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Duminică dimineața a avut loc 
sesiunea extraordinară a Sfatului 
popular al orașului Petroșeni care, 
pe baza hotărîrilor 
plenara Comitetului 
Partidului Comunist

de
al

adoptate 
Central

Român și a 
legii cu privire la organizarea ad-
ministrativ-teritorială a țării votată 
de Marea Adunare Națională, a 
marcat încetarea activității acestui 
organ de stat, urmînd ca pînă la 
alegerea consiliilor populare, Sfa
tul popular al orașului Petroșeni 
să-și continue activitatea sub de
numirea de Consiliul popular pro
vizoriu al municipiului

La lucrările 
pat deputății 
ca invitați — 
lor executive
lare orășenești și 
raza de activitate a sfatului popu
lar al orașului Petroșeni, șefii sec
țiunilor sfatului popular, directori 
ai unităților economice și social- 
culturale. A luat parte tovarășul 
Ramba Mircea, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean.

In prezidiul sesiunii au luat loc 
tovarășii Ramba Mircea, Lazăr Da
vid, Blaj Traian, Daniel Lucia, Al- 
dica Nicolae, David Ioan, Nicolau 
Ștefan.

Sesiunea a ales Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroseni. Comitetul este

din
din 
popular,
hotărîre a Comitetului
al Consiliului popular ju-

15 membri dintre care 
rîndul deputaților con- 

iar doi numiți 
e-

Luni dimineața a plecat la Buda
pesta delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per- 
mament, secretar al C.C. al P.C.R., 
si Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R,, care va participa la întîl- 
nirea consultativa a partidelor co
muniste și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Banea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, de membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Erau de față Jozsef Vince, 
basadorul Republicii Populare 
gare la București, și membri 
ambasadei.
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La sosirea la Budapesta, pe 

roportul Ferihegyi, în întimpinarea 
delegației a venit Komocsin Zol- 
tan, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și membri 
ai Ambasadei.

ae-
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Petroșeni. 
sesiunii au partici- 

sfatului popular, iar 
președinții comitele- 
ale sfaturilor popu- 

comunale din

compus
13 aleși 
siliului 
printr-o 
xecutiv
dețean dintre cetățeni care nu șînt 
deputați dar au o activitate deo
sebită pe tărîm obstesc si de stat.

Președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșeni a fost ales to
varășul LAZĂR DAVID, prim-se-

Cu 
si 

Că-

tovarășul Lazăr 
expunere despre

Componența Comitetului executiv

1. Lazăr David
2. Blaj Traian
3. Nicolau Ștefan
4. Dîrlea George
5. Mischiu Grigore
6. Moraru Ioan
7. Cita Minerva
8. Oros Vasile

9. Eiaga loan
10. Țurnă Dumitru 
It. Chelaru loan
12. Beke Wiliam
13. Birsan Iosif
14. Bădău Victor
15. Farkas Emeric

cretar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R.

Ca prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv a fost ales tovară
șul Blaj Traian, iar tovarășul Ni- 
colan Stefan a fost ales vicepre
ședinte.

Ca secretar al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșeni a fost numit 
tovarășul Mischie Ion.

După constituirea organului mu
nicipal de stat au luat cuvîntul de
putății Hogman Cornel, Andrei F- 
lena, Tănase Emil. Vorbitorii au 
subliniat însemnătatea constituirii 
municipiului Petroșeni pentru dez
voltarea economică, social-culturala 
și urbanistică a
Jiului

In continuare, 
David a făcut o 
sarcinile consiliului municipal pro
vizoriu în lumina hotărîrilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. și a do
cumentelor sesiunii Marii Adunări 
Na H on ^0'

.muruștii, toți oamenii muncii 
in acest bazin, a spus tovarășul 

Lazăr David, au primit cu vie sa
tisfacție propunerea Comisiei cen
trale de partid și de stat, legiferată 
de către sesiunea Marii Adunări 
Naționale, ca orașul Petroșeni, im
portant centru industrial și cultu
ral al județului Hunedoara, să fie 
declarat municipiu. Adresăm cu a- 
cest prilej, călduroase mulțumiri

localităților V»ii

Din acest transformator de 
la 1 E.C. Paroșeni, energia e- 
lectrică Ia calea depărtărilor 
unde se transformă în lumină 
șl forță,(Continuare in pag. a 3-cij

La Valea de Pești, pe rampa exploatării forestiere Arcanul 
pregătește un nou transport de bușteni.

nestemate
La un colț de stradă, mi-a 

apărut înainte un coș de nes- 
■J temate. Grăunțe de smarald 

și porțelan, sub învelișul de
licat al denumirii 
Petale imacula
te răsar discret 
dinăuntru bobo
cului

și-a 
piinlr

soaiele, inde ghiocel.

plapind.
făcut

e
zăpadă, undeva 

pădurii, anume 
ne vesti, acum

care-ți Învăluie sufletul minuna
tul anotimp. Viața trepidantă 
nu-ți îngăduie să observi cum 
cresc mugurii castanilor, cum 

diminețile senine, 
începe să facă 
promisiuni. Sîn- 
tem încă în pli
nă iarnă, scu
fundați în ga
loși, și iată vine 
ne însenineze 

sporească în- 
munca

pînă la 
minerii 

susținute

sfîrșitu 1 
brigăzii 
pentru

:aie 
loc 
cristalele de 
în imperiu] 
parcă spre a
ia mijloc de februarie, prime
le semne ale primăverii.

Firișoarele verzui îți trans
mit cu multă anticipație, dar 
molipsitor, tainica bucurie cu

ghiocelul sâ
fruntea, să ne 
crederea în viață, în 
pe care o îniăptuim.

In semn de recunoștință, îl 
încălzim cu degetele noastre 
și-l oferim fiihțelor dragi.

La locul de muncă al brigăzii 
conduse de Pădureanu Remus se 
materializează una din prevederile 
planului M.T.O. al minei Lupeni pe 
1968 : executarea unui crosing de 
aeraj în blocul II! orizontul 460, 
menit să îmbunătățească aerajul în 
această zonă a sectorului. Lucrarea 
trebuie terminat 
lunii viitoare si 
depun eforturi
scurtarea termenului de execuție.

In vederea executării acestei lu
crări, brigăzii i-au îost asigurate 
condiții optime de muncă. Intre a- 
ceste condiții, un loc de seamă 11 
ocupă măsurile pentru perforarea 
găurilor de pușcare în piatră cu a- 
jutorul procedeului umed. Paralel 
cu cea de aer comprimat, conducta 
de apă ajunge pină la frontul de 
lucru. Injectată prin canalul bur
ghiului, apa șpală praful silicogen.

protejînd minerii contra pneumoco- 
niozei.

Cîteva amănunte pun in evidența 
preocuparea conducerii minei pen
tru crearea unor condiții bune de 
muncă : brigada dispune de un nu
măr suficient de flori de sfredel 
armate cu plăcuțe de aliaj dur, de 
garnituri de cauciuc pentru reali
zarea etanșietății între burghiu si 
țeava de injecție a perforatorului, 
de lubrifiant 
perforat.

Modul de 
există multe 
rificare la un nivel superior a aces
tor condiții, în scopul obținerii u- 
nei productivități sporite. Locul de 
muncă, avînd configurația unei qa- 
lerii simple în steril, permite exe-

pentru mașina de

lucru arată însă că 
posibilități de valo-

I. B.

(Continuare in pag. a 3~aj
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Formația „Sincron11
Astă-seară, formația SINCRON va 

poposi in orașul Lupeni. 
începere de la orele 17 
20 cunoscuții soliști Anda 
lugăreanu, Gabriela Teodorescu. 
Gioni Dimitriu precum și instrumen
tiștii A. Arion, C. Cobîrzan, D. Voi- 
nescu, A. Cobîrzan, B. Voicescu, 
sub conducerea muzicală a lui Cor
nel Fugaru, și-n regia lui Val Moldo- 
veanu, vor delecta cîteva ore publi
cul lupenean cu muzică... ușoară.

Cerc
pentru pictori amatori

La clubul sindicatului I.E.C. Pa- 
roseni s-a deschis un cerc de pictu
ră pentru amatori. Cei 14 membri ai 
noului cerc de artă plastică intențio
nează ca, împreună cu responsabilul 
lor, tov. Imling Leopold, să realizeze 
lucrări de pictură interesante,, inspi
rate din viata de ieri și de azi a sa
tului Paroșeni, iar pînă în trimestrul 
II să 
lucrări

grupeze cele mai reușite 
într-o expoziție.

Un
al trandafirilor"

„cartier

Horticultorii de la sectorul Petri- 
la—Lonea al l.C:O. ne-au comunicat 
o veste plăcută. In cartierul 8 Mar
tie din Petrila — cel mai nou si mai 
mare cartier al orașului — ei au ter
minat plantarea trandafirilor. 3 800 
de trandafiri au fost plantați în a- 
cest cartier. Cînd iarna își va lua 
definitiv 
rită 
șii 
vor 
rile 
va 
tier

Cînd iarna 
tălpășița de la pci, fugă- 

de razele soarelui, cînd buta- 
cu trandafiri de toate culorile 
răspîndi în aer toate parfumu- 
despre acest mare cartier se 

putea vorbi ca despre un car- 
al trandafirilor.
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Campionatele pe întreprinderi

Au fost desemnafiINTERVIU
campionii județului
Hunedoara la schi

existente în 
instituție în

a campiona- 
și instituție

din acest an
întreprindere
o etapă superioară pe în-

°\

întruni numărul cel mai 
puncte. Punctele se vor a- 
funcție de numărul de par- 
raportati la cel al salaria-

și instituții
Atragerea maselor largi de oa

meni ai muncii la practicarea spor
tului necesită o preocupare perma
nentă și susținută din partea asocia
țiilor sportive și a comitetelor sin
dicale. Organizarea campionatului 
pe întreprindere sau instituție, la 
cît mai multe discipline, are meni
rea să atragă masa largă a salaria- 
ților la practicarea sportului preferat.

Campionatul pe întreprindere sau 
instituție se împarte în două etape. 
Prima etapă, 1 martie — 15 aprilie, 
este rezervată disciplinelor sportive 
desfășurate în sală : șah, tenis de 
masă, popice, haltere etc. In a doua 
etapă, ce va avea loc între 16 mar
tie și 1 decembrie, se vor desfășu
ra concursurile sportive în aer liber, 
întrecerile trebuie astfel organizate 
încît fiecare atelier, secție, sector 
sau brigadă să-și desemneze cam
pionii. Aceștia se întrec apoi pen
tru cucerirea titlului de campioni, 
sau de echipe campioane, pe între
prindere ori instituție.

La unele discipline sportive, cum 
ar fi, spre exemplu, popice, tir, se 
pot constitui echipe formate din 3 
femei și 5 bărbați, iar la atletism 
din 4 femei și 6 bărbați. Aceștia 
din urmă ar trebui să se întreacă 
la alergări pe diferite distanțe, a- 
runcarea greutății, sărituri In lun
gime și în înălțime.

Sistemul de disputare a întreceri
lor sportive se stabilește de colec
tivul de organizare, în lumina regu
lamentului campionatului, ținîndu-

Instantaneu foto
grafic de' pe una 
din pîrtiile 

ringului

Tenis de masă

Faza orășenească 
(te la Lupeni

dimineața, în sala clu-

se seama de condițiile 
fiecare întreprindere și 
parte.

Ediția 
tul ui pe 
va avea
treaga Vale a Jiului, dotată cu 
cupă oferită de Biroul executiv all 
C.S.L. Petroșeni al U.G.S.R. TrofeulI 
va fi cucerit de comitetul sindical 
care va 
mare de 
corda în 
ticipanți
ților întreprinderii sau instituției, de 
participarea la cît mai multe disci
pline sportive și de rezultatele ob
ținute.

In vederea organizării și desfășu
rării în bune condițiuni a campio
natului pe asociație e necesară în
tocmirea unui plan comun de ac
țiune între comitetele sindicale și 
organizațiile U.T.C., popularizarea 
regulamentului și a competițiilor.

AUREL SLABII
responsabilul comisiei pentru pro
bleme de sport din C.L.S. Petroșeni 

al U.G.S.R

Pentru a treia oară
campioni la volei

emerit al sportului, 
mai îndrăgit portar 

din

de 
oaspeților - 

eronată a ar- 
cîteva întro-

părăsesc te-

tul. li trimit 
și vor greși

Duminică 
bului Viscoza Lupeni, s-a disputat 
faza orășenească a campionatului 
republican de tenis de masă — in
dividual, seniori și senioare. Au 
participat componenți ai formațiilor 
sportive din localitate, din Petro
șeni și Petrila.

Deși concursul a fost organizat 
pentru seniori și senioare, la între
ceri au participat și multi tineri, 
care au afirmat reale calități pentru 
jocul

La 
s-au 
iar la 
cipante, toate foarte tinere. Intre-? § 
cerile au fost dinamice, urmărite 
cu interes de spectatori.

In urma rezultatelor înregistrate, 
clasamentele se prezintă astfel : Fe
te : I. Gvongyoși Ildico; II. Bojin 
Victoria; III. Trifoi Elena, toate de 
la Minerul Lupeni. Băieți : I. Sălă- 
jan Mircea, Liceul industrial Petro
șeni; II. Bădău Nicolae, Viscoza Lu
peni; III. Lăscăianu Petru, Liceul in
dustrial Petroșeni; IV. Brașoveanu 
Eugen, Școala profesională Lupeni.

Faza pe județ se va disputa în 
curînd la Petroșeni. Pînă atunci însă 
sportivii clasați pe primele locuri 
la faza orășenească mai au încă 
timp de pregătire.

antrenamente, 
să cîștige pentru a 
campionatul de vo
al Văii Jiului.
continuare, numele

Cy bn Voinescy despre 
arbitri și spectators

Pe maestrul 
cel mai bun și
al naționalei române de fotbal 

I ultimii ani, l-am întîlnit la Lonea.
își însoțea echipa (A.S.A. Tg. Mu
reș), al cărei antrenor secund este, 

I la meciul amical cu Jiul. Am profitat 
ide ,,ruptura" meciului (cauzală 
i ieșirea de pe teren a 
I protestanți la decizia 
bitrului) și i-am pus

'bări.
— De ce elevii dv. 

renul?
— Desigur, n-au drep 

înapoi. Arbitrii greșesc
oricînd. Și, atîta timp cît arbitrii gre
șesc (cu sau fără intenție) și jucă
torii își vor manifesta felurit deza
probarea față de erori. Cum, în a- 
ceste meciuri amicale scorul intere
sează foarte puțin, n-am să pol nici- 
cînd îMMege lipsa de principialita
te, părtinirea la arbitrii localnici. 
Procedînd neloial, ei contribuie, 
prin denaturările ulterioare ale jo
cului, la întreruperea relațiilor prie
tenești care trebuie să dăinuie între 
asociații.

— Iar spectatorii incitați vor în
cepe și ei canonada de reproșuri și 
injurii...

— Spectatorii, nu numai cei 
Lonea, ci de oriunde chiar din Bucu
rești, își exprimă nemulțumirea, 
față de ceea ce văd pe teren... la 
cea mai înaltă tensiune. Ceea ce nu 
înțeleg însă spectatorii — și nu nu
mai localnicii — este faptul că, la 
umbra biletului de intrare, își per
mit să insulte antrenorii și jucătorii. 
Este adevărat, va trece 
cînd spectatorii de fotbal 
fi confundați cu cei... de 
ce privește gradul de 
Oricum, insă, să fiu insultat public 
(cum ați auzit clar) de către un ce
tățean oarecare, în stare de ebrie
tate, care-mi reproșează și lipsa de 
educație, e... prea mult. Infierbîntații, 
părerea mea, pot fi trimiși acasă 
daca nu stau... cuminți în banca lor. 
Spectatorul are latitudinea sa-i pla
că sau să nu-i placă spectacolul ofe
rit, să comenteze sau nu, pe margi
nea lui, în nici un caz să insulte. 
Și noi, fotbaliștii și antrenorii, sîn- 
tem oameni !...

Justele constatări ale lui Voinescu 
le-am consemnat pentru că nu-s de
loc lipsite de importanță.

Și trebuie reținute...

mult pînă 
vor putea 
teatru, în 
civilizație.

V. TEODORESCU

cu mingea de celuloid, 
startul întrecerilor masculine 
prezentat 24 de concurenți, 
cele ale fetelor numai 6 parti- p

C. ION

In sala Institutului de mine 
din Petroșeni au avut loc fi
nalele locale ale campionatu
lui școlar de volei, atît la fete 
cît și la băieți.

Deși elevii Liceului Vulcan 
nu dispun de o sală de gim
nastică pentru 
au reușit 
treia oară 
lei școlar

Dăm, în
componenților echipelor care 
au înregistrat acest frumos 
succes : Lungu Mariana, Mo- 
joatcă Mia, Gheorghe Maria, 
Ciontoș Brigite, , Korciani A- 
driana, Ceki Ileana (F) și Gur- 
tavenco Alexandru, 
co Sorin, Szeghedi 
Isacu Silviu, Lungu 
dă Constantin (B).

Gurtaven-
Gheorghe, 
loan, Fir-

S ■>

Meermrîle «le versfâeare continuă
© In vederea unei cît mai bune 

comportări în returul campionatu
lui, echipa de fotbal a studenților 
din Petroșeni se pregătește cu toată 
seriozitatea.

Săptămîna trecută studenții au 
susținut un număr de trei meciuri 
de verificare soldate cu tot atîtea 
victorii. Cu Parîngul Lonea, la Lo

nea — 
Victoria
acasă — 3-
cu Oțelul 

Oțelul

JO&cS. W După cum
spunea antrenorul

3—1; CU 
Călan, 

■2; și 
roșu 
roșu

ne

echipei studențești, prof. Gh. Irimie, 
se urmărește ca în acest retur e- 
chipa să presteze jocuri de calitate 
iar locul 1 ocupat la finele turului 
să fie consolidat prin noi victorii.

@ Preocupări intense pentru re
tur se manifestă și la Constructorul 
Valea Jiului. Cei 16 jucători com- 
ponenti ai lotului și-au început pre
gătirile încă din luna trecută și do
vedesc multă punctualitate și serio
zitate la antrenamente.

Duminică echipa s-a deplasat la 
Lonea unde a susținut un meci a- 
mical din trei reprize a 30 minute 
cu Parîngul din localitate. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de 4—2 
în favoarea constructorilor.

Timp de două zile, pe pîrtiile de 
la Straja, a avut loc etapa 
na a concursurilor de schi 
te juniorilor și seniorilor.

Condițiile atmosferice 
cît și organizarea impecabilă au fă
cut ca întrecerile să se desfășoare 
bine.

Iată campionii județului Hunedoa
ra pe anul 1968:

Slalom uriaș seniori : Acs Ale
xandru, Voința Petroșeni; Slalom u- 
riaș juniori I : Mihuț Victor, Școala 
sportivă Petroșeni; Juniori II :' Ede- 
lin Francisc, Școala sportivă Petro
șeni; Coborîre seniori ; Stoica Pe
tru, Energia Paroșeni; Juniori I: Mi
huț Victor; Juniori II : Ghioancă 
Gheorghe, Școala sportivă 
șeni; Slalom special seniori : 
Alexandru; Juniori I : Mihuț Victor; 
Juniori II : Edelin Francisc; 5 km 
fond junioare : Sav Maria, Minerul 
Lupeni; 5 km fond juniori II : Po- 
povici Constantin, Energia Paroșeni; 
10 km juniori I : Coman Constan
tin, Școala sportivă Petroșeni; 15 km 
tineret : Magheru Ioan, EnezgX ^-a- 
roșeni; 15 km seniori : Peter Iosif 
Minerul Lupeni; Ștafeta 3X3 km ju
nioare : Energia Paroșeni; Ștafeta 
3X5 km juniori : Energia Paroșeni; 
Ștafeta 3X10 km seniori: 
Paroșeni.

Primul loc la combinata 
revenit sportivului Bîrlida 
de la Spartac Petroșeni, î 
Acs Alexandru, Voința Petroșeni și 
Kato Adalbert, Minerul Lupeni.

La categoria juniorilor, tfnărul 
Mihuț Victor de la Școala sportivă 
Petroșeni a confirmat și în acest 
concurs că este un schior bun, ta
lentat, cu reale perspective.

județea-
rezerva-

prielnice

Petro-
Acs

Energia

alpină a 
i Dumitru 
urmat de

S. BÂIOI

B0X O gală desfășurată 
mai mult în familie

Cîștigătoru! concursului 
de sărituri cu schiurile 
de la trambulină desfășurat 
la Westby

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Concursul internațional de sărituri 
cu schiurile de la trambulină des
fășurat la Westby (S.U.A.) a reve
nit cunoscutului sportiv norvegian 
Bjorn Wirkola, care a totalizat 
249,2 puncte. Cele mai bune sări
turi ale lui Wirkola au măsurat 
97,8 si 103 m.

r
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IN CLIȘEU: Echipa de fete a Liceului Vulcan, 
campioană școlară a Văii Jiului pe anul 1968.

Gaia de box din cadrul 
campionatului republican de 
calificare — faza orășenească, 
a atras în jurul ringului, in
stalat în sala de sport din 
Lupeni, aproape 600 de spec
tatori. Din lipsă de adver
sari (în afară de pugiliștii 
de la Lupeni, au participat 
doar trei boxeri de la Jiul 
Petrila) disputa pentru de
semnarea campionilor Văii 
Jiului s-a desfășurat aproape 
în exclusivitate între gazde. 
De altfel, boxerii antrenați 
de Nicolae Barbu s-au do
vedit superiori adversarilor.

Atenția spectatorilor a fost 
reținută de întîlnirea din ca
drul categoriei semi-ușoare

dintre Prunea Pândele, Mi
nerul Lupeni și Cătineanu 
Vasile, Jiul Petrila. Pornit 
in iureș la atac, în stilul sau 
caracteristic, Prunea Pândele 
obține avantaj de la început 
prin directe puternice și pre
cise. înainte de scurgerea 
unui minut de joc, antreno
rul Pop Vasile, Jiul Petrila, 
aruncă prosopul în ring, a- 
nunțînd astfel că elevul său 
abandonează lupta.

Cel mai frumos meci al 
galei s-a disputat între Mo- 
raru Victor, socotit unul din
tre cei mai tehnici boxeri, și 
Ghiorghiu Florea, ambii de 
la Minerul Lupeni. Revelația 
zilei au constituit-c însă ti

nerii boxeri Conta Victoj, 
Cotică Șerban și Rusu La
zar care, prin elanul și dîr- 
zenia cu care au luptat pen
tru victorie, au fost aplau
dați la scenă deschisă.

In urma rezultatelor obți
nute, pentru etapa următoa
re, ce va avea loc între 11— 
14 martie la Hațeg, Valea 
Jiului va fi reprezentată de 
Brezoianu Dumitru, Muntea- 
nu Zaharia, Morar Victorr 
Prunea Pândele, Santa Vic
tor, Cotică Șerban, Rusu La- 
zăr și Chitic Panait.

Eugen POPA 
Lupeni
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Menfie folosirii 
posibilităților 
de creștere a 
randamentelor

(Urmare din pagina l) 

burghiului îngreuna considera-

minerului. S-a dovedit pe loc

cutarea perforării de către doi mi
neri. In ziua de 8 februarie schim
bul I, la operația de perforare lu
cra un singur om, brigadierul Pă- 
dureanu Remus. Un alt ortac, mi
nerul Frăteanu Alexandru, aflat și 
el la locul de muncă, nu avea o 
ocupație precisă. Alți doi munci
tori din schimb încărcau în vago- 
nete sterilul din rostogol. Era in
dicat ca perforarea găurilor — 
una din principalele operații ale 
ciclului de lucru și cea mai întinsă 
în timp — să fie executată cu doi 
mineri, măsură care ar fi dus la o 
creștere substanțială a productivi
tății muncii.

Unele chestiuni de amănunt scot, 
de asemenea, în evidență faptul că 
nu se folosesc toate căile de scur
tare a timpului de execuție și, im
plicit, de ridicare a randamentelor. 
Tovarășul Năstase C onstantin, pre
ședintele sindicatului minei care 
era de față, a observat că se lu
crează cu un burghiu strîmb. Curba
rea
Vil funcționarea mașinii de perfo
rat, cerea eforturi în plus din par
tea
că burghiul poate fi îndreptat, pu- 
tîndu-se astfel lucra în condiții 
mult mai bune. Cele cîteva minute 
necesare îndreptării burghiului sînt 
astfel recuperate cu vîrf și îndesat. 
Locul de muncă era dotat cu o co
loană telescopică pentru susținerea 
perforatorului. Dar perforatorul era 
susținut de miner, iar coloana te
lescopică stătea rezemată de o ar
mătură.

foarte important ca munci
torul să știe să folosească ceea ce 
i se pune la dispoziție și în aceas
tă direcție trebuie să acționeze in
tens asistența tehnică. Minerilor 
din brigadă, de exemplu, nu le era 
clar modul în care se așează în 
lăcașul din coada burghiului 
tura de cauciuc. Ei puneau 
această garnitură, din care 
pe de o parte nu se putea 
o bună etanșare, iar pe de altă par
te garnitura putea fi împinsă 
canalul burghiului, obturîndu-1.

Și încă o problemă : la locul 
muncă lipsea un șorț care să-l 
pere de apă pe miner la operația 
de perforare. Aceste Șorțuri sînt 
ner-e-TTe întrucît nu este nici să- 
naL?s,- nici plăcut pentru 
?’<creze cu hainele udate 
pii de apă împrăștiați de

Aceste cîteva exemple
Ia fiecare loc de muncă există re
surse de creștere a randamente
lor, de îmbunătățire a condițiilor 
de lucru. Folosite cu toată price
perea, el? conduc nemijlocit la 
sporirea realizărilor întregului co
lectiv.

garni- 
invers 
cauză 

obține

pe

de
a-

miner sa 
de stro- 

burghiu.
arata că

(■(ÎNSEMNAM
Nănașul

actele 
la nu- 
domi- 
Calea

Fusese angajat la șantierul 
de la Valea de Pești. In 
de angajare răspundea 
mele de Coman Ion, cu 
ciliui flotant în Lupeni,
Vulcanului nr. 12. Munca pe 
șantier nu î-a plăcut. S-a gin- 
dit că impostura și hoția se 
pot completa spre folosul lui 
și se dădea drept ,,electrician 
de la I.R.E.H. care controlează 
contoarele și instalația elec
trică". A săvîrșit 13 furturi în 
această postură. Nu „contro
la* pe oriunde ci numai pe 
unde bănuia că sînt ascunși 
bani. La Cioară Cornel din tâ
rleam a găsit acasă pe un bă- 
trîri neputincios. A „controlat" 
în bucătărie și in cameră. Cînd 
a trecut în cameră a avut gri
jă să tragă și ușa după el. Din 
buzunarele hainelor controlate 
— căci buzunarele îl intere- 

desau — a șterpelit suma
2 700 lei. Și Da cheltuit cu 
folos : 200 ia gazdă, restul ca 
nănaș la nunta soră-si în co-

Sesiunea cilrffltriinarft s Slatoliii 
al orașului Petroșeni

popular
(Urmare din pag. 1) 

conducerii partidului și statului, 
Consiliului popular județean pen
tru încrederea acordată noului or
gan de stat de conducere a mu
nicipiului Petroșeni.

Permiteți-mi ca în numele dum
neavoastră, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, să asigu
răm conducerea partidului, Comi
tetul județean de partid, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a duce la îndeplinire cu fermitate 
și răspundere sarcinile care revin 
Consiliului municipal provizoriu în 
lumina hotărîrilor Conferinței Na

Excursii în slrăinătale
O veste bună pentru cei ce do

resc să facă excursii în străinătate. 
In trimestrul 11 pot face excursii 
în R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă, U.R.S.S. și R. P. 
Polonă. Prima excursie va avea loc 
în R. P. Ungară între 3—8 aprilie.

Itinerarul — Budapesta — Pra- 
ga — Brno — Bratislava al ex
cursiei în R. S. Cehoslovacă ce va 
avea loc 
deosebit 
este și ■ 
ruta Kiev, Erevan, Tbilisi. Suhumi, 
Odesa.

înscrierile se fac la filiala Petro
șeni a 0.N.T. cu cel puțin 35 de 
zile înaintea plecării în excursie, 
iar

între 21—30 mai, este 
de atractiv. Interesantă 

excursia prin U.R.S.S. pe

în R. D. Germană cu 65 de zile.

E
Miercuri 28 februarie

F i L
PETROȘENI — 7 Noiembrie :

Capcana; Republica : Jocuri ne
schimbate; PETRILA : Succes Char
lie; LONEA — Minerul: Loana; 
VULCAN : Fantoma din Morris
ville; LUPENI — Cultural : Contele 
Bobby, spaima vestului sălbatic; 
Muncitoresc : Prizonierul din Cau- 
caz; BĂRBĂTENI : Aventurile lui 
Werner Hoit; PAROȘENI : Spar- 
tacus; URICANI : Cine va deschi
de ușa.

STAREA VREMII
accentuată a tem- 
a fost mai mult 

în aer, a fost de 
Petroșeni și minus

Vremea de ieri s-a caracterizat 
printr-o scădere 
peraturii. Cerul 
noros. Minima, 
plus 2 grade la 
4 grade la Paring, iar maxima a 
oscilat între plus 8 grade și plus 
3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme ușor instabilă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt moderat din 
sectorul nord-vestic.

£322

muna Săcelu. Cum insă orice 
naș își arc nașul...

Revenind 
asupra 
unui fapt

această rubrică, in nu- 
5 671 din 18 ianuarie 

a apărut nota : Presu- 
ginere al probabilei

satul Dealul 
Ulterior s-a 
respectivă a 

baza unei 
Familia 

de

La 
mărul 
1968. 
pusul 
soacre". Era vizată familia lui 
Matei loan din 
Babii — Vulcan, 
constatat că nota 
fost redactată pe 
scrisori calomnioase, 
respectivă a trăit vreme 
mulți ani in armonie. Calom
niatorul. uzina de un nume 
fals, a încercat să-și rezolve 
in felul acesta răfuielile cu fa
milia respectivă și, spre 
gretul nostru, intenția lui nu 
a fost descoperită la timp. Fa
cem această rectificare pentru, 
a nu stârni animozități în co
drul unei familii care, de altfel, 
trăiește in bună înțelegere. 

ționale a P.C.R. și a documentelor 
sesiunii Marii Adunări Naționale.

Apoi., vorbitorul a subliniat sar
cinile ce stau în fața economiei 
municipiului precum și în privința 
sistematizării și gospodăririi orașe
lor, întreținerii fondului locativ.

Realizarea sarcinilor ce stau în 
fața Consiliului municipal, a spus 
vorbitorul, cere în mod imperios 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor puterii de 
stat, întărirea legăturii lor cu ma
sele. Aceasta implică aplicarea 
neabătută a principiului conduce
rii și muncii colective, creșterea 
răspunderii personale față de sar

0. £. L. Alimentara Petroșeni
a p&Es în vînzare în magazine 
însemnate canti- 
tați de conserve de

OCEANIC
HERINGI

MACROURI

STAVRIZI
un aliment cu un bogatPeștele oceanic conservat este

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

I.R.E.H. DEVA
Secția rețele „Valea Jiului"

PETROȘENI

te-

PEȘTE

L WVW

VWW

electricieni la centrul
electricieni la centrul

DEVA
anoajează

pentru șantierul

@ Contabil șef
S Contabil I

Informații suplimentare

electricieni la

Informații suplimentare puteți obține la 
secția rețele Petroșeni, sir. Republicii nr. 60, 
nistrativ, între orele 10—13.

întreprinderea de construcții 
FORESTIERE

orgesit
Valea jiului

se pot objine 
la sediul șantierului din Clmpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460.

cinile încredințate fiecărui compo
nent al organelor puterii locale de 
stat.

Comitetul executiv municipal pro
vizoriu se angajează în fața dum
neavoastră, a Consiliului popular 
județean, să nu-și precupețească e- 
forturile, priceperea și capacitatea 
de muncă pentru a răspunde în
crederii acordate, pentru a înfăp
tui integral sarcinile de mare răs
pundere ce i-au fost încredințate.

In încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul tovarășul Ramba 
Mircea. După ce a felicitat mem
brii Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal, cu o-

I

de relele Petroșeni 
de relele 
de relele

Vulcan
Lupeni

I.R.E.H. Deva, 
la biroul admi- 

cazia alegerii lor în fruntea noului 
organ al puterii locale de stat, vor
bitorul a subliniat atribuțiile Con
siliului local, ale Comitetului sau 
executiv, sarcinile de răspundere 
ce le revin în conducerea econo
miei, culturii și administrației lo
cale. Realizarea acestor sarcini ne
cesită îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, folosirea tu
turor formelor organizatorice de 
legătură cu masele, activizarea tu
turor deputaților, eliminarea- mani
festărilor de birocratism și înfăptui
rea propunerilor maselor de cetă
țeni. In încheierea cuvîntului său, 
tovarășul Ramba Mircea a expri
mat convingerea Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean, că noul organ municipal, co
mitetele executive locale, toți de
putății și lucrătorii consiliilor popu
lare vor munci cu dăruire, iniția
tivă și pasiune pentru înfăptuirea 
sarcinilor de răspundere ce le revin.

Marți 27 februarie
17.30 Curs de limba franceză (lec

ția a 5-a).
17,58 Sumarul zilei.
18,00 In direct... „Fantezie, dar nu 

numai atît"... 1 Transmisiune 
de la întreprinderea „Tînăra 
Gardă*.

18.30 Pentru cei mici. Știți să de
senați ? „întâmplările broscu
ței Uac-Uac".

18.50 Film: Purcelușul stafidă.
19,00 Pentru tineretul școlar. Se

colul XXI emisiune de anti
cipație științifică. Omul viito
rului.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Film serial: Thierry la Fronde.
20.30 Album de poezie : OTilia Ca- 

zimir.
20.45 Seară de teatru: „Nunta din 

Perugia" de Alexandru Kiri- 
țescu. Interpretează un colec
tiv al Teatrului de stat din 
Arad. In pauză : Poșta tele
viziunii.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

28 februarie
PROGRAMUL I : 6,00—8,25 Mu

zică și actualități; 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri; 9,30 Ma
tineu literar ; 10,00 Interpreți de mu
zica ușoară : Lidia Andronescu; 10,10 
Curs de limba franceză; 11,00 Bule
tin de știri; 11,03 Cronica economi
că; 11,15 Recital de operă Elena 
Patrichi ; 11,30 Formația Werner 
Miiller ; 11,45 Sfatul medicului: Pri
mul ajutor în caz de arsuri ; 12,00 
Muzică populară; 12,15 Buletin de 
știri; 12,22 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Memoria pămîn- 
tului românesc; 13,50 Parada soliști
lor și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 14,15 De ce ? De unde ? De cînd?;
14,30 Radiopublicitate ; 14,50 Cîntă
Alexandru Jula; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Muzică populară; 15,15 
Meridiane; 16,30 Pagini din opereta 
,,Andaluzia" de Lopez; 15,45 Muzică 
ușoară de Liviu Ionescu ; 16,00 Ra
diojurnal. Sport; 16,15 Cîntă Ansam
blul Armatei; 16,35 Concert ghicitoa
re ; 16,55 Muzică populară; 17,15 
Antena tineretului; 18.00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică; 18,15 
Caleidoscop muzical; 18,30 Radiosim- 
pozion; 18,50 Cîntă la nai Ion Oprea; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră ; 
20,00 Buletin de știri ; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melodii ro
mânești ; 20,40 Mari cupluri ale iu
birii; 21,00 Metronom '68; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Flori și melodii — muzică u- 
șoară; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Program de sansonete; 23,00 Interfe
rențe lirice — muzică ușoară; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.
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Deschiderea întîlnirii consultative a. 
partidelor comuniste și muncitorești'

BUDAPESTA' 26 (Agerpres). — 
Luni dupa-amiază în sala hotelului 
Gellert din Budapesta s-a deschis 
întîlnirea consultativă a partidelor 
comuniste și muncitorești. Participă 
reprezentanți a 64 de partide. De
legația Partidului Comunist Român 
este alcătuită din tovarășii Paul

Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent și secretar al C.C. al P.C.R. 
și Mihai Dalea, secretar al 
P.C.R.

La deschidere a rostit un
Janos Kadar, prim-secretar 
al P.M.S.U.

Declarația 
ministrului 

s.de externe 
al Japoniei

VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ATACURI LANSATE
DE FORȚELE PATRIOTICE

C.C. al

discurs 
al G.C.

După elaborarea „platformei 
comune” între P.C.F. și F.S.D.S.

Premierul G. Pompidou a lansat un apel 
la colaborarea tuturor forțelor centriste

PARIS 26 (Agerpres). — Majori
tatea guvernamentală va fi învinsă 
dacă toate elementele de dreapta 
nu se vor alia pentru a face față 
opoziției stîngii necomuniste și Par
tidului comunist, a declarat luni 
la Asociația presei ministeriale 
primul ministru al Franței, Georges 
Pompidou. Această declarație — 
relatează France Presse — este 
considerată drept primul comenta
riu oficial după elaborarea „Plat
formei comune" între Partidul Co
munist Francez și Federația Stîngii 
Democratice și Socialiste (FSDS). 
Răspunzînd la o întrebare referi
toare la „disensiunile din sînul ma
jorității guvernamentale", primul 
ministru francez și-a exprimat con
vingerea că sprijinul acordat de 
această majoritate guvernului său 
nu se va dezminți. Primul ministru 
a lansat un apel la colaborarea tu
turor forțelor centriste, apreciind 
„absurd" faptul că acestea rămîn 
în opoziție din moment ce nu ar 
fi chiar ,,atit de îndepărtate de 
politica guvernamentală".

Referindu-se la raporturile fran- 
co-americane, Pompidou și-a ex
primat regretul față de „mișcarea 
de opinie împotriva Franței care 
tinde să se manifeste în Statele

Unite". El a recunoscut că poziția 
franceză în problema războiului din 
Vietnam este foarte îndepărtată 
de punctul de vedere american. 
De asemenea, premierul francez a 
menționat că între Washington și 
Paris există divergențe sensibile în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat și reforma sistemului mo
netar internațional.

Afirmînd că guvernul francez nu 
intenționează să acționeze în di
recția modificării climatului ac
tual în relațiile franco-americane, 
premierul Pompidou a adăugat că 
„este acum rîndul oamenilor cu 
răspundere americani să facă cu
noscut că, chiar dacă există diver
gențe între cele două națiuni ale 
noastre, este 
sînqele rece 
teni".

K. A. I

preferabil să păstrăm 
și să rămînem prie-

* V

CURSA
ÎMPOTRIVA
MORT II

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Un 
copil a fost salvat de la moarte da
torită solidarității și promptitudinii 
cu care radioamatori, ziariști, piloți, 
motocicliști din diferite țări au ac
ționat pentru a aduce la timp medi
camentele necesare.

Sîmbătă, radioamatorul Dubret din 
Elveția, a interceptat mesajul unui 
radioamator din Polonia care anunța 
că viața unui copil bolnav de leuce
mie este în pericol dacă în 24 de 
ore nu i se va administra medica
mentul denumit „Cosmogen".

Și astfel a început cursa contra 
cronometru împotriva mort ii. Mesa
jul a fost interceptat sîmbătă la 
ora 17,00. La 18,15 un reporter al 
ziarului „La Suisse" a fost anunțat 
de Dubret și a reușit să găsească 
imediat medicamentul, însă avionul 
spre Varșovia decolase de pe aero
portul de la Geneva de 15 minute. 
Atunci medicamentul a fost trimis 
la ora 21.00 cu un avion ,A.ir Fran
ce" la Paris, iar duminică diminea
ță el a fost transportat de la Paris 
spre Varșovia, unde a ajuns la ora 
11,40.

Avertizate, autoritățile poloneze 
au vrut să expedieze medicamentul 
cu trenul, dar aceasta ar fi însemnat 
ca el să ajungă prea tîrziu. La ora 
’4,30, prețiosul pachet a fost preluat 
de motocicliști ai serviciului de cir
culație care au parcurs 300 de km 
în 3 30 ore și astfel la ora 18 radio
amatorul polonez a lansat în eter 
semnalul că medicamentul a ajuns la 
timp, a fost administrat copilului și 
ca s-a observat o ameliorare ime
diată si evidentă a sănătății aces
tuia.

I

TOKIO 26 (Agerpres). — „Gu
vernul japonez nu intenționează să 
ceară Statelor Unite să retragă din 
Okinawa bombardierele strategice 
„B-52", a declarat luni în parla
ment ministrul afacerilor externe 
Takeo Miki.

Această 
terpelarea 
Partidului 
reacții de 
delor de opoziție care insistă asu
pra retragerii bombardierelor ame
ricane de pe Okinawa, folosită în 
prezent ca bază americană pentru 
războiul dus împotriva poporului 
vietnamez.

Presa japoneză atrage atenția a- 
supra faptului că avioanele ame
ricane „B-52" au fost transferate 
în OkinaXva după ce forțele armate 
ale 
lor 
din

declarație făcută la in- 
unui deputat din partea 
Socialist a provocat vii 
protest în rîndul parti-

F.N.E. au 
împotriva 
Vietnamul

intensificat acțiunile 
bazelor americane 

de sud.

ARESTĂRI 
LA FORT LAMY

FORT LAMY 26 (Agerpres). — 
Conducătorii sindicatelor din Fort 
Lamy — capitala Republicii Ciad 
— au fost arestați sub acuzația de 
a fi difuzat materiale critice la a- 
dresa politicii guvernului președin
telui Tombalbaye — anunță cores
pondentul agenției France Presse.

Procesul foștilor conducători 
ai aviației va fi rejudecat

SAIGON 26 (Agerpres). — Agențiile de presă occidentale 
anunță că în cursul nopții de duminică și al dimineții de tuni for
țele patriotice au supus în continuare unor atacuri puternice po
zițiile armatei americano-saigoneze situate în zona Saigonului și 
alte puncte ale Vietnamului de sud.

în

mortiere
Can 

un 
recrutare guvernamental
Can Tho, precum și aero- 
Noc, situat la opt kilo- 
de oraș. In urma unui

Patrioții au bombardat cu mortiere 
un post saigonez situat pe șoseaua 
care duce spre regiunea de deltă. 
Un alt post guvernamental, situat la 
15 kilometri vest de Saigon, a fost 
supus unui bombardament cu rache
te. Au avut loc, de asemenea, cioc
niri între forțele patriotice și unită
țile saigoneze cantonate lîngă aero
portul Tan Son Nhut și în unele 
puncte din afara orașului.

In regiunea de deltă, patrioții au 
bombardat cu rachete și
pozițiile inamice din orașele 
Tho și My Tho. A fost atacat 
centru de 
din orașul 
portul Tra 
metri vest
bombardament cu rachete, a fost a- 
runcat în aer un depozit de muniții 
amplasat Jîngă orașul Qui Nhon, în 
provincia de coastă Binh Dinh.

Patrioții au continuat, în același 
timp, să atace liniile de comunicații 
strategice utilizate de forțele ameri
cane și saigoneze pentru a menține 
legătura între unitățile dispersate pe 
teritoriul Vietnamului de sud. Ast
fel au fost distruse unele sectoare 
ale șoselei numărul 1, din apropie
rea orașului Quang Nuai. In prezent 
secțiunea nordică a șoselei a de
venit inutilizabilă. A fost, de aseme
nea, aruncat în aer un pod de mare 
importanță strategică situat la ieși
rea din orașul Quang Ngai.

★

CAIRO 26 (Agerpres). — Citind 
surse guvernamentale egiptene, a- 
gențiile de presă anunță că proce
sul foștilor conducători ai aviației 
R.A.U. considerați răspunzători pen
tru loviturile primite la 5 iunie din 
partea forțelor izraeliene va fi re
judecat. Tribunalul militar suprem 
diD Cairo a pronunțat recent sen
tința în procesul amintit, condam- 

Mohammed 
comandant 
R.A.U., la 

pe coman- 
vicemare-

create în urma demonstrațiilor stu
dențești care au avut loc în unele 
orașe în semn de protest împotri
va sentinței pronunțate de Tribu
nalul militar suprem. După cum 
relatează agenția France Presse, 
participanții la demonstrații au ce
rut o pedeapsă mai aspră.

SAIGON 26 (Agerpres). — In re
giunile septentrionale ale Vietnamu
lui de sud, forțele patriotice conti
nuă să exercite puternice presiuni 
asupra pozițiilor trupelor amerirano- 
saigoneze. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, patrioții dispun 
de importante fortificații, mai ales în 
apropierea localității Quang Tri.

Luni dimineața un grup de mili
tari americani a căzut într-o ambus-

nînd pe mareșalul 
Sedki Mohmoud, fost 
al forțelor aeriene ale 
15 ani închisoare, iar 
dantul apărării aeriene,
șalul Izmail Labîb, la 10 ani. Ce
lelalte două persoane implicate în 
proces, comandantul aviației de pe 
frontul din Sinai, vicemareșalul Ha
mid Dogeid și comandantul șef ad
junct al forțelor aeriene, mareșa
lul Gamal Afifi au fost achitate

Hotărîrea privind rejudecarec 
procesului a survenit după ce mi
nistrul apărării al R.A.U., genera
lul Mohamed Fawzi, a anunțat, în 
cadrul reuniunii de duminică seara 
a Consiliului de Miniștri egiptean, 
că nu aprobă sentința în procesul 
celor patru foști comandanți. Reu
niunea de duminică a fost consa
crată examinării situației interne

@ TOKIO. — Incidente violente, soldate cu rănirea a 63 de per
soane, s-au produs luni în localitatea Narita între forțele de politie și 
participanții la o demonstrație de protest împotriva hotărîrii guvernului 
japonez de a rechiziționa pămînturile țăranilor pentru construirea unur 
nou aeroport al orașului Tokio. La demonstrativ au luat parte aproxi
mativ 1 200 de țărani 
iuzului guvernului de 
rechiziționate. Poliția 
tilor.

și 900 de studenți, care au protestat împotriva re- 
a achita 
a operat

despăgubirile cerute pentru pămînturile 
numeroase arestări în rîndurile studen-

• LONDRA. CI 
duminică spre luni un puternic 
cendiu a izbucnit la spitalul 
psihiatri? din localitatea britanică 
Shrewsbury. Potrivit primelor cte- 
te, 21 de femei și-au pierdut via! 
în incendiu, iar alți 18 pacienți au 
fost grav răniți. Spitalul de psihia
trie, care a fost construit acum 100 
de ani, adăpostea 800 de bolnavi, 
bărbați și femei.

Mare furt la Londra

în
de

O CIUDAD DE PANAMA. — In 
Canalul Panama a fost restabilita 
luni navigația. Cargoul japonez 
„Shozan Maru", cu încărcătura de 
50 000 tone minereu de fier care e- 
șuase duminică pe un banc de nisip 
în partea cea mai îngustă a canalu
lui, a putut fi înlăturai după eforturi 
serioase.

Luni 
de-al 
âces- 

prădarea trenului
— Scoția cînd au

LONDRA 26 (Agerpres). — 
s-a produs la Londra cel 
doilea mare furt din istoria 
tei țări, după 
poștal Londra
fost sustrase 2,6 milioane lire. De 
data aceasta, bandiții au atacat un 
oficiu poștal furînd 140 000 lire 
(336 000 dolari). Se crede ca ei au 
avut și complici îd rîndurile func
ționarilor poștali, întrucît lovitura 
s-a produs chiar în momentul în

care se proceda la revizuirea sis
temului de alarmă. Șase bandiți, 
dintre care cinci erau mascati și 
unul deghizat în poștaș, au ame
nințat cu armele pe funcționarii o- 
cupați cu expedierea banilor, au 
luat un număr mare de pachete de 
bancnote de cîte I si 5 lire, s-au 
urcat într-o mașină și au plecat în- 
tr-o direcție necunoscută. Scotland 
Yard-ul a dat alarmă în întreaga 
tară.

0 SANAA. — Intr-o declarație 
făcută la Sanaa, Hassan El Amri, 
primul ministru af Republicii Arabe 
Yemen, a relevat succesele obținute 
de forțele republicane în luptele îm
potriva trupelor regaliste și a mer
cenarilor străini. El a menționat că 
în cursul acestor lupte, republicanii 
au capturat importante cantități de 
armament și echipament militar.
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cadă organizată de un detașament 
Frontului Național de Eliberare, 
sectorul bazei americane de la Khe 
Sanh, supusă cu o zi în urmă unor 
intense atacuri lansate de forțele 
patriotice. Potrivit agenției mențio
nate, în cursul acestor atacuri au 
fost uciși și răniți mai mulți militari 
americani. Un avion cu reacție și un 
elicopter aparținînd forțelor ameri
cane au fost doborîte de patrioți.

In noaptea de duminică spre luni, 
lupte violente au fost angajate de 
unități ale F.N.E. împotriva a două 
companii americano-saigoneze în o- 
rașul Tam Ky, capitala provinciei 
Quang Tin, situat la 560 kilometri 
da Saigon.

al 
ÎB

★

SAIGON 26 (Agerpres). ■— Coman
damentul american din Vietnamul de 
sud a anunțat că își rezervă pe vii
tor dreptul de a nu difuza informații 
privind distrugerile provocate de ti
rul artileriei forțelor F.N.E. asupra 
instalațiilor militare de Ia baze im
portante cum ar fi aerodromul Tam 
Son Nhut, baza Khe Sanh, Da Nang 
și altele.

Grecia

Activitatea 
de „epurare" continuă

ATENA 26 (Agerpresj. — Guver
nul militar grec continuă activitatea 
de ,,epurare" a serviciilor publice. 
Citind un decret guvernamental a- 
părut in Buletinul Oficial, agenția 
France Presse informează că alți 10 
funcționari superiori din cadrul pre
ședinției Consiliului de Miniș^i 
fost destituiți din posturile lo_. . 
tre noii 
rectori

au

..epurați" figurează cinci di- 
de servicii.

I I]
& BRAZZAVILLE. — Biroul 

Executiv ai Consiliului . Supe
rior al sportului african, întru
nii într-o sesiune extraordina
ră ia Brazzaville, a anunțat câ 
țările africane vor boicota Jo
curile Olimpice din Mexic. A- 
ceastă măsură a iost adoptată 
în semn de protest împotriva 
hotărîrii Comitetului olimpia 
internațional de a permite Re
publicii 
t ici pe la 
Mexic.

Sud-Airicane sd par- 
jocurile olimpice din

> RIO DE 
pierea orașului brazilian Mariana, 
din statul Minas Gerais, un autobuz 
a derapat din cauza timpului ploios 
si s-a zdrobit de balustrada de pro
tecție de la marginea șoselei. 12 per
soane au fost ucise și 24 rănite in 
urma accidentului.

JANEIRO. — In apro-

0 NEW YORK. Un tren de per
soane a deraiat sîmbătă în apro
pierea localității Caii (statul Co
lumbia). In urma acestui accident 
șase persoane si-au pierdut viața, 
iar alte 50 au fost rănite.

Erupția vulcanului Etna
Vulcanul 

în erupție. 
2 500 metri 
șuvoaie de

Etna se află din nou 
Din craterul situat la 

altitudine coboară două 
lavă, în timp ce frag-

mente de stîncă sînt aruncate spre 
cer de explozii violente. Erupția 
este vizibilă de la o distanță do 
80 km.
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