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Plenare ale comitetelor orășenești de partid 
și sesiuni ale sfaturilor populare orășenești
Luni după-amiază au avut loc 

jlenare ale comitetelor orășenești 
le partid Lupeni și Vulcan. La ple- 
iare au participat membrii și mem
orii supleanți ai comitetelor, con- 
lucători de întreprinderi și instițu- 
ii, reprezentanți ai organizațiilor 
de masa și obștești.

Au luat parte tovarășii Moga 
ioachim, prim-secretar al Comite- 
ului județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
11 Consiliului popular județean pro
vizoriu, Pîinișoară Titus, secretar

rile și secretarii comitetelor orășe
nești de partid.

In secretariatul comitetului oră
șenesc de partid Lupeni au fost a- 
leși tovarășii : Neag Vilhelm, prim- 
secretar, Ignat Constantin și Rac- 
zek loan, secretari.

In secretariatul comitetului oră
șenesc de partid Vulcan au fost a- 
leși tovarășii Barbu Petre, prim- 
secretar, Mocanu Gheorghe și Ca
zan Ionel, secretari.

In cadrul plenarelor au luat cu- 
vîntul tovarășii Moga Ioachim și

ai comitetelor executive ale consi
liilor populare au fost aleși tova
rășii :

La Lupeni ; Neag Vilhelm, preșe
dinte, Brașoveanu Victor, vice
președinte.

La Vulcan : Barbu Petre, preșe
dinte, Beteringhe Vasile vicepreșe
dinte.

Ca secretari ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare au 
fost numiți tovarășii : Battoș loan, 
la Lupeni și Bîcoi loan, la Vulcan.

Un schimb din brigada tînărului miner Ioan Popescu de la secto
rul III — mina Lupeni la intrarea în șut.

al Comitetului municipal Petroșeni 
al P.C.R., la Lupeni, și tovarășii 
Âlmășan Ștefan, secretar al Comi
tetului
P.C.R. și Negruț Clement, secretar 
al Comitetului municipal Petroșeni 
al P.C.R.. la Vulcan.

Plenarele au adoptat unele ma
suri organizatorice potrivit hotărî- 
rilor recentei plenare a C.C. al 
P.C R. privind structura noilor or
gane locale de partid în concor
danța cu măsurile de îmbunătățire 
a organizării administrativ-teritoria- 
le a țării. Plenarele au ales birou-

județean Hunedoara al

Almășan Ștefan. Vorbitorii au sub
liniat sarcinile organizațiilor orășe
nești de partid, ale unităților eco
nomice și social-culturale și au urat 
noi succese în activitatea organiza
țiilor orășenești de partid și a tu
turor colectivelor de muncă.

Marți după-amiază au avut loc, 
de asemenea, sesiuni ale sfaturilor 
populare din orașele Lupeni și Vul
can, care au ales comitetele execu
tive, președinții și vicepreședinții 
consiliilor populare ale orașelor 
respective.

Ca președinți și vicepreședinți

VIRUSUL COMODITĂȚII
și conștiinfa profesională

Encepînd cu data 
tte 1 MARTIE

In iocrn: trei noi scurl-mctrajc
Echipele de cineașli amatori de 

la clubul sindicatelor din Lupeni 
pregătesc trei noi scurt-metraje. 
Filmul „Mîinile", la care lucrează 
echipa Iui Oscar Simonis, 
vedi, prin mijloacele artei, 
importantă este respectarea 
lor de protecție a muncii,
mul „Conștiința și șurubul", reali-

va do- 
cît de 
norme- 
iar fil-

NEDERANJABILII
( Recent, aflîndu-mă întîmplă- 

tor în biroul „Contracte" 
secției I.R.E.H. Petroșeni, 
zbîrnîit, ca în orice birou 
re se respectă, telefonul.

Cei ocupat pînă peste
de scrierea cu creion „chimic" 
a contractelor a ridicat mași
nal (n-avea ce face, îi intră 
în obligații I) receptorul și-a 
început instinctiv- să asculte

al 
a 

ca-

cap

jurnal 
cifasclin

vocea de dincolo. Spun instinc
tiv pentru că, după aproxima
tiv zece secunde (în care timp 
cel de la capătul celălalt 
firului reclama 
undeva, care 
venția unui 
autorizat 
scoate 
ia loc,
nervos că e de ran /at cu „ni
micuri". „Deraniatui“ nederan- 
‘obil m-a... deranjat, însă, mult 
prin atitudinea sa de descon
siderare a necazurilor
nilor. Si m-am convins, irgent, 
ca și toți ceilalți din 
așteptătorii, că mai 
oameni care nu știu că a răs
punde la un ajutor solicitat 
este o datorie a fiecărui mem
bru al colectivității. M-am 
convins că mai sînt încă oa
meni care nu-și joacă autentic 
rolul pe scena vieții, 
arată
se face, vă rog..., se aranjea
ză"/ în iață și nedemn/abili
„mai !ăsați-mă dracului

.•.ace"1 1Q-. teleron I
Păcat

al
o defecțiune 

necesita inter- 
specialist), omul

să răspundă, rărQ a 
vreun cuvințel, a pus 
în turcă, receptorul

birou,
sînt încă

care se
serviabili („sigur că da,

Dan RAREȘ

zat de echipa de filmare condusă 
de Liviu Durghinescu și 
Semsey, va înfățișa ,,lupta" 
se duce în uzine, ateliere 
economiile de metal. Cel 
treilea film, „Urmele lui 
pe care îl realizează echipa 
mare condusă do ing. Ioan Filip 
și Simion Costea, după un scena
riu semnat de. Tiberiu Kovacs, este 
realizat la un înalt nivel artistic 
și pune în dezbatere o problemă 
educativă : influența pe care o au 
părinții asupra copiilor.

In personajele celor trei scurt- 
metraje „înregistrate" pe pelicula 
de 8 mm îi vom recunoaște pe La- 
zăr Hegheduș, Rodicn Șerban, Iosif 
Tellmann, Sorin Furnea, Ana Ma- 
gheru, Petre Suciu, Liviu Durghi
nescu.

Andor 
‘ care 
pentru 

de-al 
tăticu", 
de fil-

Cu pricepere și migală, vreme de 
unsprezece ani sora pediatră Ionică 
Elena, a muncit la Spitalul de copii 
din Petroșeni. Vreme de unspreze
ce ani, sute de copii îngrijiți de 
sora Ionica Elena au plecat cu zîm- 
betul pe buze, acasă, la grădiniță 
sau la școală. Sora Ionică se price
pea de minune să oblojească răni, 
să alunge dureri, să mîngîie. Și ce 
fericiți erau.copiii cînd durerile fu
geau din preajma lor, alungate de 
sora Ionică. Sensibilitatea si price
perea profesională, erau cuvintele 
care o caracterizau pe această so-

Seară distractivă
Constructorul din Pe- 
statornicit de cîteva 
ca în fiecare săptămî- 

seri de dans 
.seară

La clubul 
troșeni s-a 
luni obiceiul 
na să se organizeze
pentru tineret. O asemenea 
distractivă a avut loc în urmă cu 
cîteva zile. Inițiată de 
sindicatului Grupului ele 
nr. 2, seara distractivă, 
căreia s-a desfășurat un
concurs de dans, s-a bucurat de a- 
preci^rea celor peste 250 de parti
cipant!.

comitetul 
șantiere 

în cadrul 
interesant

ră. Dar... ce bine ar fi dacă acest 
„dar" ar lipsi din discuțiile des
pre unii dintre noi. Cum spuneam, 
în activitatea sorei Ionică a inter
venit acest „dar". Din motive per
sonale, în urmă cu 3—4 ani, a de
misionat. Apoi, la insistențele unor 
medici, fiind socotită o soră price
pută, a fost angajată din nou. Dar 
nu la spitalul de copii, ci la policli
nică, la cabinetul de igienă școla
ră. Viață mai ușoară, mai relaxată. 
Pansezi un copil care s-a zgîriat, 
mai croșetezi și nici nu sti cum 
trece vremea și încasezi leafa. Sen
sibilitatea profesională a .început să 
se atrofieze, comoditatea fiind prin
cipalul virus. Priceperea, altădată 
în 
se* 
ta 
cei
micilor suferinzi.

Dar... din nou acest „dar", con
ducerea spitalului dispune — după o 
analiză amănunțită — în cadrul u- 
nei acțiuni de întărire a asistenței 
medicale a mamei si copilului, com
pletarea spitalului de pediatrie, cu

plină efervescentă, a început să 
blazeze, să-i fie teamă de voin- 
categorică a stăpînei, de-a uita

11 ani de activitate în mijlocul

S. RADU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ziarul „Steagul roșu" 
va apare în tarnial 
mare. Cotidianul va pu
blica cu regularitate;

= articole
reportaje
note
știri sportive 
informații
orinn
mica publîGÎta 
te etc.

Pentru a prezenta citi
torilor săi cele mai noi 
știri din Valea Jiului, din 
județul Hunedoara, din țară 
și de peste hotars „Steagul 
roșu" va apare ca ziar 
de d upă-amiază.

Recitalul Școlii elementare de muzică și arte plastice
se vas te o tradiție

9

Lumina reflectoarelor 
arcuite peste sala inti
mă dar plină de emo
ția inefabilă a debutu
lui s-au aprins odată cu 
semnalul sonor al or
chestrei de cameră ca-

re, sub conducerea 
proi. Dengel Hansgeorg, 
a deschis recitalul de 
duminică ai Școlii ele
mentare de muzică și 
arte plastice. Orchestra 
de muzică de cameră

ne-a oferit Intr-o exe
cuție Îngrijită un „A- 
dagio și Allegro" din 
Concertul grosso nr. 6 
de Arcangelo Corelli.

De la început și pi
la sfirșit recitalul

unui exa- 
acela al 
cu arta.

Miclescu Aria-
IV-a, echi- 
menținut în 
prin suple- 
Kbrmbczky 

V-a,

slrat 
Doina, 
vioară, 
denlă 
gamă
rine ti șt ii

se me

Aspect din timpul recitalului

a lăsat să se ghiceas
că, deopotrivă în saiă 
și pe scenă, nerăbda
rea trecerii 
men dificil: 
confruntării
De la această confrun
tare nu s-au lăsat mai 
prejos nici micii pianiști, 
violoniști, violonceliști, 
clarinetiști, trompe- 
tiști sau flautiști. Dat 
dincolo de nivelul ar
tistic al interpreților, 
dincolo de acea per
manentă emoție cu 
care cei de pe scenă 
evoluează în fața unei 
săli pline și exigente, 
există o anumită psi
hologie a spectatorului 
(în cazul nostru nu 
știu dacă putem fi o- 
biectivi, marea majori
tate a spectatorilor fi
ind formată din pă
rinți I). Aplauzele iz
bucnite din toate punc
tele sălii 
atmosfera 
pianiștii
clasa a 11-a, surprinză
toare siguranță și tu-

șeu
na, clasa a 
libru sonor 
permanentă 
fea frazelor,
Adela, clasa a 
prin crearea unor ima
gini pline de culoarea 
motivelor românești 
Șiclovan Dana, clasa a 
Vil-a, a realizat o at
mosferă lirică sobră. 
Laszlo lldiko, clasa a 
VIII-a, ne-a captat și 
ne-a făcut să plutim 
în fluxul unui adevă
rat stil beethovenian.

Nu au lipsit nici reu
șitele cupluri la 4 mîini 
care au sunat în per
manentă sincronizare 
și omogenitate, 
pînd cu 
belii în 
elevelor
ca și Gaiță Dorina și 
terminînd cu uvertura 
la „Cavaleria ușoară' 
redată de frații Brâti- 
gam A. Maria și Btăti-

ince- 
sonata de Dia- 

interpretarea 
Dobrescu An-

au răsplătit
creată de 

Stoica Dan, gam Șteian.
frumoase calități in

terpretative au demon-

și Măgureanu 
clasa a V-a la 
reliefînd cu ar- 

trăire întreaga 
emoțională, da- 

Meister Ale
xandru, ' Simo Ladislau, <• 
Costea Gabriel, un trio 
trompetă, și lista ar pu
tea ii continuată.

Aceste tinere rnlădi- 
țe, cu remarcabile 
perspective de dezvol
tare au interpretat pie
sele cu dezinvoltură 
dăruindu-se cu genero
zitate pentru scoaterea 
în relief a frumuseți
lor sonore, aspect care 
este rodul inițiativei 
și muncii unui inimos 
grup de elevi și cadre 
didactice uniți prin pa
siune 
muzică, 
găsește
valoarea

ce a dus la naș- 
lui și a devenit 
certitudine : pa-

comună pentru 
Inițiativa

viabilitatea
tocmai

îsi
și
in

ceea

acum
siunea și dragostea pen
tru artă.

T. JURCA



STEAGU1 ROȘL

Adunarea solemnă de la Praga 
consacrată celei de-a 20-a aniversări 

a victoriei in februarie 1948
PRAGA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen lonescu, transmite: 
La 22 februarie, în Hradul din Pra
ga, a avut loc ședința solemnă a 

'.Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, Comitetului Central 
al Frontului Național și a Guver
nului R. S. Cehoslovace, consacra
tă celei de-a 20-a aniversări a vic
toriei oamenilor muncii din Ceho
slovacia din februarie 1948.

La ședință au participat membri 
și membri supleanți ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, șefii de secții la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, mem
brii Guvernului și ai Adunării Na
ționale, vechi activiști de partid, 
reprezentanți ai Armatei Populare 
Cehoslovace, participant la eveni
mentele din februarie 1948 și de
legați ai oamenilor muncii din în
treprinderile pragheze și din regiu
nea Cehiei Centrale.

In prezidiu au luat loc Alexan
der Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, Jozef Lenart, președintele 
Guvernului R. S. Cehoslovace, Bo- 
huslav Lastovicka, președintele A- 
dunării Naționale a R. S. Ceho
slovace, și alti conducători de partid 
și de stat cehoslovaci, conducători 
ai partidelor si organizațiilor Fron
tului Național.

împreună cu conducătorii altor 
delegații de peste hotare, invitate 
la sărbătorirea a 20 de ani de la 
victoria oamenilor muncii din Ce
hoslovacia din februarie 1948, în 
prezidiu a luat loc tovarășul Ni- 
colae Ceausescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., conducătorul dele
gației Partidului Comunist Român. 
In sală se aflau membrii delegației 
române — tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Ion 
Qbradovici, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga.

Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a făcut o ampla expunere cu pri
vire la evenimentele din februarie 
1948 și la drumul străbătut de po-

Pe marginea 
prăpastiei

NEV/ YORK 22 (Agerpres). 
Un grup de fizicieni americani 
a acuzat Statele Unite câ Îm
ping lumea pe marginea pră
pastiei unui al treilea război 
mondial și că administrația 
Johnson intenționează să folo
sească situația precară a tru
pelor americane încercuite la 
baza Khe Sanh ca pretext pen
tru a justifica întrebuințarea 
armelor nucleare în războiul 
din Vietnam.

In cadrul unei conferințe de 
presă la care au participat oa
meni de știință, educatori, 
preoți și conducători ai unor 
grupuri antirăzboinice, fizicie
nii au subliniat că „evenimen
tele militare dezastruoase care 
au avut loc în Vietnam în ul
timele săptămîni, au apropiat 
și mai mult coșmarul unui răz
boi nuclear de realitale“. Pro
fesorul Prank Collins, condu
cătorul Comitetului pentru pro
blemele războiului și păcii ai 
universităților din New York, 
a arătat în cadrul acestei con
ferințe de presă că el și multi 
alți oameni de știință care lu
crează in domeniul energiei 
nucleare au fost „nu numai 
alarmați, ci pur și simplu in- 
spăimîntați de perspectivele 
folosirii armei atomice în Viet
nam". 

porul cehoslovac în cei 20 de ani 
de la victoria oamenilor muncii.

Au luat apoi cuvîntul L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
J. Radar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care a adus salutul Partidului Co
munist Român.

După aceea au luat cuvîntul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, și Veliko Vlahovici, 
membru al Prezidiului C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Ședința a luat sfîrsit prin intona
rea Internaționalei.

Situația din Orientul Apropiat
CAIRO 22 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt oficial al guvernu
lui R.A.U., Hassan Zayat, referin- 
du-se la actualul stadiu al evolu
ției situației din Orientul Apropiat, 
a declarat în cadrul unei conferin
țe de presă : „Situația actuală o- 
feră trei posibilități : capitularea 
arabilor în fața Israelului; o solu
ție politica justă bazată pe retra
gerea trupelor izraeliene de pe te
ritoriile ocupate; înlăturarea prin 
forță a ocupanților", subliniind că 
„R.A.U. a ales pe cea de-a doua", 
dar „indiferent care va fi situația 
nu va capitula dacă o soluție poli-

CANADA

CRIZĂ GUVERNAMENTALA SE PRELUNGEȘTE
OTTAWA 22 (Agerpres). — Cri

za guvernamentală izbucnită luni 
în Canada după punerea în mino
ritate a guvernului de către opo
ziție se prelungește. Primul minis
tru, Lester Pearson, a prezentat 
miercuri în Camera Comunelor o 
moțiune prin care cere să nu se 
considere scrutinul de luni ca un 
vot de neîncredere. Intervenția 
premierului canadian a provocat o 
vie reacție a tuturor partidelor din 
opoziție. Președintele Partidului 
conservator, Robert Stanfield, a 
declarat că „guvernul se găsește în 
fața alternativei de a demisiona 
sau de a dizolva parlamentul. In 
caz contrar, a încheiat el, votul 
de luni nu poate fi considerat de
cît o farsă".

Jim Garrison declara:

Kennedy a fost ucis 
de elemente ale C. I. A.

AMSTERDAM 22 (Agerpres). — 
Procurorul districtului New Orleans, 
Jim Garrison, care efectuează o an
chetă proprie pentru elucidarea 
împrejurărilor în care a fost asa
sinat fostul președinte Kennedy, a 
acordat un interviu televiziunii o- 
landeze.

„Președintele Kennedy, a spus 
Garrison, a fost ucis de elemente 
ale C.l.A. Acestea au acționat In 
mod intens pentru a face ca bă
nuielile în privința asasinatului să 
cadă asupra altora. Este un mod 
tipic de a proceda al C.l.A.".

In alta ordine de idei, Garrison 
a afirmat că presa americană este 
controlată într-o asemenea măsură 
de C.l.A. încît nu mai poate spune 
adevărul. Eu doresc deci să spun 
lumii că cei care l-au ucis pe 
Kennedy vor face același lucru .și 
cu un viitor președinte care ar în
cerca sa înfrîneze mașina de răz
boi americană și să aducă pacea 
acestei țări.

ȘEDINȚA CONSILIULUI
DE SECURITATE

NEW YORK 22 (Agerpres). — In 
ședința de miercuri a C onsiliului de 
Securitate, convocată în urma ver
dictului pronunțat de autoritățile 
de la Pretoria împotriva unor pa
triot! din Africa de Sud-Vest, re
prezentanții Indoneziei, Turciei, 
Zambiei și Iugoslaviei s-au pronun
țat pentru aplicarea de sancțiuni, 
în virtutea capitolului VII al Car
tei O.N.U., pentru a determina Re
publica Sud-Africană să respecte 
rezoluțiile O.N.U. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat anul tre
cut o rezoluție prin care se pune 
capăt mandatului Republicii Sud- 
Africane asupra Africii de Sud- 
Vest. Următoarea ședință a Consi
liului va fi convocată după ce re
prezentanții țărilor asiatice, africa
ne și latino-americane vor redacta 
un proiect de rezoluție în acest 
sens.

tică nu va fi bazată pe dreptate".
Arătînd că R.A.U a făcut con

cesii și a acceptat compromisul pe 
care-1 reprezintă rezoluția Consi
liului de Securitate. Zayat a afir
mat că izraelienii nu au răspuns 
încă daca intenționează să îndepli
nească această rezoluție. Purtăto
rul de cuvînt a declarat că regle
mentarea crizei depinde în prezent 
de guvernul de la Tel Aviv. „Care 
sînt cererile adresate de Izrael a- 
rabilor ? — a spus el. Să declare 
verbal încheierea stării de belige
rantă și să autorizeze libera navi
gație a navelor izraeliene în Gol
ful Akaba.

Moțiunea prezentată de Lester 
Pearson nu a fost sprijinită în una
nimitate de deputați, astfel încît 
ea nu poate fi discutată decît după 
un răgaz de 48 de ore, adică vi
neri 23 februarie.

WASHINGTON. — In legătură cu explozia care s-a produs 
miercuri la Ambasada sovietică din capitala S.U.A. un purtător de cu
vînt ai guvernului american a condamnat „acest act de terorism ab
surd". El a subliniat că guvernul S.U.A. va proceda la o anchetă apro
fundată asupra tuturor circumstanțelor acestui incident.

Pînă în prezent nu a fost operată nici o arestare, și ancheta efec
tuată nu a reușit să identifice explozibilul folosit pentru acest atentat.

$i LISABONA. — Numeroși stu- 
denți din capitala Portugaliei au 
participai la o demonstrație împo
triva războiului purtat de S.U.A. 
în Vietnam. Demonstrația a fost 
prima de acest fel din Lisabona. 
Cînd studenții s-au apropiat de se
diul Ambasadei S.LT.A., scandind 
lozinci prin care cereau încetarea 
agresiunii americane în Vietnam, 
zeci de polițiști i-au întîmpinat cu 
bastoane și cu grenade cu gaze la
crimogene.

Dublă calamitate in
Insula japoneză Kiusu a fost su

pusă unei duble lovituri. După un 
cutremur de mare intensitate care 
s-a repetat de cîteva ori, asupra 
insulei s-a abătut o furtună de ză
pada, fenomen care nu a mai a- 
vut loc la Kiusu de 50 de ani.

$ STOCKHOLM. Mai multe mii 
de persoane au demonstrat pe stră
zile principale ale Stockholmului, 
protestînd împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. Demonstranții 
purtau pancarte cu inscripțiile „Re
cunoașteți Vietnamul de Nord 
„Americanii să plece din Vietnam !" 
etc.

VIETNAMUL DE SUD

Stroief a fflomfâpi 
a iai

SAIGON 22 (Agerpres). — Corespondentul agenției France 
Presse la Saigon, Francois Pelou, scrie că ideea unei „strategii a 
mobilității" cu care generalul Westmoreland credea că ar putea 
lua inițiativa în luna ianuarie este de domeniul trecutului. Ea se 
prezintă în prezent mai statică decît oricînd.

După trei săptămîni de cînd for
țele patriotice au lansat ofensiva 
generală împotriva armatei america- 
no-saigoneze această strategie a ră
mas doar în planurile comandamen
tului american. Ofensiva patrio- 
ților a țintuit pe poziții exclusiv de
fensive toate trupele americane și 
saigoneze. Ele vor ramîne pe aceste 
poziții, după cum apreciază cores
pondentul France Presse, încă multe 
luni. Unitățile mobile, trupele de 
părașutiști și divizia de aeropurta
te au trebuit să fie trimise în aju
torul efectivelor de pușcași marini, 
care apără principalele baze împre
surate de unitățile forțelor patrio
tice, Dong Ha, Gio Linh, Camp Car
roll, Khe Sanh și altele. Aceste ba
ze au devenit ținte ideale pentru 
tirul artileriei patrioților, ele fiind 
complet izolate unele de altele. Ba
za de la Khe Sanh, unde 6 000 de 
pușcași marini sînt imobilizați, este 
izolată de oricare alt punct întărit a- 
merican. Cel mai apropiat punct se 
afla la o depărtare de 27 km, dar si 
acesta este încercuit.

După ofensiva patrioților, trei di
vizii americane se află imobilizate în 
două provincii din nord, alte trei în
cearcă să mențină controlul asupra 
Saiqonului. iar în cele 43 de provin
cii ale Vietnamului de sud nu au 
mai rămas decît trei divizii.

Referindu-se la situația trupelor 
saigoneze, corespondentul A.F.P. 
scrie că ele se află, do asemenea, 
imobilizate în diferite zone unde se 
desfășoară operațiunile mi'itare. Pen
tru luptele din capitala sud-vietna- 
meză și de la Hue, comandamentul 
de la Saigon a fost nevoit sa tri
mită toate rezervele sale strategice. 
Multe batalioane care de abia sosi
seră din luptele de la Dak To și din 
zona demilitarizată au fost expe-

& NEW YORK. — Dr. M. E. 
Glasscock a declarat recent in Ca
lifornia că a reușit, acum circa 2 
luni, o transplantare completă a 
urechii mijlocii la o persoană sur
dă în vîrsta de 50 ani. El a pre
cizat ca este încă prea devreme 
pentru a se ști dacă pacientul res
pectiv își va recăpăta auzul, dar 
că progresele realizate de acesta 
sînt încurajatoare.

Kiusu
Cutremurul a provocat prăbuși

rea mai multor clădiri, iar zăpada 
abundentă a paralizat traficul fero
viar și rutier. Cutremurul, a cărui 
intensitate a fost de gradul 5, a 
provocat victime omenești și mari 
pagube materiale.

ATENA. — Un comunicat o- 
ficial publicat concomitent la Ate
na și Ankara anunță că guvernele 
Turciei și Greciei au hotărît să nu
mească cîte un reprezentant însăr
cinat cu examinarea problemelor 
bilaterale aflate în suspensie, și în 
special a problemelor minorităților 
naționale. 

diate imediat în luptele de stradă 
de la Hue și Saigon. Numai pentru 
apărarea Saigonului, unde rachete
le lansate de către patrioți de la 
numai 10 km distantă explodează 
cu regularitate pe pistele aeropor
tului de la Tan Son Nhut, sînt 
imobilizate cel puțin două divizii.

Corespondentul arată în continua
re că 16 batalioane din trupele de 
elita saigoneze — parașutiști, puș
cași marini — au suferit pierderi 
extrem de grele, efectivul lor a- 
jungînd la jumătate. Acestea, scrie 
A.F.P. sînt singurele care ar fi pu
tut angaja o acțiune ofensivă.

Regiunea muntoasă din Vietna
mul de sud este, de asemenea, 
inaccesibilă trupelor americane. 
Forțele patriotice au aici instalate 
puternice unități de mitraliere, ca
re au doborît marți un avion a- 
merican de tip ,,F-4 Phantom". De 
pe crestele munților, patrioții pot 
controla cu ușurință împrejurimile.

In același timp, relatează France 
Presse, comandamentul forțelor ar
mate populare de eliberare are o 
„deplină libertate de manevră $i 
inițiativă strategică absolută".

UN NOU PARTID
IN INDONEZIA

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
Președintele interimar al Indone
ziei, generalul Suharto, a autori
zat constituirea unui nou partid po
litic musulman, denumit „Partai 
Muslimin Indonesia" (PMI). Deși 
format in mod oficial din 16 or
ganizații musulmane independente, 
elementul de bază al noului partid 
este constituit din adepții partidu
lui musulman Masjumi, dizolvat de 
fostul președinte Sukarno pentru 
participarea la un complot militar.

LONDRA. — Un record al 
„originalității" vrea să stabilească 
irlandezul Mike Meaney în vîrstă 
de 33 de ani, care s-a îngropat de 
viu intr-un cosciug căptușit cu cau
ciuc, în care intenționează să ră- 
mînă 61 de zile. Ventilația cosciu
gului și alimentația lui Meaney se 
realizează prin două tuburi cu dia
metrul de 15 centimetru. Tentativa 
de stabilire a recordului mondial 
la proba de supraviețuire în cos
ciug va lua sfîrșit la 20 aprilie.

& CAIRO. — Republica Arabă 
Unită, Iordania și Irakul au cerut 
oficial secretarului general al 
O.N.U., U Thant, să instituie o co
misie internațională care să anche
teze condițiile în care trăiește popu
lația arabă din teritoriile ocupate 
de Izrael, a anunțat postul de ra
dio Cairo.

Puternică epidemie 
de gripă în Ungaria

De 5 săptămîni Ungaria este 
bintuită de o puternică epidemie 
de gripă. Cazurile sint insă ușoare, 
de scurtă durată si fără complica
ții. Autoritățile sanitare consideră 
că epidemia va marca o recrudes
cență în următoarele zile și abia 
peste circa 2 săptămîni va începe 
să scadă din intensitate. In pre
zent, cel mai mare număr de îm
bolnăviri s-a înregistrat la Buda
pesta și în partea de nord a țării. 
La începutul săptămînii au fost în
registrate peste 22 000 de noi ca
zuri.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii nr. 44, TeL 1662, 269 (G.G.V.J.) Tiparul; l.P.H. Subunitatea Petroșani 40 309


