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DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
D io nou regres!

© Cele mai substanțiale depășiri : la mina Lupeni — 
3 317 tone și la mina Paroșeni — 1 297 tone cărbune.

5 exploatări, 19 sectoare si 164 brigăzi cu planul 
nerealizat.

Procentul de cenușă admis continuă să fie depășit 
cu 2,3 puncte pe combinat.

După ce cu numai zece zile în 
urmă scoteam în evidență cele 
2 048 tone de cărbune extrase peste 
plan de colectivele combinatului 
carbonifer, sfîrșitul decadei a doua 
este surprinzător : planul pe prime-

de 99,6 la sută, rămînerea sub plan 
pe combinat fiind de 1 289 tone de 
cărbune. Deci în zece zile s-au 
pierdut 3 337 tone ! Aceasta apa
rent doar, deoarece scoțînd din cal
cule cele două exploatări, Lupeni

94,5 la sută. Mentinînd un ritm 
descendent, mina Vulcan raportea
ză — 1 516 tone (97,6 la sută) pier
dere înregistrată numai în zece 
zile, iar Aninoasa și Uricani se în
scriu cu datorii de 695 tone, res
pectiv, 830 tone de cărbune.

Pe lingă minele Lupeni și Paro
șeni ale căror frumoase depășiri 
de 3 317 tone, respectiv, 1297 tone 
de cărbune compensează într-o oa
recare măsură din datoriile celor
lalte exploatări care totalizează 
5 903 tone, merită evidențieri și 
colectivul minei Petrila care a rea
lizat planul în proporție de 100 la 
sută, mentinînd astfel un ritm con
stant de la începutul anului.

Comunistul Fleancu Dumitru, lacătuș-mecanic în secția mecanică a 
U.R.U.M.P. este apreciat de colectiv pentru lucrările de calitate pe care 
le execută.

lată-1 în clișeul nostru, finisînd un rotor pentru moara de minerit 
de la Baia Mare.

Le 20 de zile ale lunii februarie 
nu s-a realizat decît în proporție

si Paroșeni, singurele care-și men
țin realizările la nivelul angaja-

Utilaje comerciale reparate
CLASAMENTUL HĂRNICIEI

PE SECTOARE anului si pînă ieri 
utilaje, aparținînd 
de 84 000 lei.
fost redate unități-

I Paroșeni
V Lonea
II Vulcan
VI Lupeni
VIII Lupeni

Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul

se primesc 
„musafirii” !

mentelor, minusul ■ 
mai mare. La acest 
Lonea și Dilja 
tone, respectiv, 
bune, realizînd 
porție de 96,5

este cu mult 
minus minele 

se înscriu cu 1 802 
i 060 tone de car- 

planul doar în pro- 
la sută, respectiv.

Colectivul Atelierului de reparat utilaj comercial din 
Petroșani își aduce din plin contribuția la buna funcționare 
a unităților comerciale. De la începutul 
in atelierele A.R.U.C. au fost reparate 
magazinelor din Valea Jiului, în valoare

Ca urmare, pînă la 21 februarie, au
lor comerciale, în bună stare de funcționare, un număr de 
17 agregate frigorifice, două mașini de tăiat mezeluri, două 
malaxoare pentru cocă și altele.

In prezent se execută reparații la o mașină de preparat 
înghețată, un expreso pentru cafea, două motoare elec
trice etc.

Dintre muncitorii care își aduc un aport substanțial la 
realizarea unor lucrări de calitate și în termenul planificat 
amintim-pe mecanicii Botici Solomon, Romanici Mircea,- strun
garul Lascu Viorel; electricianul Luț Dumitru.

I

,,Studierea 
exploziilor 

cărbune 
barajelor

pre- 
de 

prin 
cu

înaintea intrării 
la rilm este și va 

absolut necesară. 
se primesc „musa-

depră- 
proce- 
(folosi- 
cu ca

rnal

științifică 
cercetări 

securitatea mi- 
vizează în gene

ar ii :

Activitatea
b

La clubul sindicatelor din 
Petrila} continuă, în... același 
ritm lent, lucrările de repara
ții. S-a ajuns (in sfîrșit 1) la 
spoirea pereților laterali și a 
plafonului sălii de spectacole. 
Necazul — pentru că despre 
un necaz evitabil grăiesc a- 
•jfyzte /înduri — provine toc
mai de la tavan. Acoperit de 
curînd cu ,,spumă albă", plafo
nul — speriat și de somația 
de pe ecran a filmului „Sus 
mîinile, domnilor polițiști" — 
a Început să... plingă peste

jurna! 
cifimdlln

scaunele sălii. Și nu pe ici, pe 
colo, ci peste toate scaunele 
s-au așternut pete albe. Oa
menii au venit, Lotuși, la film. 
Și-au luat bilele lot de 2,50 
iei! Au stal insă în picioare 
și-au vociferai că: „unde nu-i 
cap (adică la conducere) vai 
de picioare" (adică ale lorfl 
A doua zi (12 februarie) situa
ția s-a repetat. De dala aceas
ta, Insă, „prevăzători", cei ce 
arimesc salariu de la acest 
club, au „uitat" în sala, la loc 
vizibil, o bucată mare de pin- 
ză murdară. Oamenii n-au maj 
Stat in picioare. Au 
ceea ce li s-a oferit < 
rinimie și și-au șters, 
ziciune, scaunele. Cei î 
insă, nu știau de t

t iolosit 
cu... mă- 
cu repe- 
întîrziați, 
existența 

„ștergătorului portativ" și și-ou 
Dictat, cum au vrut sau cum 
n-au vrut, hainele. Și-au ex
primat și ei nemulțumirea Dar, 
parcă a folosit la ceva ! Ce-ar 
ii putut ei să le propună ce- 
ior de aici pentru ci nu se mai 
repeta zugrăvirea voluntară ? 
Nu suspendarea rulării filmu
lui ei a remediul! Nu I Dar cu
rățenia să iii 
oamenilor 
fi or ici nd

Nu asa 
firii" I

La S. O. S. M.

Activitatea 
a Stației de 
pentru 
nieră,
ral obiective cum 
creșterea gradului de se
curitate și confort, creș
terea eficienței economi 
ce a unor utilaje și in
stalații, prin raționaliza
rea acestora (ventilatoa
re, instalații de 
fuire) și a unor 
dee tehnologice 
rea explozivilor
pacitate de lucru 
ridicată) sau economisi
rea de fonduri valutare, 
prin realizarea unor pro
duse indigene la nivelul 
celor care se importă.

Anul 1967 a fost deo
sebit de fructuos

laboratorul 
aera j al 

Petro
șani a sosit pen
tru măsurători un 
nou lot 
buri, c 
conduce aerul 
prin galeriile sub
terane.

pentru

In 
d e 
S.C.S.M.

cercetătorii stației care 
au avut de rezolvat 102 
teme, dintre care mai 
mult de jumătate apar
țin sectorului minier.

DiDtre lucrările înche
iate în 1967 sînt de men- 

• onal : ,,Procedee și sis- 
;eme de etanșare a in
stalațiilor de aeraj par
țial", .Analiza posibili
tăților de îmbunătățire a 
climatului în căile prin
cipale de acces la mina 
Lupeni", 
venirii 
praf de

-isirea
apă", ,,Cercetări în com
baterea prafului silico- 
gen prin aeraj aspirant 
la lucrările în fund de 
sac", ,,Studiul condițiilor

influențează capaci- 
a omu- 
etc.
de cer- 
au co- 

ingineri, 
si psi- 

reusit

car.
lalea de munca 
lui în subteran"

La activitatea 
cetare științifică 
laborai 56 de 
chimiști, medici
hologi, care au 
să rezolve integrai sar
cinile anului 1967 la un 
nivel superior anilor pre
cedent.

,,In etapa actuală — 
?șa cum se subliniază în 
raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușes- 
cu la Conferința Națio
nală a P.C.R. — reușita 
acțiunii de perfecționare 
a organizării producției 
și a muncii este studie
rea tuturor laturilor pro
cesului producție".

Aceasta mseamna ca ac
tivitatea de cercetare 
tehnico-științifică trebuie 
să fie mereu cu un pas 
înaintea introducerii teh
nicii noi.

Referindu-ne la dome
niul concret de activi
tate a S.C.S.M. cerceta
rea trebuie să se finali
zeze în soluții eficiente 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de tehnică a se
curității și igiena mun
cii, care să constituie 
un sprijin efectiv al teh
nologiilor și metodelor 
noi de lucru în indus
tria minieră.

Planul pe anul 1968 al 
S.C.S.M. răspunde aces
tor directive; cele 58 de 
teme ce se cer a fi re
zolvate cuprinzînd cele 
mai importante probleme 
ale mineritului din țara 
noastră trebuie să 
materializate prin 
terea in continuare 
curității muncii in 
teran.

a se-

Momentul 
încordării

In acei moment cumpănifor, 
pe coridorul spitalului din Pe
trila și-a făcut loc agitația. 
Medicul Balea Maria a anun
țat surorile: „Pregătiți totul! 
In cel mai scurt timp trebuie 
să facem transfuzia. Altfel..." 
Se înțelegea despre ce „altfel1" 
era vorba. De operativitatea 
cu care aveau să lucreze de
pindea viața unui om aproape 
aflat în ghearele marții.

Accentuarea durerilor stoma
cale îl făcuseră pe Bartos Ioan 
de la E. 7*1. Petrila să vină de 
urgența la spital. Ulcerul gas
tric îi provocase o hemoragie 
puternică. Acum se afla a- 
proape în inconștiență. Tre
buia să i se facă de urgență 
o transfuzie. Cei de aici n-au 
stal pe gînduri. Trusa de per
fuzie, după ce fusese sterili
zată, a „poposit" la căpătîiul 
bolnavului. Surorile Voicu Ma
ria și Lupușor Ana au montat 
flaconul de singe la stativ și 
l-au apropiat de patul în care 
stătea cel suferind Medicul 
internist Balea Maria a tăcut 
legătura între tub și vena pa
cientului. O liniște desăvîrșită 
s-a așezat peste tot. Frunțile 
celor care se angajaseră să 
învingă capriciile bolii se în
crețiseră de încordare. Picătu
ră cu picătură sîngele curgea 
din flacon în venă. Toți urmă
reau cadența picăturilor, cu 
qîndul la salvarea bolnavului 
Fiecare picătură de singe în
semna mărirea vitalității orga
nismului, însemna viață pen
tru cei aflat în pragul deznă
dejdii. Momentul de încordare 
a durat 3 ore. In acest timp 
nimeni n-a scos o vorbă. In
teresul și cunoștințele depuse 
în slujba salvării unui om 
s-au simțit în fiecare clipă. 
La capătul încordării au urmat 
cîteva minute de discuții în 
care s-a pronosticat viitoarea 
stare a bolnavului Peste cîte
va zile, cel salvai le-a mulțu
mit medicilor pentru dragostea 
și devotamentul cu care s-au 
dăruit pentru salvarea vieții 
iui.

Sini multe momente cruciale, 
în care un om este pus să 
salveze viața semenului său. 
Sînt numeroase cazuri. cînd bi
nefăcătorii în halate albe tră
iesc momente' de maximă în
cordare ia căpătîiul bolnavi
lor, lapt pentru care prime sa 
mulțumirea și prețuirea ce li 
se cuvine.
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Activitatea citrașcolarâ — suport Nea Dușan, veteranul
al interesului pentru fnvâfătura

MăsuFile adoptate de Plenara 
G.G. al P.G.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967, cu privire la sar
cinile organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, ale Uniunii Tinere
tului Comunist, pentru îmbunătăți
rea muncii educative în rîndul ti
neretului, au avut un puternic e- 
cou în liceele Văii Jiului. A înce
put, peste tot, o perioadă de cău
tări permanente a formelor și mij
loacelor de activitate cele mai a- 
decvate vîrstei tineretului. Acest 
obiectiv, însă, după cum se știe, 
nu se poate atinge decît printr-un 
sistem amplu și bine chibzuit de 
activități extrașcolare, în care ele
vii să-și pună în valoare întregul 
potential moral, intelectual și fizic. 
Răspunderea pentru întreaga mun
ca educativă în 
rîndul tineretului 
redevenind acum 
în egală măsură, 
atît organizației 
U.T.C. cît și pro
fesorilor diriginți, 
necesitatea unei 
strînse colaborări între școală și 
organizația comunistă de tineret 
devine stringentă.

In liceele din Valea Jiului, după 
cum am fost informați această co
laborare, care se cristalizează pe 
zi ce trece, urmărește orientarea 
activităților extrașcolare pornind 
de la cunoașterea — într-o măsură 
cît mai mare — a psihologiei vîrs
tei elevilor.

Multe din aspectele cunoașterii 
profunde a trăsăturilor caracteris
tice ale adolescentei au stat la ba
za discuțiilor noastre cu educatorii 
tineretului studios din licee.

Am aflat astfel ca profesorii Stoi- 
can Elena, Gordin Ioan, Băbeanu 
Radu și Muntean Ironim de la Li
ceul Petroșani, de exemplu, la ore
le de dirigentie ale claselor pe care 
le conduc au pus în discuție pro
blema idealului de viața al elevi
lor. Cunoscînd din timp, amănun
țit, aptitudinile, talentele și prefe
rințele elevilor, acești profesori- 
diriginti s-au străduit să canalize
ze just, spre dezvoltare continuă, 
aceste deprinderi încercînd acum 
să pună la baza activităților extra
școlare, pe care le inițiază în strîn- 
să legătura cu organizația U.T.C., 
perspective clare, de viitor. Cer
cul de matematică și fizică, în ca
drul căruia au intrat toate „vîrfu- 
rile" gîndirii matematico-fizică din 
acest liceu, a organizat, în repetate 

Șezătoare pionierească

rînduri, ședințe de rezolvări de 
probleme, interesante lucrări de la
borator, s-au făcut propuneri pen
tru trimiterea spre publicare în re
vistele de matematică a probleme
lor create de elevi. Interesîndu-ne 
de notele din catalog, la celelalte 
obiecte ale „matematicienilor" am 
aflat, potrivit... așteptărilor, ca 
toți au note bune, conștienti fiind 
ca nu vor putea deveni ceea ce 
doresc în viată fără o pregătire ge
nerală foarte bună.

Membrii cercului dramatic și cei 
ai cercului literar și de traducă
tori, de asemenea, nu au note foar
te bune doar la limba română și la 
celelalte discipline umanistice, ci 
la toate obiectele de învătămînt. 
Se observă clar, deci, că activita

ANCHETA ȘCOLARA

tea creatoare, în diverse domenii, 
în cercurile școlare, a dezvoltat 
mult la elevi încrederea în forțele 
proprii ; încredere care este supor
tul sigur de susținere a interesului 
pentru învățătură. La Liceul din 
Petrila, de asemenea, membrii cer
cului literar (condus de prof. Stoi
ca Cornelia) au organizat o serie 
de manifestări deschise, în cadrul 
școlii, în special seri literare oca
zionate de diverse aniversări. Cu 
mult elan și seriozitate s-au pre
gătit pentru aparițiile pe scenă și 
membrii cercului dramatic. Dînd 
dovadă de receptivitate la expe
riențele creatoare ale elevilor, o 
serie de profesori de la acest li
ceu au căutat să capteze dorința 
de afirmare a elevilor prin organi
zarea de acțiuni extrașcolare judi
cios orientate către o finalitate pre
cisă. In acest sens merită a fi e- 
vidențiată activitatea extrașcolară, 
cu vizibile rezultate bune... în cata
log, depusă de diriginții Aron A- 
lexandru, Păunescu Georgeta și 
Predeanu Alexandru.

Intrucît marea majoritate a ele
vilor are înclinații și preferințe 
pentru o activitate sau alta, meni
rea profesorilor este de a le cu
noaște și de a adapta munca edu
cativă la aceste dorințe și posibili
tăți. La Liceul din Vulcan, de pil
da, comunicările și discuțiile din 
cadrul cercurilor elevilor — care 
poartă numele unor reprezentanți 

de seamă ai ramurii științei respec
tive ca „Gh. Țiteica" (cel de ma
tematică). „Gr. Cobălcescu" (cercul 
de geografie) etc. — au avut un 
mare efect educativ asupra masei 
de elevi. Și, acest lucru, pentru că 
preocupările valoroase și de crea
tivitate ale membrilor acestor cer
curi au stîrnit nu numai aprecierea 
celorlalți elevi, ci și interesul și 
curiozitatea de a-și încerca și ei 
forțele.

Sînt și multe alte activități ex
trașcolare (cultural-sportive de 
ex.) care, fiind bine organizate 
orientează pasiunile tinerilor, con
tribuie la susținerea interesului 
pentru învățătura. Ne-am convins, 
astfel, cu ocazia acestui raid, că 
pentru a-și atinge scopul (note cît 

mai bune-n cata
log!) profesorii 
trebuie să fie 
foarte receptivi 
la experiențele 
creatoare ale e-
levilor, să le dea 
posibilitatea să 

se afirme la timpul potrivit. Discu
țiile purtate ne-au convins, de ase
menea, că acest efort creator al e- 
levilor, făcut în anii adolescenței 
va sta la baza formării personalității 
pe mai tîrziu. Și, ca o concluzie care 
se desprinde ușor din aceste însem
nări, afirmăm ca elevul adolescent 
astfel educat în aceste activități ex
trașcolare, poate să-și manifeste ace
eași atitudine creatoare în toate 
situațiile, chiar și în cadrul unor 
activități profesionale care n-au 
nimic comun cu arta sau știința.

Mulțumit pe deplin că-și satis
face o dorință vitală, la care ține 
mult, elevul va da și alte rezulta
te, mult mai bune, la școală.

V. TEODORESCU

Prototipul unei noi 
mobile de bucătărie

Pină acum ia noua timplărie 
a Cooperativei „Deservirea" 
din Lupeni se executau binale 
și alte produse cu valoare 
mică. Incepînd cu anul acesta, 
gama produselor executate 
aici a fost lărgită. Actualmen
te se află în lucru prototipul 
unei noi mobile de bucătărie. 
Aceasta se execută din lemn 
de esență tare de către echi
pa condusă de Nagy Alexan
dru. După terminarea lucrării, 
prototipul va fi prezentat unei 
comisii din cadrul cooperativei 
și apoi trimis pentru omolo
gare.

Amintiți-vă de Vul
canul de ieri și priviri- 
du-1 pe cel de azi, gîn- 
dui se 'îndreaptă spre 
constructori, spre cei 
care pe arșiță sau pe 
ger au pus cărămidă 
peste cărămidă pentru 
schimbarea feței unui 
vechi centru minier. Pe 
șantierul de construc
ții din Vulcan lucrează 
multi oameni, unii chiar 
de la primele fundații 
de blocuri, intre aceș
tia, la loc de cinste, 
se află și maistrul Ar
bazanovici Dușan. A 
venit in Valea Jiului 
dintr-un sat de la Du
năre, aproape de Ca
lafat și s-a stabilit la 
Vulcan. Sînt 12 ani de 
atunci. A luat lucrul 
de Ia capăt. Și-a for
mat o mică brigadă de 
tineri, dintre care unii 
nu aveau nici o mese

rie, și a pornit ascen
siunea pe verticală. 
Și-a adus contribuția 
substanțială la darea 
in folosință a sute de 
apartamente în Vulcan, 
Lupeni, Uricani, Petri- 
la; a răspuns „prezent" 
cu brigada sa oriunde 
a fost nevoie; a reali
zat, tot cu brigada sa, 
economii în valoare de 
multe apartamente; a 
crescut o dată cu noul 
Vulcan și, totodată, a 
crescut și instruit mul ți 
ucenici care-i rostesc 
azi numele cu respect. 
Frații Milescu loan și 
Stelian, Andrianu Con
stantin și Al ecu, Turi 
loan sînt doar cițiva 
dintre fbștii ucenici ai 
lui nea Dușan, care po
sedă acum „brățara de 
aur" însușită de la un 
om cu experiență, vred
nic, priceput. De mai

20. Autobu- 
pe traseul Ani-

Cine sînt 
acești tineri?

EXAMEN PE
Vi s-a întîmplat vreodată ca în 

ultima zi a lunii să fiți puși în fața 
unor fapte reprobabile care v-au 
indispus, v-au indignat într-atît 
cum nu vi s-a întîmplat în întrea
ga lună ? Dacă nu, atunci perniite- 
ți-ne să vă derulăm „filmul" unei 
astfel de „întîmplări".

31 ianuarie. Orele 
zul 31 HD 1651 de 
noasa — Petroșani 
se află în stația 
din dreptul mi
nei Aninoasa. Pa
sagerii, vreo 25 la 
număr, urcă prin 
ușa din spate a mașinii. Chiar și 
cei mai în virstă. Iși prezintă abo
namentele pentru a fi perforate sau 
scot bilete pentru distanța pe care 
o vor parcurge. Oamenii se așează 
pe scaune. Autobuzul e gata de 
pornire. Dar deodată pe ușa din 
față dau buzna niște tineri : patru 
fete și trei băieți. Le zîmbesc pa
sagerilor triumfători de ,.trecerea" 
pe care o au de-a urca prin față și 
intră în vorbă cu omul de la volan. 
După cum îl ,,tratează" pe șofer 
nu-i greu de înțeles că sînt prie
teni cu acesta. Or fi ei prieteni, 
dar... de ce nu urcă în mod civili
zat pe ușa din spate ? De ce nu 
scot bilete ? In loc de orice răs
puns tinerii își dau în vileag lip
sa de respect, de bun simt. O bă- 
trînică e nemulțumită de comporta
rea tinerilor. Le atrage atenția să-l 
lase pe șofer să conducă liniștit, 
să nu se mai joace în mașină. Ba 
îi invită să ocupe și loc. Atunci, 
unul dintre „cavaleri" se întoarce 
spre bătrînică și i se adresează cu 

multi am, comunistul 
Arbazanovici Dușan 
este secretarul organi
zației de partid nr. J' 
de pe Șantierul de con
strucții Vulcan, achi- 
tînclu-se cu conștiincio
zitate de sarcini.

Nea Dușan este nu
mit veteranul șantieru
lui, și nu fără temei. 
Pregătirea sa, rezulta
tele obținute, modestia 
și grija față de seme
nii lui i-au atras sim
patia oamenilor, stima 
și respectul lor.

In urmă cu 7 ani am 
fost primit în brigada 
sa. Am cules multe 
roade împreună. Mais
trul Arbazanovici m-a 
învățat lucruri frumoa
se, utile. Iți mulțumesc 
nea Dușane 1

Iulian IORDACHE 
muncitor constructor 

Vulcan

MITOCĂNIE 
cuvintele: „Ce te amesteci ? Te» 
caută moartea pe acasă și tu ești/ 
plecată" (!) Ceilalți „cavaleri" sînt 
satisfăcuți de „examenul" confra
telui, iar fetele își încurajează par
tenerii cu zîmbete. Femeia în vîrs- 
tă se rușinează de nerușinarea lor. 
Pasagerii, desigur, protestează, îi 
apostrofează pe tineri. Insă... Aces
tora puțin le pasă ! Ba la coborîre, 

în dreptul stadio
nului, unul din ti
neri, arătînd-o 
pe bătrînică, J 
spune șoferul/ui : 
„Dacă mai face 

gălăgie, pune-o în lanț".
Oare tot așa s-or fi adresînd pă

rinților și bunicilor lor acești ti
neri ? După cum dau dovadă de 
lipsa celor 7 ani de acasă, pare că 
da. Greu de crezut că bădărănia 
lor să nu fi fost observată și de co
lectivele în care muncesc acești 
tineri. Dacă organizațiile U.T.C. de 
la E. M. Aninoasa și O.C.L. Ali
mentara (din care fac parte acești 
tineri) le-au trecut cu vederea astfel 
de abateri, noi considerăm că me
rită blamul public pentru compor
tarea lor. Și ca să nu treacă drept 
niște anonimi, pentru mitocănia de 
care au dat dovadă, vi-i prezZ?Vtăm 
pe cei doi tineri care s-au adresat 
într-un mod grosolan unei femei în 
vîrstă. Este vorba de tinerii Breda 
Teodor (22 de ani) și David Ionel 
(21 de ani) care lucrează la secto
rul IV al E.M. Aninoasa și fac par
te (or fi meritînd?) din organizația 
U.T.C.

P. BREBEN
împodobită sărbătorește, cla

sa își aștepta oaspeții. De 
data aceasta locul elevilor în 
bănci l-au ocupat părinții a- 
cestora. Au venit să participe 
la șezătoarea la care fuseseră 
invitați.

...La un semn al învățătoa
rei Ardelean Elena, comandan
tul detașamentului de pionieri, 
șezătoarea a început cu un 
cîntec. „Azi la șezătoare / Știm 
noi ce-o să fie: / Lucru și 
cîntare / Joc și veselie".

Ghicitorile, care au pus la 
încercare istețimea copiilor, 
snoavele și proverbele, cînte- 
cele și recitările au reușit să 
capteze atenția participanților

La biblioteca
Biblioteca U.S.S.M., Subfi

liala Petroșani numără peste 
5 000 volume de specialitate, 
din toate sectoarele medicinei. 
In afară de acestea, in raftu
rile bibliotecii se mai găsesc 
și aproximativ 50 de colecfii 
de reviste periodice, româ
nești și străine. In sala de lec
tură, .tezaurul intelectual" 
este coaxultat zilnic de un nu-

care urmăreau cu interes des
fășurarea șezătorii. Atît pio
nierii Alexe Șerban și Milosiav 
Ioan, cît și Ciobot Lidia, Nicu 
Adina și ceilalți au reușit ca, 
prin contribuția lor, să dea 
șezătorii un ritm vioi. La a- 
ceasta au contribuit și jocu
rile populare ia care s-au 
prins toți pionierii.

Șezătoarea, organizată de 
pionierii detașamentului clasei 
a lil-a B de la Școala gene
rală nr. 4 Petroșani, a subli
niat încă o dată preocuparea 
și interesul învățătoarei pentru 
atragerea copiilor la activită
țile cultural-arlistice.

Policlinicii
măr de 12—15 cititori, medici 
și cadre medii de specialitate. 

Printre cititorii cei mai 
frecvenți ai acestei frumoase 
și bine înzestrate biblioteci se 
numără medicii : Eșanu Iosif, 
doctor în științe medicale, 
Krauss Simlon, Turcu Petru. 
Balint Ion, Roșescu Titus, Le- 
pădatu Constantin, Georgescu 
Alexandra și Lepădatu Emil.

REZULTATUL
NEPĂSĂRII

2 300 X 4 ■= 9 200. Această operație de aritme
tică este destul de simplă. Mai complicat ni se pare 
faptul că rezultatul ei se exprimă în bani aruncați 
datorită unei doze apreciabile de nepăsare. Dar să 
vedem -despre ce-i vorba. In 17 aprilie 1967, serviciul 
de investiții din cadrul C.C.V.J. Petroșani a trimis 
o comandă la U.R.U.M.P. prin care cerea executarea 
a 26 de bucăți mese de lucru necesare atelierelor 
electromecanice. In luna decembrie a aceluiași an, ele 
au fost terminate și in ziua de 25 li s-au făcut formele 
de livrare. Dar serviciul de investiții a „uitat" în incin
ta furnizorului patru mese de acest gen. E un anumit 
fel de a spune „a uitat" deoarece conducerea uzinei 
a avertizat de nenumărate ori serviciul de investiții 
pentru a veni să-și ridice mesele, dar nici o sesizare 
nu s-a soldat cu o rezolvare favorabilă. Astfel, do 
atunci ele stau aici, incomodînd circulația în curtea 
U.R.U.M.P. Și, după cum vedeți în fotografia alătu
rată, pe ele se află instalate menghine care au înce
put să se oxideze datorită acțiunii agenților fizici. In 
curînd se vor degrada și mesele căci nu se știe cit 
timp vor mai sta aici. Subliniem faptul că fiecare 
masă costă 2 300 lei, adică 9 200 de lei toate patru. 
Așa cum am spus, rezultatul acestei simple operații 
de aritmetică se exprimă în bani pierduti datorita 
crasei nepăsări de care dă dovadă serviciul de in
vestiții al C.C.V.J. In acest mod se vor duce, pro
babil, 9 200 lei pe apa sîmbetei. Să vedem cine va 
deschide buzunarul să-i plătească ! ?...
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DANEN1I FlllNCII SESIZEAZĂ. PROPUN

că tovarășii 
Alimentara 

au întîrziat 
corespunză- 
așa se ex-eficiente. Numai 

continuitatea șirului reclama
și sesizărilor sosite la redac-

la Aninoasa ni se face cunos-

Din aproape toate localitățile 
ăii Jiului sosesc pe adresa redac- 
ei sesizări plivind unele nereguli 
iu unitățile alimentare și ale 
f.O.V.L.F. Sesizările se referă fie 
i slaba aprovizionare a unor ma- 
azine cu mărfurile necesare, fie 
i modul defectuos de deservire a 
umpărătorilor sau de comportare 

unor vînzători. In coloanele zid
ului nostru au apărut în repetate 
înduri materiale pe asemenea te- 
□e, dar se vede treaba 
lin conducerea O.C.L. 
i O.O.V.L.F. Petroșani 
:u luarea unor măsuri 
oare, 
>lică 
iilor 
ie.

De
?ut ca responsabila unității alimen
tare nr. 41 nu folosește judicios 
timpul de lucru, discută neprinci
pial cu cumpărătorii, greșește in
tenționat la cîntărirea mărfurilor, 
au dă restul de bani oamenilor. 
Mai mult. Locuind în Iscroni, în
chide magazinul cu 10—15 minute 
înainte de terminarea programului, 
timp în care poate ajunge acasă 
(cu autobuzul).

Un cetățean din Petroșani și al
tul din Petrila ne semnalează că 
la unele unități alimentare acele 
indicatoare ale balanțelor pleacă de 
M 15— 20 grame și nu de la zero 
cum este normal. In felul acesta 
cumpărătorul este păgubit la fie
care cîntărire cu o cantitate apre
ciabilă din marfa pe care o soli
cită. Așa se întîmplă la cele doua 
magazine alimentare din Petrila, la 
unitatea de mezeluri-brînzeturi din 
Petroșani, la magazinul alimentar 
din piața Halelor orașului Petro
șani și la alte unități alimentare. 
Unii vînzători profită de aglome- 
ifir^ia din magazine, servesc repe
de,) trîntesc marfa pe cîntar și din 
nou cetățeanul iese păgubit pe ușa

alimentarei. Un cumpărător din 
Petrila propune ca în fiecare uni
tate alimentată să existe un cîntar 
de' rezervă, pentru control, așa cum 
există într-o serie de magazine din 
alte orașe. In felul acesta cetățea
nul își poate controla singur can
titatea mărfii cumpărate. Aseme
nea procedeu, care implică oare- 
cari cheltuieli, ar veni atît în avan
tajul cumpărătorilor, cit și al vîn- 
zătorului, care n-ar mai fi acuzat, 
poate pe nedrept, că dă lipsă la 
gramaj.

La alimentara cu autoservire din 
centrul orașului Vulcan, unele vîn- 
zătoare uită să dea restul sau îl 
dau cu... rest dar nu în bani, ne in
formează doi cumpărători din loca
litate. Uneori dau, în loc de rest, 
un biscuit, o caramea sau alte... 
mărunțișuri, pe motiv că nu au bani 
mărunți — deși de multe ofî au 
dar... nu dau.

De la Dîlja Mare și de la Bănița 
avem vești că magazinele alimen
tare nu sînt bine aprovizionate, că 
cetățenii întîmpină greutăți în pro
curarea mărfurilor necesare, de 
multe ori trebuind sa vină la Pe
troșani pentru a și le cumpăra.

Alți cumpărători ne sesizează lip
sa laptelui praf din unitățile ali
mentare din Valea Jiului, faptul că 
în unitatea mezeluri-brînzeturi din 
Petroșani s-a vîndut mazăre în cu
tii de o jumătate de kilogram alte
rată, că uneori pachetele de unt 
,,extra" de cîte 100 grame au o ca
litate necorespunzătoare.

Pentru înlăturarea acestor defi
ciente, precum și a altora consta
tate dar nescrise, comparatorii au 
propuneri concrete, valoroase. Ei 
consideră, și pe bună dreptate, că 
este de datoria conducerii O.C.L. 
Alimentara Petroșani să vegheze 
cu mai multă grijă pentru ca sala- 
riații săi sa-și îndeplinească în mod 
conștiincios îndatoririle de servi
ciu, să le imprime răspundere pen-

tru munca pe care o fac, să le a- 
tragă atenția, să-i sancționeze pe 
cei care se abat de la normele co
merțului nostru socialist. Merceo
logii să ia mai mult legătura cu te
renul să constate cu promptitudi
ne neregulile și să ia măsuri de în
dreptare a lor, să nu avizeze vin
derea unor mărfuri învechite, alte
rate, care au urmări asupra sănă
tății celor ce le consumă.

Lista reclamațiilor și sesizărilor 
sosite la redacție se refera la ace
leași deficiențe existente și în une
le unități ale O.O.V.L.F. cum 
sînt cele din Petrila, din Aeroport 
și de pe strada Republicii 
troșani, din Uricani, Lupeni 
can.

Și pentru conducerea și
rii O.O.V.L.F. Petroșani sînt vala
bile propunerile de mai sus. Pune
rea lor în practică1, însușirea sesi
zărilor juste ale cumpărătorilor, 
respectarea cu strictețe a normelor 
comerțului socialist, toate vor du
ce la satisfacerea 
exigențelor 
populației.

In aien|ia 
cititorilor noștri

de la cetățeni, pentru aZiarul „Steagul roșu" primește
fi publicate în cadrul rubricii „MICA PUBLICITATE", dife
rite anunțuri cum sînt:

din Pe- 
și Vul-

lucrăto-

— PIERDERI DE ACTE
— LECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE SERVICIU
— OFERTE DE SERVICIU
— SCHIMBURI DE LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI DE FAMILIE
— VÎNZÂRl-CUMPĂRĂRI
— DIVERSE
Cei interesați se pot adresa redacției noastre din Petro

șani, sir. Republicii nr. 44, telefon 1662, 269.

NIMICNICIA UNOR OAMENI

D. GHEONEA

PEȘTEJoi 22 februarie

27,30

Publi-

emisiu-

de aă-21,00

21,25

STAREA

19,30
19,50

22,30
22,50
23,00

18,30
19,00

17,58
18,00

necesităților 
mereu sporite

20,00
20,30

L Alimentara Petroșani

OCEANIC

WVIV
-—CSSS^

STAVRIZI
un aliment cu lin bogat

S I M E R I A

ȘeS secție

Fochist cazane stabile (autorizat)
grade

ÎNTREPRINDEREA I.C.I.L.

plus 7
Petro-

plus 3
Paring,

televiziune

a pus în vinzare in magazine 
însemnate cauți- 
tați de conserve de

Curs de limba germană (lec
ția a 4-a).
Sumarul zilei.
Emisiune economică, 
informație, ia decizie. 
Studioul pionierilor.
Mult e dulce și frumoasă... 
emisiune de limba română. 
Telejurnalul de seară.
Buletin meteorologic, 

citate.
Film serial: Ivanhoe.
„Oameni in alb" — 
ne de știință.
Teleglob — emisiune 
lătorii geografice.
Studioul mic : „Scafandrierii** 
— comedie de Tudor Mușa- 
tescu.
Filmul Game pentru Televi
ziune.
De la Giotto la Brâncuși.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

HERINGI

MACROURI

Peștele oceanic conservat este 
conținut în vitaminele A și D, calciu și fosfor — are gust 
plăcut și o mare valoare nutritivă.

de frați. Lipsa de respect față de 
mamă a fraților săi a cîntărit mai 
greu. Iată-i pe cei 6 frați : Dumi
tru, Marin și Ioana (căsătorită Irod) 
muncitori la U.R.U.M. Petroșani, 
Florea — șofer la T.C.M.M. Valea 
Jiului, Safta, funcționară la Vin- 
alcool Slatina, iar Gheorghe mun
citor la Ploiești. Al optulea, Ion, 
își satisface stagiul militar. Tribu
nalul i-a obligat să-și respecte o 
datorie de sînge.

Al doilea fiu chemat în judecată 
de mama sa e 

FIȘIER JURIDIC Anei loan din Pe- 
oimiwiwiii ■! iii i ~ 11 tro$ani- Motivele 

expuse în recla- 
mația mamei prin care cere eva
cuarea din spațiul locativ a fiului 
său sînt dovada crasă a nimicniciei 
unui om de nimic. „Mă bate și 
alungă din casă — spune mama 
Cînd vine acasă tîrziu și băut, 
soțit de prieteni sau de femei 
umilește punîndu-ma să-1 descalt 
pe el și pe prietenii lui". Decla
rațiile martorilor confirmă și com
plotează reclamația mamei. „De 
multe ori a trebuit s-o salvăm noi 
din mîinile fiului său, atît de inu
man se poartă cu ea". Și mama 
(tot mamă) nu a cerut decît eva
cuarea lui din spațiu, adică drep
tul la o relativă liniște sufletească.

„ meșteșugul" 
un cuvînt 

dintre noi.

le aduc co-
Căci dacă 

legii pe proprii săi copii tre
să existe ceva care zguduie, 
pe rînd culpa fiilor.

mama cheamă în

Primul cuvînt pe care-1 silabi
sește copilul atunci cînd încearcă 
să se deprindă cu 
rostitului vorbelor e 
sacru pentru fiecare
Copilul gîngurește într-una ma-ma- 
ma-ma. Și iată că tribunalul din 
Petroșani, în două din ședințele sale, 
a trebuit să se pronunțe în niște 
prășise intentate de două mame 
fiilor lor. Ce fapte reprobabile au 
dtîrnat atît de greu în balanța în 
care mama își pune pe un talger 
dragostea mater
nă, iar pe celălalt 
necazurile pe ca
re i 
piii ? 
fața 
buie 
Iată

Costache Elena din Slatina chea
mă în judecată pe cei 8 copii ai 
săi pentru o pensie de întreținere. 
Devenind o victimă a avariției și 
egoismului a 6 dintre cei opt co
pii, bătrîna mamă a trebuit să fie 
apărată de lege. Am spus șase 
pentru că unul dintre ei, Constan
tin, își îngrijea mama și-1 revolta 
zgîrcenia, egoismul celorlalți frați. 
Ne-a rugat să nu aducem la cunoș
tința publică acest caz. N-am putut 
respecta o dorință nobilă și dezin
teresată, pornită din respect fața

mă 
sa. 
to
rn ă

Ion CIOCLEI

CALENDARUL ZILEI
Joi 22 februarie

VREF1II

1810 — S-a născut poetul 
gore Alexandre seu (m.
XI 1885).

Gri-
26

muncitorești germane și in- 
lernajionale (m. 13 VIII 1913).

1942 i murit 
triac Ștefan 
XI 1881).

scriitorul 
Zweig (n.

aus-
23

1810 — S-a născut compozito
rul polone/ Frederic Chopin 
(m. 1849).

creat Particlui7963 1 fost
Unit ai Revoluției Socialiste 
din Cuba (P.U.R.S.) — deve
nit la 3 X 1965
Comunist din Cuba.

Partida

1512 — A murit Amerigo Ves- 
puci, navigatorul italian care 
a dat numele 
american (n.

continentuli

9 III 1451).

1840 S-a născut
Bebei, militant ai

August 
mișcării

născut George 
primul preșe-

1732 — S-a
Washington, 
dinte al S.U.A. (m. 1799).

In cursul zilei 
de ieri, vremea a 
continuat să se 
încălzească. Tem
peratura maximă 
a fost de 
grade la 
șani și 
grade la
în timp ce mini
ma a oscilat între minus 7 
și minus 10 grade. Zăpada la Pa
ring măsoară grosimea de 94 cm, 
fiind favorabilă practicării schiului.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme relativ călduroasă, cu 
cer variabil. Vînt slab, pînă la po
trivit din sectorul sudic.

PROGRAM
Vineri 23

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 
6,00--8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Muzică popu
lară; 9,55 Melodii din filme; 10,10 
Curs de limba rusă; 10,45 Cîntece 
de Ion 
Recital 
zică i 
cului ; 
paticăj 
Buletin 
muzicii 
Buletin 
re cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,30 Muzică ușoară;

Hartulary-Darclee;
de operă; 11,30 

ușoară; 11,45 Sfatul
Primul ajutor în criza he- 

; 12,00 Muzică populară; 12,15 
de știri; 12,22 Succese ale 
ușoare; 12,45 Radiojurnal, 
meteorologic; 12,55 Intîlni-

11,15
Mu- 

medi-

angajează de urgență pentru secția F.P.L. Livezenf 
Petroșani ’

Condiții: studii și stagiu conform anexei IV din

H.C.M. 1 053/80

Șef depozit produse
Hale Petroșani.

depozit

— Gestionari produse
Informații suplimentare se pot da Ia sediul secției tele-

fon 1823 — 1824.

E Dl
februarie
14.15 Dumbrava minunată (emisiu
ne pentru școlari); 14,50 Zece mi
nute cu Rita Pavone; 15,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier; 15,05 
Jocuri populare; 15,15 Coordonate 
culturale; 15,45 Cîntă Dan Spătaru; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Album corab
ie,30 Muzică ușoară; 16,45 Bana- 
tule, mîndră floare — emisiune de 
folclor; 17,15 In slujba patriei; 17,45 
Caleidoscop muzical; 18,00 Buletin 
de știri; 18,05 Cronica economică;
18.15 Melodii de Richard Oscha- 
nitzky; 18,50 Melodii 
19,00 Radiogazeta de 
O melodie pe adresa 
tră; 20,00 Buletin de 
Radiomagazin sportiv;
dii românești; 20,40
public; 21,00 Festivalul festivaluri-

lor de muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,30 Moment poetic; 22,35 Muzică 
ușoară; 24,00 Buletin de știri;
—3,55 Estrada

Buletine de
teo-rutiere la
și 8,50.

nocturnă.
știri și buletine 
orele 1,00; 2,00;

PRONOEXPRES

0,05

me-
8,00

La concursul din 21 februarie
1968 au fost extrase din urnă ui-

populare; 
seară; 19,30 
dumneavoas- 
știri; 20,05 
20,17 Melo- 

Concurs cu

mătoarele numere :
Extragerea 1 : 18, 46, 25, 2, 39, 27.

Rezervă : 20—10.
Extragerea a 11-a : .36, 43, 1, 48,

9, 27. Rezervă; 49—42.

J
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condusă de
Explozie în clădirea
Ambasadei sovietice 
din Washington

Vietnamul de sud și in

Nicolae Eeaușescu
PRAGA 21. — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : Miercuri seara a sosit la Pra
ga delegația Partidului Comunist 
Român, condusă do tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R.,. care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a victoriei oamenilor mun
cii din Cehoslovacia din februarie 
1948.

Din delegație Iac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant 
Executiv, secretar 
si Ion Obradovici, 
publicii Socialiste 
ga

in întîmpinarea
dului Comunist Român, la 
centrală din Praga au 
rășii Alexander Dubcek, 
cretar al C.C. al P.C. din 
vacia, Antonin Novotny, 
al Prezidiului C.C. al P.C.
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Otakar Si- 
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Antonin 
Kapek, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia,

Pavel Hron, președintele Comisiei 
Centrale de control și revizie a P.C. 
din Cehoslovacia, Vladimir Koucky, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace și alte persoane oficiale.

Erau prezenți membrii Ambasa
dei române la Praga.

*

al Comitetului 
al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Re- 
România la Pra-

La intrarea pe teritoriul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, dele
gația română a fost întîmpinată, 
la punctul de frontieră Sturovo, de 
tovarășii Michal Sabolcik, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
din Cehoslovacia, secretar al 
al P.C. din Slovacia, Frantisek 
birek, membru al Prezidiului
al P.C. din Slovacia, Frantisek 
Dvorsky, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Slovacia, 
Karel Kurka, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.S. Cehoslo
vace, precum si de Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga.

P.C. 
c.c. 
Bar- 
c.c.

delegației Parti- 
gara 

venit tova-
■ prim-se- 
Cehoslo- 
membru 
din Ce- Puternic cutremur 

de pamînt 
în Grecia

O nouă etapă 
în tentativa
Angliei de a se 
replia spre
Europa

familii au rămas fără

WASHINGTON 21 (Agerpres).— 
După cum anunță agenția TASS, 
miercuri dimineața în clădirea Am
basadei sovietice din Washington 
a fost aruncată o bombă a cărei 
explozie a 
imobilului, 
subliniază 
consecință
tate de autoritățile americane care, 
deși au fost avertizate, nu au luat 
măsurile necesare pentru asigura
rea

provocat serioase avarii 
Acest act provocator, 

agenția citată, este ,o 
a indiferenței manifes-

securității ambasadei.

0
a

hotărîre
guvernului R. S. A.

CAPETOWN 21 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Sud-Africane 
a hotărît să retragă Marii Britanii 
toate facilitățile care i-au fost a- 
cordate pentru a utiliza aerodro
murile, baza militară navală de 
la Simonstown și alte instalații 
portuare, a anunțat în parlament 
M. Botha, ministrul sud-african al 
apărării. El a precizat că această 
măsură a fost adoptată ca urmare 
a poziției 
britanic în 
chipament 
Postul de 
precizat în 
toate navele și avioanele militare 
britanice vor trebui sa obțină o 
autorizație specială pentru a folosi 
portul și aerodromul din regiunea 
Capetown.

adoptate de guvernul 
problema livrării de e- 
militar pentru R.S.A. 
radio de la Pretoria a 
legătură cu aceasta că 

Și

tervenționiștii în derută
„Drapelul flutură deasupra citadelei orașului Hue" — se arată 

de mai bine de trei săptămîni în telegramele agențiilor de presă 
expedi-care înfățișează momentele 

ționar american.
grele prin care trece corpul

Așa cum se subliniază de către ob
servatorii prezenți aici la Hanoi, nu 
întîmplător, orașul Hue, cel de-al 
doilea mare centru al țării, polari
zează întrega atenție a opiniei pu
blice mondiale deși în momentul 
de față acțiunile armatei populare 
de eliberare se întind pe întreaga 
țară, neexistînd un singur loc un
de intervenționiștii să se simtă în 
siguranță.

De la primele salve ale batali
oanelor de asalt ale forțelor arma
te populare, populația orașului Hue 
s-a organizat, declanșînd acțiuni în 
spatele trupelor agresoare ameri
cane. In mai puțin de o jumătate 
de oră trupele americane și sai- 
goneze s-au trezit în situația de a 
încerca 
nu mai 
mulțime 
străzile
selor au apărut steagurile Frontu
lui Național de Eliberare. Și ceea 
ce a urmat apoi s-a dovedit ca
racteristic pentru lupta poporului 
ce izbucnise în aceeași zi în peste 
40 de orașe și capitale de provin
cii. Armele au fost împărțite popu
lației, s-au format detașamente de 
autoapărare. Unități întregi ale ar
matei saigoneze au trecut de par
tea insurecției.

„să apere" un oraș care 
era sub controlul lor. O 
entuziastă a pătruns pe 

orașului. La ferestrele ca-

re de 
toiosi 
scara

® TOK/O. 
pămînt In 
intensitatea

de 7 grade

Stațiile seismice au înregistrai puternice cut re mu- 
toate regiunile insulei japoneze 

cutremurului a fost miercuri 
folosită în Japonia.

un ade- 
vizează

In prezent este vorba de 
vărat război popular care 
două scopuri principale: paraliza
rea și izolarea agresorilor și lichi
darea regimului creat de americani 
— administrația și armata saigone- 
ză, îmi spunea reprezentantul F.N.E. 
la Hanoi, Nguyen Van Tien. In 
ceea ce privește primul obiectiv el 
a fost atins de o manieră care a 
pus în valoare maturitatea și com
bativitatea forțelor armate populare 
de eliberare. Atacurile simultane 
sau succesive asupra a peste 65 de 
orașe și baze militare și a 30 de 
aeroporturi au pus pe agresori în 
fața unui fapt împlinit. Ministere, 
cartiere generale, state majore și 
comandamente au fost lichidate sau,‘ 
în cel mai bun caz, rupte de exte
rior ; principalele forțe americane 
au fost izolate între ele și cu po
sibilități de manevre extrem de 
reduse datorită blocării drumuri
lor ; rezerve imense de mijloace 
tehnice pentru purtarea războiului 
și depozite alimentare au fost dis
truse în cea mai mare parte.

Unitățile patrioților sud-vietna- 
mezi desfășoară în continuare ac
țiuni de măcinarea bazelor și or
ganizează mii și mii de ambusc^e 
de-a lungul căilor de circulație fo
losite de trupele agresoare. In 
ceea ce privește cel de-al doilea 
obiectiv amintit de șeful reprezen
tanței F.N.E. la Hanoi,
de asemenea atins în cea mai mare 
parte. In capitala țării — Saigon 
— multe sectoare sînt controlate 
de patrioți. O parte a orașului Hue, 
precum și alte mari centre sînt 
în mîinile populației. Un număr 
de peste 30 de capitale provinciale 
au fost în bună parte cucerite, iar 
sute de centre districtuale au tre
cut în stăpînirea auto-administra- 
ției nou create.

Dezagregarea administrației și ar
matei saigoneze, subliniau repre
zentanți ai F.N.E., vor spulbera și 
ultima aparență de așa-zisă legali
tate a prezenței americane în Viet
namul de sud. Opinia 
va întreba pe bună 
cererea cui și pentru 
americane continuă să 
Vietnamul de sud.

el a fost

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Cercurile guvernamentale și 
politice din Londra apreciază 
că tentativa Marii Britanii de 
a se replia spre Europa a in
trat într-o iază nouă. Luînd 
cuvîntul marți seara m Ca
mera Comunelor, după între
vederile avute timp de doua 
zile cu primul ministru al O- 
landei, Piei de Jong, premie
rul britanic, Harold Wilson, 
nu a respins categoric propu
nerile franco-vest-germane pri
vind relațiile viitoare dintre 
Marea Britariie și Piața comu
nă. La rîndul său, primul mi
nistru olandez a recurs în con
ferința sa de presă la aceeași 
tactică. El a acordat însă prio
ritate planului țărilor Bene- 
luxului, deși a afirmat că cele 
două proiecte nu sînt incom
patibile. Atît Wilson cît și de 
Jong au subliniat, pe ie altă 
parte, că propunerile 
vest-germane au 
neclare. Pentru 
te propuneri ar 
ceptabile dacă i
gurări că, în urma 
lor, Marea Britanie ar 
mai devreme sau ma 
membră cu drepturi 
în Piața comună. Dar
acest angajament dorește 
evite 
legerea pare să rămînă intac
ta. Guvernul britanic speră să 
obțină mai multe amănunte in 
următoarele zile de la Georg 
Duckwitz și Rolf Lahr, secre
tari de stat la Ministerul vest- 
german al afacerilor externe, 
care vor vizita Londra. De 
asemenea, guvernul britanic 
va fi informat de ministrul de 
externe olandez, Luns, care 
personal va face o serie de 
sondaje la Bonn.

ATENA 21. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Puternicul cutremur de pă- 
mînt, care a avut loc marți la ora 
0,46, a provocat numeroase distru
geri în insulele Aghios Efstratios 
și Lemnos. Datele complete publi
cate miercuri relevă că în cele 
doua insule s-au înregistrat 20 de 
morți, 39 de răniți, dintre care 21 
grav, 220 de
adăpost, 175 de case au fost com
plet distruse, 1 951 grav avariate, 
iar 397 avariate parțial.

In ultimele 24 de ore, în această 
regiune au mai fost mișcări seis
mice de intensitate mai mică.

Autoritățile au luat măsuri pen
tru ajutorarea sinistraților cu medi
camente. alimente, pături și cor
turi. Rănitii au fost transportați la 
spitalele din insulele apropiate.

Maniiestaîii studențești 
la Caracas

Riukiu. In orașul Hi
de cinci grade după

franco- 
anumite părți 
Wilson aces- 
putea ii ac- 
s-ar da asi- 

aplicârii 
deveni.

i îrziu, 
depline 
tocmai 

sâ-i
Parisul. Așadar, neințc-

Sfareîî sănătății Ini Blaiberg
Un purtător de cuvînt al spitalu

lui sud-african Groote Shuur a de
clarat că starea lui Philip Blaiberg,

„Farfurie zburătoare" 
văzufă în Argentina

este bună

CARACAS 21 (Agerpres). — In 
cadrul săptămînii tineretului, care 
se desfășoară la Caracas, au avut 
loc manifestații ale studenților, ca
re revendică majorarea fondurilor 
alocate de guvern pentru necesită
țile învățămîntului. Demonstranții 
purtau pancarte și lozinci cerînd, 
de asemenea, eliberarea deținuților 
politici și acordarea de drepturi 
democratice. Participant» la aceste 
manifestații și-au exprimat solida
ritatea cu poporul vietnamez și au 
protestat împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam.

autobuz din 
au văzui 
burătoa- 
Junin si 
kilometri

Doi' șoieri de 
Argentina afirmă că 
duminică o „farfurie 
re" intre localitățile 
Salto, la circa 250
vest de Buenos Aires. „Obiec
tul, afirmă ei, avea forma unei 
farfurii, cu o mică proeminen
ță în partea inferioară și lă
sa în urmă un fum roșcat".

Cei doi șoieri și-au înregis
trat impresiile pe o bandă de 
magnetofon cind au observat 
„farfuria zburătoare" Ei au 
constatai că viteza de înregis
trare a magnetofonului spo
rea pe măsură ce „farfuria" s* 
apropia.

Sesiunea Consiliului nordic

singurul om 
pînă în prezent 
ce, continuă să fie foarte buna. El 
suportă bine exercițiile la care es
te supus. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că nu a fost încă 
o dată pentru reîntoarcerea 
a pacientului.

care a supraviețuit 
unei grefe cardia-

fixată
acasă

30 000
Delhi

DELHI. — Aproximativ 
de profesori si învățători din 
și din alte orașe indiene au decla
rat grevă revendicînd mărirea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă.

guvernelor 
Norvegiei, 

își continuă

al
Suediei, 

Islandei, 
Oslo. Delegațiile sînt
primii miniștri respec- 

și cuprind reprezentanții dife-

OSLO 21 (Agerpres). — Cea du -a 
șasea sesiune a Consiliului nordic, 
organ consultativ 
Danemarcei, 
Finlandei și 
lucrările la 
conduse de 
tivi
ritelor partide din țările membre. 
In intervențiile lor de pînă acum 
participant» la reuniune au subli
niat, pe de o parte, necesitatea dez
voltării cooperării economice din
tre țările nordice, iar pe de altă 
parte au considerat utilă începerea 
demersurilor comune pentru forma
rea unui „pod" între Asociația 
Europeană a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) și Piața comună.

e-
Și

în luna mai la Lon- 
Danemarcei, Hilmar 
propus organizarea 
la nivel înalt la ca- 
primii miniștri și

in scopul întăririi colaborării 
conomice dintre țările nordice 
pentru stabilirea unei poziții co
mune in vederea reuniunii Consi
liului Ministerial A.E.L.S., care tre
buie să se tină 
dra, premierul 
Baunsgaard, a 
unei conferințe 
re să participe
miniștrii de externe ai țărilor Con
siliului nordic. Propunerea daneză 
s-a concretizat într-o moțiune ce 
urmează sa fie prezentată Comisiei 
economice a organului consultativ. 
Textul moțiunii prevede elaborarea 
unui program de cooperare a țări- 
rilor nordice în domeniile cele mai 
largi posibile.
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© NEW YORK. — Ziarul ame
rican „The New York Times" pu
blică un editorial în care se ocupă 
de vizita efectuată in portul grec 
Pireu de către portavionul ameri
can ,.F. D. Roosewelt". Ziarul con
sideră ca singura explicație vala
bilă este aceea că „guvernul ame
rican a botărît în mod evident să 
sprijine dictatura militară din Gre
cia". Ziarul critică totodată decla
rațiile oficiale potrivit cărora na
va s-ar afla într-o vizită obișnuită.

publică se 
dreptate la 

cine trupele 
fie aduse în

Adrian IONESCU
Corespondentul Agerpres la Hanoi

*
SAIGON 21 (Agerpres). — Aero

portul Tan Son Nhut din apropie
rea Saigonului, centru vital pentru 
asigurarea legăturilor aeriene ale 
comandamentului american cu sis
temul său de baze de pe teritoriul 
sud-vietnamez, este zilnic ținta a- 
tacurilor lansate de Frontul Națio
nal de Eliberare. In noaptea de 
marți spre miercuri, în urma ex
ploziilor s-a produs un violent in
cendiu. De asemenea, aeroportu
rile de la Vinh Long și Soc Trang, 
primul la 100 km, iar cel de-al 
lea la 155 km de Saigon, au 
bombardate cu mortiere de 82 
și tunuri de 75 mm. Capitala 
vinciei Kien Hoa a fost supusa ? 
unui puternic atac declanșat de 
patrioți, care au folosit mortiere.

LUPTELE DIN NIGERIA
LAGOS 21 (Agerpres).

tul de radio „Vocea Biafrei" 
anunțat că aviația federală 
bardat orașul biafrez Aba. 
drul ofensivei declanșate 
pozițiilor strategice deținute 
trupele colonelului Ojukwu Odu- 
raegwu, aviația federală a 
dat și Port-Harcourt.

Potrivit agenției France 
conducătorii companiilor

Pos-
a 

a bom- 
In ca- 
asupra 

de

bombai-

Presse, 
străine,

doi- 
fost 
mm 
pro-

care își desfășoară activitatea la, 
Port-Harcourt au făcut cunoscut 
autorităților biafreze „după ce au 
luat cunoștință de asigurările date 
de acestea asupra măsurilor de 
protecție că au hotărît să-și conti
nue activitatea în ciuda conflictu
lui actual", care opune autorități
le biafreze guvernului central de 
la Lagos.
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