiu un pumn de dolari" l-am 
mai văzut la Cultural și în 
general mai toate 
Muncitoresc sînt
Iar la 6 August, 
nu mă duc de 
că-i un frig și-o 
de parca-i intra 
Bolii șl de fapt 
ce rulează acolo.

— Bine, dar atunci, 
să facem ?

filmele de Ia 
în reluare, 

în Bărbăteni, 
groaza sălii, 
beznă acolo 
în 

nici
Peștera 

nu știm

ce viei

DILEME CASNICE
glastră de cera- 
lualâ cu preț

ivesc mici „dis- 
Și nu știu 
au loc mai 
sau în sâr
ma! depar- 
trecută, în

tră, se poate asemăna cu coe
xistența a doi trandafiri din 
plastic într-o 
mică neagră 
redus.

Că se mai
cuții", e adevărat, 
cum se face că ele 
totdeauna duminica 
bătorile legale. Nu 
te decil săptămîna
timp ce citeam ziarele de sîm- 
bâlă, nevastă-mea a deschis 
discuția :

— Tu nu ai de gînd să mă 
mai scoți și pe mine în lume 
puțin ?

— Bine dragă, dar acum vii 
de la „Autoservire" și lume 
multă ca acolo unde mai gă
sești ? Sau dacă ții neapărat, 
uite mă abonez la „Lumea" și

Lupeni, de... nu țin minte. Zic 
oamenii că la noi e căpătui 
pămîntului, că d-aia întoarce 
trenul aici. Și nu vin.

— Ai dreptate. Las’ că-i ve
dem la vară cînd închid sta
giunea pentru inventar. Dar, 
ia stai puțin, să văd în ziar 
la rubrica „Filme" ce putem 
viziona azi. Așaa... l.a Cultural 
„Cerul începe la etajul trei", 
la Muncitoresc „Pentru un 
pumn de dolari" și la 6 Au
gust... Ăsta nu-i trecut în pro
gram. Ei, ce zici, pe care-1 
vedem ?

— Pe niciunul I
— Cum așa ?
— Foarte bine. La Cultural 

nu merg pentru că ultimul 
film românesc pc care l-am 
văzut aici a lost: „Vremea 
zăpezilor" și m-am lecuit. „Pen*

în

— Dacă stai toată ziua cu 
nasu-n ziare sigur că nu știi 
ce să facem. Mai privește 
tu în jurul tău.

— Și ce-am de văzut ?
— De exemplu la intrarea

Lupeni e un panou pe care 
scrie mare să se vadă : Pe- 
trece-ți o seară plăcută la res
taurantul „Cina" — muzică, 
dans, antren.

— Și zici să mergem la 
Cina ?

— Daca-i vrea și tu, eu ta
re m-aș duce.

— Păi tu știi ce-i la Cina ?
— Ce să fie ? Muzică, dans.
— Vezi, acum, ție-ți arde de 

glumă. Da’ uite ca să fiu sin
cer cu tine, trebuie să-ți spun 
că alaltăieri cînd am înlîrziat 
n-am fost la ședință. Am fost 
la Cina cu băieții la o șuetă.

că,
Pentru 
voie 
pi ni ei 
nilor
au lucrat 
părinților care aproape au 

de copiii lor. Cei doi Ivan mai 
n frate în Vulcan : pe Ivan 

Vasile. Dar acesta a neglijat total 
soarta celor doi frați ai săi. De 
asemenea, conducerea preparatiei 
Coroești, organizația 
de echipă Faur care-1 
ordine pe 
preocupat 
timpul să 
un 
i-ar
Cît

U.T.C.,
are 

han Constantin, 
de educația lui. 
o facă pentru a 
pradă unor greșeli

șeful

tînăr
îngreuna ascensiunea în viață, 
îi privește pe ceilalți doi hoi

nari, miliția 
dată măsuri 
a lor. Dacă 
zultate, sînt 
onorabile.

Vulcan a luat deocain- 
onorabile de sprijinire 
acestea nu vor da re- 
și altele — mai puțin

I. DURECI

Ușurință 
păgubitoare

Și după cele ce-am vă
zut, zău că nu-mi mai arde 
să mai dau pe acolo. In pri
mul rînd e frig de îngheață 
coniacu-n pahare. De muzică 
nici vorbă. Instrumente erau 
ele, dar muzicanți ioc. Doai 
un Moș Gerilă din carton cu 
sacu-n spinare trona pe pe
rete. Aveai impresia că înain
te cu o clipă, băgase toți mu
zicanții în sac și se pregătea 
s-o șteargă, in rest doar frig, 
sala împodobită și urările de 
revelion.

— Gata dragul meu, m-ai 
convins. Dar în concluzie : ce 
tăcem ?

— Eu întotdeauna am lăsat 
mai mult de la mine. Așa că 
oriunde vrei tu,

— Și eu, 
noastre, zic : 
unde vrei tu.

— Și, ca să n-o luăm de la 
început, am 
tru : 
sticluța
pe șefu’ 
semn, a 
de care 
porc, am dat drumul
și ne-am simții mai 
la restaurant. După 
văzut și-un film pe micul ecran 
și astfel duminica a trecut des
tul de plăcut.

Sînt curios ce-o să facem 
duminica viitoare.

ori nicăieri, 
conform devizei 
ori nicăieri, ori

ales un teren neu- 
A scos adjuncta 

coniac, l-a servit 
un pahar pînă la

acasă. 
de 
cu 
făcut și două grătare,
eram sigur că-s de 

la radio 
ceva ca 
asta am

„..Să vedeți, am folosit-o de 
multe ori dar nu s-a întîm- 
plat... ? !" Așa a început să 
se justifice pentru neglijenta 
sa, Călina lacob din Slătini- 
oara — Petroșani.

Gospodarul nostru obișnuia 
sa-și mulgă vacile la lumina 
palidă a unei luminări, insta
lată pe un suport improvizat 
pe peretele grajdului, la mică 
distanță de tavan. In ziua de 
13 ianuarie, pe la orele 18, 
cînd obișnuitele treburi gos
podărești se apropiau de sfîr- 
șit, • practica s-a repetat, numai 
că de această dată luminarea 
a rămas nestinsă și a început 
să-și facă de „cap", în timp 
ce proprietarul a plecat la.. 
nuntă.

încet, încet, flacăra lumină
rii s-a întins pînă la acoperiș. 
Noroc că lumina puternică 
produsa de incendiu a fost ob
servată de un vecin care a a- 
larrnat sătenii și cu toții au 
sărit la stingerea flăcărilor 
mistuitoare. Călina Voica a 
intrat în grajd salvînd din 
ghearele incendiului 6 vaci, un 
cal și un porc.

Iată deci unde duce neres- 
pectarca regulilor celor mai o- 
lementare de pază contra in
cendiilor. Cazul petrecut la 
Călina lacob amintește încă o 
dată celor neglijenți necesita
tea de a folosi pentru 
narea grajdurilor, 
magaziilor și a . 
numai mijloacele 
toare — felinare, 
bineînțeles, acolo 
curentul electric I încălcarea a- 
cestor reguli duce de multe ori 
la incendii...

ilumi- 
podurilor. 

altor locuri 
corespunzS- 
lanterne si 

unde există,

Traian POPA

Cpt. GHEORGHE UNGI P
Inspector șef P.C.J.

tele.se


4 STEAGUL ROȘU

Situația din Orientul Apropiat Forțele patriotice din Vietnamul de sud
$ Declarațiile ministrului de externe al R.A.U. 

Reuniunea guvernului izraelian
CAIRO 5 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Republi
cii Arabe Unite, Mahmud Riad, a 
arătat că Izraelul nu respectă prin
cipala prevedere a rezoluției Con
siliului de Securitate în problema 
Orientului Apropiat — evacuarea 
trupelor sale de pe teritoriile ara
be, scrie ziarul „Al Ahram". El a 
arătat, continuă ziarul, ca opera
țiunile de deblocare a celor 15 
nave aflate în Canalul de Suez au 
eșuat datorită acțiunilor părții iz- 
raeliene. In momentul de față, a de
clarat Mahmud Riad, acest fapt es
te considerat de R.A.U. o proble
mă secundară. Principala problemă

Satcesul iiliiiKi 
Mim Foia 
la Paiis

PARIS 5. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Magdalena Popa, prim- 
solistă a Operei Române, este 
invitată la Paris de compania 
de renume mondial „Grand 
ballet clasique de France", ca
re oferă iubitorilor de arta co
regrafica, pe scena Teatrului 
„Champs Elysees" o suită de 
spectacole din c*le mai alese 
piese de balet clasic. La sus
ținerea spectacolelor participă, 
pe lingă marile vedete ale 
baletului francez, și soliști de 
renume international din alte 
țări.

Magdalena Popa, care cu 
doi ani in urmă a obținut in 
Franța „Steaua de aur pentru 
cea mai bună dansatoare", a 
cucerit din nou publicul pari
zian. Ea a interpretat rolul ti
tular din baletul ,,Giselle" și 
„Moartea Lebedei", cu care a 
prezentat mai multe spectacole.

„Moartea Lebedei", un solo 
de balet a cărui durată este 
de numai trei minute, a entu
ziasmat publicul. Aplauzele fre
netice și ovațiile Îndelungate 
ale miilor de spectatori care 
au umplut sala duminică sea
ra, au ținut 75 minute în șir. 
Magdalena Popa a fost singu
ra vedetă bisată.

LA GRENOBLE

Astăzi începe a 10*a edifie 
a Olimpiadei Albe

GRENOBLE 5 (Ager- 
pres). — Incepînd de 
astăzi, marți, timp de 
12 zile, atenția ama
torilor de sporturi de 
iarnă din lumea în
treagă va fi îndreptată 
către orașul francez 
Grenoble, de pe malul 
Iserului, gazda celei 
de-a 10-a ediții a O- 
limpiadei Albe.

Jocurile Olimpice de 
iarnă au fost așteptate 
la fiecare ediție cu un 
interes crescînd de că
tre iubitorii schiului, 
bobului, patinajului sau 
hocheiului, de pe toate 
continentele. Tradițio
nala competiție a pro
movat întotdeauna spi
ritul de prietenie, ideea 
că sportul este un fac
tor de apropiere și de 
cunoaștere între po
poare.

După 24 de ani de la 
disputarea primei ediții 

a Olimpiadei Albe de 
la Chamonix, flacăra 
olimpică se reîntoarce 
în Franța. La actuala 
ediție a J. O. de iarnă 
de la Grenoble parti
cipă o cifra record de 
sportivă : 1 355, repre-
zentînd 37 de țări. Nici
odată în istoria Olim
piadelor Albe n-a fost 
consemnată o asemenea 
cifră.

In vederea acestui e- 
veniinent, Grenoble a 
îmbrăcat de mai multe 
zile haina de sărbă
toare. Întrecerile de 
patinaj viteză vor avea 
loc în parcul „Paul 
Mistral", cele de pati
naj artistic în palatul 
de gheață din Grenoble, 
unde vor avea loc, de 
asemenea, și meciurile 
competiției de hochei 
pe gheață. La Autrans 
(35 km de Grenoble) 
sb vor desfășura pro

o constituie evacuarea teritoriilor 
arabe de către trupele izraeliene. 
Potrivit ziarului citat, Mahmud Riad 
a înmînat reprezentantului special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring, un raport detaliat cuprinzînd 
poziția țării sale, declarînd că va 
continua să acorde întregul sau 
sprijin misiunii acestuia.

★

IERUSALIM 5 (Agerpres). — 
Membrii guvernului izraelian s-au 
reunit duminică în vederea exami
nării situației intervenite în urina 
hotărîrii adoptate de R.A.U., sap- 
tămîna trecută, de a sista lucrările 
de degajare a celor 15 nave sub pa
vilion străin blocate în Canalul de 
Suez. Potrivit agenției France 
Presse, guvernul izraelian consi
deră că „orice inițiativa pri
vind deblocarea Canalului de 
Suez ce depășește limitele acordu
lui în legătură cu evacuarea celor 
15 nave trebuie sa facă obiectul 
negocierile între părțile semnatare 
ale acordului O.N.U. de încetare 
a focului". Guvernul de la Tel Aviv 
continuă să se opună intențiilor 
R.A.U. de a evacua cele 15 nave 
prin partea de nord a Canalului de 
Suez. Hotărîrea izraeliană în aceas
tă problemă se sprijină pe cele 
două amendamente aduse la 27 iu
lie și 28 august 1967 acordului pri
vind încetarea focului și care pre
cizează că reluarea navigației pe 
Canalul de Suez nu va avea un ca
racter unilateral, în afară de cazul 
unui consemn mutual, a subliniat 
un purtător de cuvînt al guvernu
lui izraelian.

YEMEN

Trupele republicane dețin „întregul 
control" asupra zonei Sanaa-Hodeida

CAIRO 5 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Republicii Ara
be Yemen, Abdallah Barakat, a 
declarat — potrivit agenției M.E.N. 
— că forțele armate republicane, 
înfrîngînd forțele regaliste care au 
asediat timp de două luni capitala 
tării, dețin „întregul control" asu
pra zonei Sanaa — Hodeida. El a 

bele nordice și biatlo- 
nul, la Alpe d'Huez vor 
avea loc întrecerile de 
bob, la Chamrousse se 
vor desfășura probele 
de schi alpin, la St. 
Nizier își vor lua zbo
rul săritorii de la tram
bulină, iar la Villard 
de Lans vor avea loc 
concursurile de skele
ton (săniuș).

La actuala ediție, Ro
mânia participă la ho
chei pe gheață, patinaj 
artistic, schi alpin, 
biatlon și bob. Specia
liștii acordă șanse 
biatloniștilor si mai a- 
les boberilor, vicecam- 
pioni europeni în pro
ba echipajelor de 4 
persoane. Cu mare in
teres este privită mi
cuța patinatoare Bea
trice Huștiu, în vîrstă 
de 11 ani si 5 luni, ca
re este considerată cea 
mai tînăra participantă 
a Olimpiadei.

SAIGON 5 (Agerpres). — Coman
damentul forțelor armate populare 
ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud a dat publi
cității un comunicat special în 
care se arata că execuți nd ordinul 
Prezidiului C.C. al F.N.E., forțele 
armatei populare de eliberare, spri
jinite de populație, au lansat ata
curi violente împotriva agresorilor 
americani și armatei saigoneze, re- 
purtînd victorii importante. In regiu
nea platourilor înalte, forțele pa
triotice și populația au lansat ata
curi simultane asupra reședințe
lor provinciilor Kontum, Pleiku și 
Dar Lac, preluînd controlul asupra 
acestora. In districtul Trung Bo și 
Quang Nam forțele patriotice, spri
jinite de populație au lansat atacuri 
impetuoase asupra marii baze mi
litare americane de la Da Nang, 
ocupînd orașul și cartierul general 
al Corpului de armată, provocînd 
inamicului pierderi însemnate în 
oameni și material de luptă.

La Hue. vechea capitală imperia
lă sud-vietnameza, forțele patrioti
ce sprijinite de populație, și orga
nizațiile progresiste și democratice 
au preluat controlul asupra orașu
lui. Numeroși soldați și ofițeri din 
armata sud-vietnameza au trecut 
de partea unităților F.N.E.

La Saigon, detașamente ale 
F.N.E., sprijinite do organizații pa
triotice de masă, de soldați și ofi
țeri animați de sentimente patrio
tice, inclusiv polițiști și funcționari 
ai administrației saigoneze, au lan
sat atacuri violente în principalele 
puncte ale capitalei între care Pa
latul prezidențial, sediul statului 
major și comandamentul forțelor 

adăugat că Sanaa va începe să fie 
aprovizionată imediat cu alimente 
din Hodeida. Ziarul „Al Ahram" 
consideră ca forțele republicane au 
înfrînt pe asediatori în cea mai 
mare luptă desfășurată cu trupele 
regaliste în ultimele doua luni. Pe 
de altă parte, un purtător de cu
vînt al Frontului Național de Eli
berare din Aden a anunțat că a pri
mit rapoarte, potrivit cărora tan
curi ale Arabiei Saudite au sus
ținut atacul forțelor regaliste asu
pra orașului . Meedi, situat la 100 
mile nord de Hodeida.

Incident la granița 
Cambodgiei

PNOM PENH 5 (Agerpres). — 
Trupele americano-saigoneze au su
pus la 2 februarie localitatea cam
bodgiana Phnom Denh unui puter
nic foc de artilerie. In timpul ce
lor două atacuri săvîrșite asupra 
localității, o persoană a fost ucisă, 
alte cinci au fost rănite și un nu
măr de case avariate. La locul in
cidentului au sosit membri ai Co
misiei internaționale «e suprave
ghere și control din Cambodgia, 
ziariști locali și străini. Aceasta 
este a doua provocare armată ame- 
ricano-saigoneză după vizita făcu
tă în ianuarie a.c. în Cambodgia 
de Charles Bowles, reprezentantul 
special al președintelui Johnson, 
care în timpul convorbirilor cu 
prințul Norodom Sianuk a dat asi
gurări guvernului cambodgian că 
S.U.A. vor respecta granițele rega
tului cambodgian neutru și . suve
ran.

își continuă ofensiva
maritime militare sud-vietnameze, 
ambasada S.U.A., aeroportul și alte 
obiective.

In fața ofensivei' hotarîte a ma
selor revoluționare, se arată în co
municat, agresorii americani și 
grupul de trădători ai clicii Thieu- 
Ky au intrat în panică. Aparatul de 
stat al marionetelor saigoneze este 
în plin proces de destrămare.

Oficialitățile americane 
încep să recunoască...

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Secretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și ministrul apărării, Robert 
McNamara, au abordat duminică, 
în cadrul unei emisiuni de televi
ziune, problema navei-spion ,,Pueb- 
blo" și situația din Vietnamul de 
sud. Nici Rusk, nici McNamara nu 
au respins posibilitatea ca nava 
spion ,,Pueblo" să fi pătruns în a- 
pele teritoriale ale R.P.D. Coreene. 
Rusk și McNamara au spus că, în 
momentul în care echipajul navei 
„Pueblo" va fi eliberat, va fi des
chisă o anchetă aprofundată. Se
cretarul de stat a adăugat ca în ca
zul cînd această anchetă va indica 
pătrunderea navei „Pueblo" în a- 
pele teritoriale nord-coreene, gu
vernul american va recunoaște a- 
cest lucru în mod public.

Șeful Departamentului de Stat a 
declarat că președintele Johnson se 
bazează în continuare pe acțiuni 
diplomatice pentru a obține elibe
rarea navei „Pueblo" și a echipa
jului acesteia.

Vorbind despre ultimele atacuri 
lansate de forțele patriotice din

@ BEIRUT. — După cum trans
mite corespondentul de la Beirut 
al agenției Reuter, primul ministru 
al Libanului, Rashid Kara me, a 
prezentat luni președintelui Char
les Helou demisia cabinetului său 
în vederea formării unui guvern 
provizoriu care să organizeze ale
geri generale.

@ LONDRA. — Intre guvernele 
Marii Britanii și Irakului au avut 
loc contacte în vederea reluării 
relațiilor diplomatice, rupte în iu
nie anul trecut în urma izbucnirii 
crizei din Orientul Apropiat, ara
tă agenția France Presse citind 
surse autorizate engleze.

TEL AVIV. — Submarinul 
„Dakar". împreună cu echipajul 
sau alcătuit din 69 de persoane, 
este considerat pierdut, si cercetă
rile în vederea găsirii lui au înce
tat, se arată într-un comunicat al 
Statului Major al forțelor armate 
izraeliene.

@ BANGKOK. — Intr-o declara
ție făcută la Bangkok, primul mi
nistru al Tailandei, Thanom Kitti- 
kachorn, a recunoscut că, în ulti
mele săptămîni, în regiunile nor-

GRECIA

Premierul Papadopoulos a dat dispoziție 
să se treacă la „epurarea" aparatului de stat

ATENA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Premierul grec Papadopoulos 
a dat dispoziție tuturor membrilor 
cabinetului său să treacă imediat 
la „epurarea" aparatului de stal 
de elementele ostile regimului mi
litar. Cu alte cuvinte, vor fi con- 

Vietnamul de sud, Rusk a recunos
cut „că acestea au un efect .moral 
incontestabil".

★

SAIGON 5 (Agerpres). — După 
cum relatează din Saigon cores
pondentul agenției France Presse, 
un batalion al patrioților sud-viet
namezi a reușit luni să ocupe co
misariatul poliției saigoneze din 
cel de-al optulea arondisment al ca
pitalei sud-vietnameze. După ocu
parea comisariatului, patrioții au 
incendiat această clădire. Cores
pondentul agenției citate precizea
ză că este pentru prima dată de 
la ofensiva lansată de forțele ar
mate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud cînd un comisa
riat de poliție din Saigon este ocu
pat.

In Delta Mekong, unități ame
ricane încearcă să degajeze Vinh 
Long, cea mai importantă bază a- 
mericană dotată cu nave fluviale 
de patrulare. Activitatea acestei 
baze va fi considerabil redusă în 
următoarele luni atît timp cît nu 
vor fi primite din Statele Unite 
noi vedete. Cea mai mare parte a 
acestor nave care deserveau baza, 
au fost distruse în cursul atac„.xi- 
lor lansate de forțele patriotice.

In cadrul unei conferințe de pre
să, generalul Ky a spus, între al
tele, că F.N.E. ar avea concentra
te trei regimente în jurul capitalei 
sud-vietnameze și că se așteaptă 
„un nou atac în următoarele zi
le" asupra Saigonului. Generalul 
Ky a arătat ca în capitală s-au 
luat măsuri de securitate, precizînd 
în același timp, că aeroportul Tan 
Son Nhut și baza militară aeriană 
de la Bien Hoa ar putea fi cLin nou 
atacate.

TOR I
dice ale țării au avut loc lupte 
grele între pafrioți și forțele gu- - 
vernamentale. Deși în declarație 
nu au fost precizate pierderile su
ferite de armata guvernamentală, 
agenția Associated Press, citînd 
surse bineinformate de la Bangkok, 
arată că numărul soldaților tailaD- 
dezi uciși depășește cifra de 300.

Starea sănătății 
lui Blaiberg

Potrivit unui comunicat al spi
talului Groote Schuur din Cape
town, starea pacientului Philip Blai
berg „este satisfăcătoare". După 
cum se știe, Blaiberg este singurul 
supraviețuitor din cele cinci per
soane cărora li s-au făcut o ope
rație de grefare a inimii.

£ CIUDAD DE MEXICO. — „E- 
liberati doținuții politici", „îmbu
nătățiți condițiile de viață ale 
muncitorilor și țăranilor", sub a- 
ceste lozinci studenții din Mexic 
au inaugurat duminică un „marș 
al libertății" care va dură 7 zile. 
„Marșul libertății" a fost initftft 
de Centrul național democratic al 
studenților din Mexic.

cediați toti salariații statului care 
au participat la acțiuni contrare 
liniei politice a actualului guvern, 
sau pur și simplu au manifestat 
vederi politice pe cale guvernul 
le consideră incompatibile cu noua 
ordine.
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