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Ziar al Comitetului municipal Petroșeni al P.C.R. și al Consiliului popular municipal

Școala profesională Lupeni. In atelier. Ia ora de practică.

Un nou obiectiv 
industrial

De curînd la Iscroni a început 
construcția unui atelier zonal pen
tru stația de utilaje și transport 
aparținînd T.C.M.M. Petroșeni. Va
loarea lucrării este de aproape 
3 000 000 lei. După terminare, aici 

•' vor executa lucrările de între
ținere și reparații pentru utilajele 
din dotați a T.C.M.M.

Poarta
„bunei

înțelegeri"
— Un calorifer ? Un fleac 

domnule 1 Ai mata nevoie de 
așa ceva ? Eu i-s nașul. N-avea 
nici o grijă.

— Contez pe dumneata ?
— Păi mai întrebi ? Mîine-1 

ai ?
— Cît ?
— Ei, asta la fala locului. 

Ne-nțelegem noi. Fără grijă.
Și pentru a se ține de cu-

vînt, a doua zi, Vărzar Gheor
ghe, fochist la spitalul din Pe- 
troșeni, ademenește un calo
rifer proprietatea spitalului, îl 
urcă pe sanie și pleacă. Cum 
l-o fi lăsat portarul, nu se știe. 
Cred că s-a ieșit pe poarta 
„bunei înțelegere', că doar 
„oameni sintem". Aproape de 
poștă se întîlnește cu un cu
noscut. salariat al spitalului.

— 11 duc la maternitate, 
răspunde Vărzar, fără să fie 
întrebat.

— Foarte bine.
Se despart. Vărzar pleacă 

mai departe, dar uită de ma
ternitate. La spitalul de copii 
le spune altor cunoscuti cu 
care se intîlnește pe la Casa 
de cultură.

— Ai dracului și oamenii 
ăștia. Nu pot sta acasă. Cina 
nu trebuie îți iasă în cale. Să 
știi că mă urmărește piaza rea. 
vorbește cu el însuși Vărzar.

A doua zi a fost chemat la 
direcție să-și primească plata 
pentru osteneală : „mustrare 
scrisă cu avertisment' pentru 
atentat la bunul obștesc.

Frig, frig dar caloriferul era 
ai spitalului. Ce-o fi pățit al 
doilea împricinat — cel cu ce
rerea nu știm. Faptul nu-i încă 
pe de-a-ntregul consumat.

Plenare ale comitetelor orășenești
5 3

Marți după-amiază au avut loc 
plenare ale comitetelor orășenești 
de partid Petrila și Uricani. La ple
nare au participat membrii și mem
brii supleanți ai comitetelor, con
ducători de întreprinderi și insti
tuții, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Au luat parte, tovarășii Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșeni al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal, 
la Petrila, și Furdiii Gheorghe, se
cretar al Comitetului municipal 
Petroșeni al P.C.R., la Uricani.

Plenarele au adoptat unele mă
suri organizatorice potrivit hotărî- 
rilor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. privind structura noilor or
gane locale de partid, în concor
dantă cu măsurile de îmbunătăți
re a organizării administrativ-teri- 
toriale a țării. Plenarele au ales 
birourile și secretarii comitetelor 
orășenești de partid.

In secretariatul comitetului oră
șenesc Petrila al P.C.R. au fost a- 
leși tovarășii I.aig Stanislau, prim- 
secretar, Dima Misu, Chereches 
loan, secretari.

La Uricani, secretar al Comite
tului orășenesc de partid a fost 
ales tovarășul Dan Vaier, iar loc
țiitor de secretar tovarășul Stoicu- 
lescu Marin.

In cadrul plenarelor au luat cu- 
vîntul tovarășii Lazăr David si 
Furdui Gheorghe. Vorbitorii au în
fățișat sarcinile care revin comi
tetelor orășenești, tuturor organi
zațiilor de partid din raza lor de 
activitate pentru mobilizarea co
lectivelor unităților economice la 
îndeplinirea planului, au urat orga
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Sala de gimnastică a 
Școlii generale nr. 5 din 
Petroșeni, transformată 
ad-hoc intr-o veritabilă 
casă țărănească, a găz
duit zilele trecute, o 
reușită șezătoare pionie
rească (în clișeu). Orga
nizată de elevii clasei a 
IV-a A, șezătoarea a 
scos în relief inventivi
tatea învățătoarei N.
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nizațiilor orășenești și tuturor co
lectivelor din unitățile economice 
și social-culturale ale orașelor noi 
succese în munca.

Miercuri după-amiază, au avut 
loc, apoi, sesiuni ale sfaturilor 
populare din orașele Petrila și U- 
ricani. Sesiunile au ales comitetele 
executive, președinții și vicepre
ședinții Consiliilor populare orășe
nești provizorii.

Ca președinți și vicepreședinți 
ai consiliilor populare au fost a- 
leși tovarășii :

La Petrila : Laig Stanislau, pre
ședinte, Tănase Emil, vicepreședinte.

La Uricani : Dan Vaier, președin
te, Mogoș loan, vicepreședinte.

Ca secretari ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare au 
fost numiți tovarășii Bardocz Va- 
sile, la Petrila, Mihuț Ioan, la U- 
ricani.

Expoziție de artă
In incinta Școlii generale nr. 1 

din Petroșeni, pionierii și școlarii 
clasei a Vil-a A (diriginte — co
mandant prot. Ecaterina Mirea) au 
deschis, de curînd, o interesantă 
expoziție de artă populară.

Micii, dar pasionalii culegători 
ai podoabelor de artizanat, expun 
vizitatorilor originalei expoziții o 
întreagă galerie de obiecte de îm
brăcăminte și uz casnic, specific 
ilustrative pentru viața satelor 
noastre de munte. Costume feme
iești de sărbătoare împodobite cu 
salbe de bani, broboade cu brode
rii fine de mătase cu ciucuri, poale 
din pînză de in, catrințe cu fire

Velescu, comandanta de
tașamentului de pionieri, 
care a știut să foloseas
că resursele clasei pen
tru a organiza un spec
tacol miniatura] intere
sant și atractiv. Atit pă
rinții cît și cadrele di
dactice care au partici
pat la șezătoare au a- 
preciat programul pre
zentat de pionieri.

SIMPOZION
Miercuri după-amiază, în sala de 

festivități a Muzeului -de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia au avut loc lucrările simpo
zionului consacrat aniversării a 20 
de ani de la făurirea partidului 
unic al clasei muncitoare din Ro
mânia. Simpozionul a fost organi
zat de Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" și 
Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lînqă C.C. al 
P.C.R.

La lucrările simpozionului au 
participat membri ai C.C. al P.C.R., 
vechi militanti ai mișcării munci-

Ziarul „Steagul roșu" 
va apare în format 
mare.

Pentru a prezenta 
cititorilor săi cele mai 
noi știri din Va.ea Jiu
lui, din județul Hune
doara, din țară și de I 
peste hotare „Steagul | 
roșu" va apare ca ZI- I 
AR DE DUPĂ-AMIAZĂ.

In curînd va începe

Amenajarea cramei 
din Lupeni

Zilele acestea la subsolul restau
rantului ,,Progresul" din Lupeni 
vor începe lucrările de amenajare 
în vederea deschiderii unei crame.

Pereții și tavanul celor trei în
căperi din subsolul clădirii vor a- 
vea ,,îmbrăcăminte" din nuiele îm
pletite și coajă de stejar. Abaju
rurile lămpilor vor fi tot din nu
iele împletite, iar mesele și scau
nele vor fi confecționate din trun
chiuri de fag. Majoritatea obiec
telor de deservire — cești, farfu
rii, căni etc. — tot din lemn, vor 
completa inventarul unității.

După cum ne-a asigurat noul 
șef de sector de la I.L.L. Lupeni, 
tov. Voicu I, lucrările de amena
jare a noii crame vor fi terminate 
pînă la data de 15 aprilie a. c. •

populară
aurii și motive florale, căni deco
rative, ciubere si donicioare, stră
chini de pămînt smălțuite și ulcele, 
opinci din piele de porc de 80 ani 
vechime — iată cîteva din fru
moasele exponate culese de micii 
admiratori ai măestriei populare. 
Menționăm aici și numele celor ca
re au dovedit respect pentru arta 
populară avînd această inițiativă 
valoroasă : Hurez Petru, Rănățeanu
Nicolae, Ponova Mihai, Pîrvu Tulian, 
Kuron Gheorghe și alții. Pentru 
momentul de îneîntare prilejuit 
tuturor celor care au vizitat expo
ziția, multe laude organizatorilor! | 

torești din România, cadre didacti
ce universitare și cercetători de 
specialitate.

Participanții au audiat referate 
despre orientări și poziții în miș
carea muncitoreasca din România 
in problemele unității clasei mun
citoare in anii 1921—1944; proble
mele unificării depline a clasei 
muncitoare oglindite în presa vre
mii; premisele unității depline a 
mișcării muncitorești din România- 
(1944—1948); Congresul al VI-lea 
al P.C.R. — moment hotărîtor în 
făurirea unității clasei muncitoare; 
ecou] internațional a creării Parti
dului Muncitoresc Român; însemnă
tatea creării partidului unic mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare 
pentru făurirea societății socialiste 
în țara noastră. (Agerpres)

Să croim
haină nouă, 
durabilă 
locaiităfilor 
noastre

Ultimele zile ale lui februarie. 
Iarna se pregătește de plecare. 
Creșterea temperaturii din ultima 
vreme a favorizat topirea zăpezii 
care, la rîndul ei, a descoperit 
gropile neastupate încă din toam
nă si găurile în acoperișurile unor 
locuințe existente cam tot de a- 
tunci (sau mai de mult). Trecînd 
pe strada Republicii din Petroșeni, 
se pot ,,admira" streșinile zdren
țuite ale clădirilor, mai ales pe 
porțiunea Școala elementară de 
muzică și arte plastice — Grupul 
școlar minier — fațadele brăzda
te de dîre de apă murdară, ondu- 
lațiile trotuarelor etc. Și aceasta 
in ciuda faptului că în fiecare an 
s-au cheltuit sume importante, pen
tru schimbarea veșmintelor acestor 
clădiri, pentru repararea străzii si 
a trotuarelor. Gospodarii orașului 
vor motiva poate aceste anomalii 
spunînd că zăpada a fost prea a- 
bundentă îri această iarnă, că mul
te clădiri sînt vechi și uzate, ca 
n-au fost bine concepute. Aseme
nea argumente, consider că nu re
zistă. Este vorba în primul rînd de 
reparațiile de slabă calitate care 
se efectuează, de proasta întreți
nere a clădirilor și străzilor, de 
linsa de răspundere a edililor ora
șului pentru o haină curată, trai
nică a localității lor. Argumentez 
cu un exemplu : Cinematograful „7 
Noiembrie" a fost dat în folosin
ță nu de multi ani, primind la re
cepție calificativul ..foarte bine'. 
O greșeală a constructorului la îm
binarea acoperișului cu streasina 
a făcut ca interiorul sălii să fie tot 
timpul murdar, pătat cu dîre de 
apă neagră. Sau un alt exemplu : 
Anul trecut s-au alocat și cheltuit 
160 000 lei pentru renovarea can
tinei cadrelor didactice de la Insti
tut”! de mine. Lucrîndu-se super
ficial — placarea fațadei cu mo
zaic și turnarea trotuarului de ac
ces au fost repetate — clădirea 
necesită din nou reparații capitale. 
Apa s-a prelins pe pereți si, cu 
siguranță, în curînd le va cădea 
tencuiala.

Carol ANDRAȘ

(Continuare in pag. a 3-a)
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Variajiuni pe aceeași iernă
Aproape zilnic poșta aduce 

la redacție scrisori în care 
sînt sesizate deficiențe din ac
tivitatea sectoarelor I.C.O.

In ultima vreme, s-au înmul
țit reclamațiile din Lupeni, do
vadă ca la sectorul I.C.O. din 
această localitate lucrurile nu 
merg normal, lată cîteva.

j Cititorul Francisc Coroi, ne 
scrie că de multe ori autobu
zele circulă cite 3—4 unul în 

j spatele celuilalt pentru ca apoi 
călătorii să aștepte în stații 
cîte o jumătate de oră, că ta
xatoarea de pe autobuzul 31 
HD 743 a avut o comportare 
reprobabilă față de un călător 
în ziua de 20 ianuarie.

De multe ori autobuzele nu 
trec prin stații la orele fixate, 
ne semnalează tovarășa To- 
mescu Silvia, îneît oamenii sînt 
puși în situația de a întîrzia 
de la serviciu. Este de ajuns 
ca un autobuz să nu-și res- 

: pecte ora pentru a produce în-
Y

Curs de arbitri 
de handbal

Dezvoltarea handbalului, în raza 
municipiului Petroșeni, a pus pro
blema creșterii numărului de ar
bitri competenți să conducă nume
roasele întîlniri oficiale și ami
cale. In acest scop, Comisia de 
handbal de pe lîngă C.O.E.F.S. or
ganizează un curs de arbitri. Cei 
ce doresc să devină arbitri de hand
bal, de preferat jucători și alți 
cunoscători ai acestui sport, se 
pot înscrie la cursuri pînă la data 
de 8 martie 1968.

Vizionări grafuife 

de îilme
Potrivit unui obicei bun, încetă

țenit la clubul din Vulcan, minerii 
și familiile lor pot viziona aici sap- 
tămînal cîte un film în mod gra
tuit. Filmele artistice alternează 
cu cele documentare din țară și 
străinătate.

CONFERINȚĂ
La căminul cultural din Banița 

a avut loc duminică o frumoasă 
expunere asupra vieții și activită
ții scriitorului I. L. Caragiale, or
ganizată din inițiativa Comitetului 
municipal pentru cultură și artă 
Petroșeni. Expunerea, făcută cu a- 
cest prilej de profesorul Mircea 
Munteanu, s-a bucurat de succes.

Atelierul de limplărie al l.O.l.L. Petroșeni: se lustruiesc piese pentru noul tip 
de mobilă „Parîngul".

Consiliul municipal Pe
troșeni al Organizației 
pionierilor a inițiat, încă 
de la începutul anului 
școlar, un concurs „Ci
ne știe, răspunde", pe 
tema „Momente din is
toricul indețului Hune
doara". In acest concurs, 
menit să ducă la „în- 
colțirea" si dezvoltarea 
mugurilor patriotismu
lui, au fost antrenați nu
meroși pionieri și șco
lari. Pînă în prezent,

T R A N S 
ÎN COMUN
ghesuială la următoarele. U- 
neori, fiind arhipline, nici nu 
opresc în stații, iar alteori, 
chiar cînd este loc, pornesc 
înainte de a se urca toți călă
torii, puțind produce accidente.

In numele unui grup de 
muncitori de la T.R.C.H., to
varășul Oprescu Silviu ne a- 
duce la cunoștință că deseori 
așteaptă în stația Bărbăteni și 
45 de minute pînă vine auto
buzul. Dispecerul le explică 
celor care așteaptă în această 
stație că circulă numai cîte 
un autobuz, celelalte fiind de
fecte în garaj, că I.C.O. duce 
lipsă de mecanici si electri-

Fanfara ia Grupul școîar 
minier Lupeni

La Grupul școlar minier Lupeni, 
activitatea cultnral-artistică ocupă 
un loc de cinste în arsenalul preo
cupărilor extrașcolare ale elevilor. 
Astfel, elevii din anii II și 111 au 
constituit o fanfară compusă din 
26 membri, care pregătește, ’ în

Aveți 
și un Hercule 
în schemă ?

Aproape de intrarea In in
cinta minei Lonea se află un 
panou cuprinzând, probabil, in
strumente pentru o interven
ție imediată in caz de incen
diu. Pe panou scrie cu litere 
mari: „In caz de incendiu 
spargeți lacătul". Spargeți-I... 
dacă puteți. Un lacăt cit toate 
zilele pus pe... o cutie meta
lică. Strașnic mai e păzit in
ventarul pichetului de incen
diu. In caz de toc aveți și un 
Hercule in schemă ?

Asigurare
Fusese eliberat din închisoa

re in luna decembrie a anului 
trecut. Și s-a angajat la mina 
Vulcan. In 16 februarie a fost 
discontat. La mină, ca de alt- 
iel și in alte domenii, nu poți 
sta deci/ dacă te ții cinstit de 
serviciu. El, Lăcătușu Gheor
ghe, insă, a „divorțat" repede 
de muncă. Și intr-o zi, la 
„Straja", s-a îmbătat de foc 
și de inimă albastră și a în

'ORTUL 
LA LUPENI 

cieni care să repare autobu
zele defecte.

Așa să fie ?
Mai multi salariați ai termo

centralei Paroșeni, care locu
iesc în Lupeni, ne scriu, do 
asemenea, despre modul de
fectuos al circulației autobu
zelor locale, fiind deseori puși 
în situația de a ajunge cu în- 
tîrziere la uzină.

Acestor situații li se poale 
găsi leac printr-o mai bună 
organizare a muncii, un con
trol mai riguros al salariați- 
lor din partea conducerii sec
torului I.C.O. Lupeni, a con
ducerii I.C.O. Petroșeni.

D. GHEONEA

prezent, un bogat repertoriu de 
cîntece patriotice : ,,Tricolorul" lui 
C. Porumbescu, ,,Pe-al nostru steag" 
și altele. Aceeași fanfară are în 
pregătire o serie de melodii de 
muzică ritmică necesare acompa
niamentului echipei de gimnastică.

cepui să trîntească, să spaiua, 
să insulte. După o femeie de 
ser\ ic iu destul de vîrstrtică a 
alergat s-o bată. Are 19 ani 
huliganul. Reținut de miliție 
va plăti actul său huliganic cu 
încă o „asigurare de casă și 
masă" pe un termen limitat.

Glumă?
Intr-una din zile, la poșta 

din Petroșeni *-a prezentat.

grozav ae iritat și cu o tele
gramă în mină, un locuitor al 
orașului Craiova. „Vreau să 
știu cine a făcut această glu
mă proastă cu mine". Tele- 
grama suna cam așa: „Vino! 
Gabriela moartă !u Ce se în- 
: împinse ? Elevei Mihăilă Ga
briela din clasa a X-a de la 
l.iceul din Petrila îi venise 
poftă de glumă. Și a făcut-o cu 
părinții săi trimițîndu-le pe 
un nume de împrumut, tele-

La i.E.C. Paroșeni

0 zi avans la lucrările de reparații 
= 1200 MWh peste sarcinile de pka

Zi do februarie. Ora 16. „Pulsul" 
generatoarelor de la termocentrala 
Paroșeni scade cu 50 MWh. Grupul 
nr. 2 încetează de a mai debita e- 
nergie electrică în sistem. încep lu
crările de reparații curente, O dală 
cu încetarea „pulsului" generatoru
lui nr. 2 începe activitatea febrilă 
a formațiilor de lucru de la secția 
reparații. Oamenii care lucrează la 
reparația turbinei sînt specializați 
pe lucrări. Echipele conduse de 
Pintea Gheorghe și Merișoreanu 
loan, revizuiesc zi și noapte, fără 
întrerupere, pînă la ultimul șurub a- 
gregatele, pun la punct instalația do 
ulei. Alte echipe depun eforturi sus
ținute in alte puncte de lucru : siste
mul de reglaj, supapa automată, la
găre, pompele de condensat etc. In 
timp ce echipele conduse de Po
pescu Gavrilă, Aron Vladimir și Fe- 
ieș Gheorghe revizuiesc fiecare 
armătura și fiecare recipient, 
echipele conduse de Radu A- 
lexandru și Saltelichi loan 
pun la punct sistemul de re
glaj, iar echipele in fruntea cărora 
se află Cazan .Ioan, Barna Iosif și 
Chiripeș Pavel asigură prin lucră
rile pe care le execută, funcționa
rea optimă a instalațiilor auxilia
re.

Tot acum, cînd oamenii de la 
reparații sînt angrenați cu toții la 
cele mai diverse și mai dificile lu
crări la grupul 2, la blocul de .150 
MWh apare o anomalie : ivirea
unui por pe conducta de descăr
care a cazanului 4 în degazor. Por-

jiama cu textul ae mai sus. 
Sinistră glumă. E lesne de în
chipuit graba cu care s-au de
plasat părinții la Petroșeni... 
ca să-și afle „odorul" sănătos 
și curios nevoie mare. „Am 
vrut să știu ce faceți cînd pri
miți o veste ca asta". Gabrie
la. tu știi povestea cu cioba
nul căruia i-a venit poftă să 
strige „săriți, lupii" ?

Hai, băieții
Și în acea seară la cofetăria 

„Trandaiirul" din Vulcan ei a 
lume multă. Deodată atenția 
tuturor a iost atrasă de doi 
tineri de 19—20 de ani caic 
iăcuseră o.., ispravă. I ipiseră 
o țigară aprinsă in tavan și 
se străduiau să o doboare. în
cercaseră cu fularul dar nu 
izbutiseră. Nici cu basca. Și 
atunci puseseră mănușile în 
funcție. Cîțixa gură-cască h 
încurajau : „Hai, băieții I". Și 
băieții transpirau dar nu se 
lăsau In cele din urmă, țiga
ra a cedat obrăzniciei celor 
doi. Din cîți erau in local ni
meni nu a încercat să-i ia de 
guler. Păi nu meritau ? Da. Și 
atunci de ce-i pasivă uneori o- 
oinia publică ? .

MUGURII
DEA GOSTEl

DE PA TRIE
s-au desfășurat fazele pe 
detașamente, pe școală 
și pe centrele Lupen 
Vulcan, Petroșeni și P< - 
trila. Au fost declarate, 
cîșligătoare pe centri., 
cu drept do participare 
la faza pe municipiu, 
următoarele școli : Școa
la generală nr. 1 Lu
peni, Școala generală ni. 
4 Vulcan, Școala gene
rală nr. 2 și nr. 5 Pe
troșeni .și Școala gene
rală nr. 4 Petrila-Jieț.

rul trebuie sudat. Dar conducta sg 
afla sub presiune : 6 atmosfere.
Sudarea ar necesita oprirea caza
nului, ceea ce ar însemna însă 
pierderea a sule de megawați. Oa
menii de la secția reparații găsesc 
soluția cea mai potrivită : cu pru
dentă, în condiții deosebite de lu
cru, sudează porul, evită oprirea 
cazanului și, deci, pierderile de 
energie. La fel procedează și cu 
revizia talerelor de la vana de pe 
conducta de răcire. Iși continuă 
apoi cu toții activitatea la lucră
rile de reparații de la grupul 2. 
Nu-și precupețesc nici un efort 
pentru scurtarea termenului de re
parație.

In același timp, formațiile de 
lucru de la secția de automatizări 
ale căror conducători tehnici sînt 
Vass Aim os, Drăgoi Nicolae, Ru
gină Ioan verifica toate circuitele 
do măsurare a parametrilor, cele 
de comandă de la distanță, precum 
și pe cele de reglare automată. 
Cu meticulozitate reglează fiecare 
aparat, în așa fel, îneît la controlul 
metrologic, toate să funcționeze, 
normal.

Dimineața zilei de 21 februarigL' 
La turbina nr. 2 reparațiile au fost 
terminate. Cu o zi înainte de ter
menul planificat. Ultimele probe 
de funcționare confirmă că mașina 
este aptă pentru a fi pusă în func
țiune și poate fi încărcată la sar
cină maximă. Ce înseamnă de fapt 
acest lucru ? Iată ce ne declară 
tov. Dina Dumitru, inginer sef 
adjunct la I.E.C. Paroșeni :

,.Terminarea lucrărilor de repa
rații la turbina nr. 2 mai devreme- 
cu o zi fața de cît s-a prevăzut f’A- 
permite să plasăm oamenii de 
turbine la repararea cazanului nr. 
2. In acest fel vom accelera ritmul 
lucrărilor și-n secția cazane și 
astfel va fi scurtat termenul de 
reparații si aici cu cel puțin o zi. 
Aceasta înseamnă în medie 1 200 
MWh energie electrică debitată în 
sistem peste sarcinile de plan".

P. BREBEN

„Medicul a sosit 
ia tiinp“

Așa își intitulează scrisoare? le 
mulțumire maistrul miner Ape) 
chioaie Ștefan de la mina Lonea. 
,,O hemoragie puternică de sînge 
a făcut, spune el, să fiu internat 
de urgență la spitalul din Petro
șeni. Pierdusem mult sînge. 
Medicul Radu se sprijinea în- 
tr-un baston. Suferise și el de 
ceva. Pe la ora 23 noaptea, după 
ce stătusem 15 ore țintuit la pat, 
hemoragia a pornit din nou, mai 
accentuată, mai periculoasă. Au te
lefonat iar după medicul specialist. 
A venit. Era ora unu noaptea. Se 
sprijinea în același baston la fel 
ca dimineața. Medicul avea sufe
rința lui, dar a venit la timp. ,,Ai 
nevoie de transfuzie" mi-a spus. 
Apoi mi-au oprit din nou hemora
gia, mi-au dat cîteva injecții și 
am adormit. Dimineața cînd m-ara
trezit, o mînă caldă mă pipăia în 
jurul inimii. Era a medicului O.R.L.- 
ist. Lîngă el ora cel de la reani
mare, medicul Samoilă loan. Mi s-a 
făcut transfuzie și viața a început 
să-mi surîdă din nou. Cel ce-mi 
turnase viață în vene răspunsese 
fără preget la chemarea vieții pe 
care trebuia s-o apere".

Scrisoarea se încheie cu mulțu
miri la adresa . medicului. Mulțu
miri pe deplin meritate.

O nouă școală 
de calificare

In incinta minei Dilja au înce
put primele lucrări de turnare a 
fundației pentru viitoarea școală 
de calificare ce se va construi de 
către T.C.M.M. in cursul acestui 
an. Clădirea va asigura spațiu] ne
cesar pentru calificarea muncitori
lor în meseriile de mineri, ajutori 
mineri, artificieri, lăcătuși de mi
nă și mecanici pentru mașinile de 
extracție.
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Adunarea de constituire a Comitetului 
municipal provizoriu al U. T. C.

Ieri după-amiază, a avut loc adu
narea activului U.T.C. pentru cons
tituirea Comitetului municipal Pe- 
troșeni al U.T.C. La adunare au 
participat membrii comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Petroșeni, secretarii 
comitetelor U.T.C.. din unitățile eco- 
nomice și instituțiile social-cultu- 
rale din Valea Jiului. .Au mai luat 
parte tovarășii Ghinea loan, șeful 
secției organizatorice a Comitetului 
municipal Petroșeni al P.C.R., Pîrva 
Aron, șeful secției organizatorice a 
Comitetului județean Hunedoara al 
U.T.C.

Adunarea activului a marcat în
cetarea activității organizației oră
șenești în vederea constituirii or
ganizației municipale U.T.C. și a 
desemnat biroul Comitetului muni
cipal Petroșeni al U.T.C.

In biroul comitetului municipal 
U.T.C. au fost aleși următorii tova
rășii : Săcăluș Gheorqhe, Oros Va- 
sile, Pienaru loan, Ciosa Dumitru,

Consfif uirea 
Consiliului sindical 
municipal 
provizoriu

Miercuri uupa-amiază în sala 
clubului C.C.V.J. a avut loc aduna
rea activului sindical din Valea 
Jiului pentru constituirea Consi
liului sindical municipal provizoriu. 
La adunare au participat membrii 
și membrii supleanți ai Consiliu
lui, membrii comisiei de cenzori 
și președinții comitetelor sindica
lelor din unitățile economice și 
/z-' stituțiilor social-culturale din 
\ -dea Jiului. Au luat parte tova
rășii Pogea Brîncoveanu, președin
tele Consiliului sindical județean 
Hunedoara și Pîinișoara Titus, se
cretar al Comitetului municipal 
Petroșeni al P.C.R.

Adunarea a desemnat Biroul e- 
xecutiv al Consiliului sindical mu
nicipal Petroșeni al U.G.S.R. Din 
biroul executiv fac parte tovarășii : 
DAVID GAVRILĂ, președinte, BLA- 
GA IOAN, secretar, Iacob Petru, 
Gava Sever, Slăbii Aurel, Chircu- 
lescu Vasile, Năslase Constantin. 
Pașca Ioan. Kbrmdczki loan, Mo
meli Samoilă, Dîrlea Gheorghe, 
membri, Gașpar Ana, Pohl Anton, 
j ’ 'ribri supleanti.

1 . a încheierea adunării au luat 
cuvîntul tovarășii Pîinișoara Titus 
și Pogea Brîncoveanu. Vorbi
torii s-au oprit îndeosebi asupra 
sarcinilor actuale și de viitor ale 
organelor și organizațiilor sindi
cale de pe teritoriul municipiului 
Petroșeni, au subliniat măsurile ce 
se cer luate de către Consiliul 
municipal și comitetele sindicatelor 
din întreprinderi și instituții.

Să train: liăiiiă nonă. 
dinaHilă Wifflilsi 
ooaslie

(Urmare din pag. 1)

Pentru a înfrumuseța localitățile 
noastre cred că sînt necesare mă
suri radicale, chibzuite. Reparați
ile să se facă la timpul oportun, 
să fie de cea mai bună calitate, 
recepția lucrărilor să se efectueze 
cti exigentă sporită. De asemenea, 
cred că locuitorii, posesorii de lo
cuințe sau chiriașii au datoria să 
întrețină în cele mai bune condi- 
tiuni casele în care locuiesc, să ia 
atitudine critică fermă împotriva 
acelora care, cu sau fără voie, de- 
qradează bunuri personale sau ob
ștești. Cei care lucrează în diferi
te întreprinderi sau instituții, cei 
care administrează clădirile au da
toria morală de a privi cu mai 
mult simț de răspundere în jurul 
lor, de a gindi, de a iniția acțiuni 
pentru ca locurile în care trăim 
și muncim să devină tot mai fru
moase.

Ne atragem astfel simpatia vizita
torilor care vor duce cu ei nu
mai impresii bune despre localită
țile noastre.

Toma Horea, Birlea Aurel, Răcaru 
Cristea, Covrig loan, Gydrgy Elza, 
Todașcă Onisiiu, Zamora Rozalia, 
Bălan Petru, Caprițescu Cornellu. 
Ca secretar al Comitetului munici
pal U.T.C. a fost ales tovarășul Să- 
căluș Gheorghe, ca secretar cu pro
bleme de propagandă și cultură to
varășul Oros Vasile, iar ca secretar 
cu problemele de școli, tovarășul 
Pienaru loan.

La sfîrșitul adunării, tovarășii 
Ghinea loan și Pîrva Aron au vor
bit despre sarcinile organizațiilor 
U.T.C., în vederea desfășurării u- 
nei activități politico-educative bo
gate în conținut, atractive în rîndul 
maselor de tineret.

Nistor Gheorghe, Keres Ludovic și Acită Virgil — un schimb din 
brigada lui Molnar Balaș de la mina Aninoasa, declarată pentru a 5-a 
oară fruntașă în întrecerea socialistă.

C. C. V. J.
' EXPLOATAREA W1ERA 

LUPENI
Exploatarea minieră Lupeni, anunță un concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi :

— maistru mecanic princapai atelier
— maistru mecanic atelier
— maistru miner principal
— maistru miner

Concursul va avea loc la sediul Exploatării miniere Iu- 

peni, str. Vitoș Gavrilă nr. 1 în ziua de 30 martie 1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 

personal al exploatării miniere între orele 7—9 și 13—15.

Cărți noi in librării
La Librăria „Ion Creangă" din 

Petroșeni, au sosit circa 2 500 de 
noi volume. Printre altele au lost 
puse în vînzare „Documente diplo
matice" de N. Titulescu, „Moro- 
metii" — volumele I și II de M. 
Preda. „Șoseaua Nordului" ș. a.

starea wm
Ieri, vremea a fost rece, cu ce

rul mai mult noros. Temperatura 
minimă a fost de minus 3 grade 
la Petroșeni si minus 10 grade la 
Paring, iar maxima a oscilat între 
plus 2 grade și minus 7 grade. Gro
simea stratului de zăpadă la Pa
ring : 80 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea va continua să se 
răcească ușor. Cerul va fi variabil. 
Vînt potrivit din sectorul nordic.

SCRISORI DE
0 întrebare 
întunecoasă 
din Uricani...

In calitate de locuitor al 
Uricaniului și în aceea de ges
tionar al magazinului nr. 72 
Fero-rnetale din localitate vreau 
să arăt cîteva lucruri de loc 
îmbucurătoare ce se petrec la 
noi în oraș. Este vorba despre 
repetatele întreruperi ale cu
rentului electric. Nu știm cum 
se face dar tocmai duminica, 
cînd toată lumea este acasă

NOTA

Așteptăm, dar zadarnic
Vestea bună cum că tinerii 

de pe șantierul de construcții 
din Vulcan \ or primi un că
min n-a fost doat poveste ci 
realitate. Au primii un cămin 
spațios. Greutăți și deficiențe 
inerente începutului au exista 
și aici. Acum cîteva luni c 
fost publicat în ziarul nostru 
și un articol cu scopul de o 
se lua măsuri operative de re
mediere a lor.

Intr-o scrisoare sosită recent 
la redacție, un tînăr construc
tor ne relatează că deși aș
teptarea lor e cam îndelunga - 
tă, pînă în prezent s-a dovedii 
zadarnică ,,Dacâ înainte vre
me primeam apă caldă cu /î-

LA CITITORI
și vrea să urmărească progra
mul la televizor, să asculte mu
zică la radio sau să meargă la 
un film, tocmai atunci se de
cuplează și curentul electric. 
Dar se decuplează și în zilele 
de lucru încît îmi îngreunează 
.și munca la magazin, neputînd 
încerca aparatele, obiectele pe 
care lumea dorește să le cum
pere. Mă întreb : de ce mai 
au oamenii radiouri, televizoa
re, alte aparate electrice de 
uz casnic dacă nu le pot fo
losi ? Și mă mai întreb : cum 
pot eu face planul la magazin 
după care primesc salariu (pla
nul este de 13 000 lei zilnic)
dacă nu pot vinde mărfurile 
din cauza lipsei curentului e- 
lectric ?

Problema curentului electric 
la Uricani este mai veche. La 
fel de veche este și dorința 
locuitorilor orașului de a fi 
soluționată cit mai curînd. E 
timpul '

Wilhelm CZUCKER

Joi 29 februarie
17.30 Curs de limba germană (lec

ția a V-a).
17,58 Sumarul zilei.
18,00 La ordinea zilei. Produse 

principale — produse secun
dare.

18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Mult e dulce și frumoasă... 

emisiune de limba română.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial : ,,Ivanhoe".
20.30 Interpretul preferat : David 

Ohanesian.
20.50 Vacanță la Lacul Roșu — 

film Tv.
21.10 Avanpremieră la Festivalul 

internațional de muzică u- 
șoară Brașov — 1968.

21.30 ,,Zece semne de întrebare !"
— emisiune-concurs de cul
tură generală.

22,00 Campionatul mondial de pa
tinaj artistic. Proba de dans
— perechi. T ransmisiune de 
la Geneva.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

FILME
vineri 1 martie

PETROȘENI 7 Noiembrie :
Capcana ; Republica : Fiul compa
niei de partizani ; PETR1LA : Suc
ces Charlie ; LONEA — 7 Noiem
brie : Casa din Montevideo • Mine* 
rul : O fată fericită; ANINOASA : 
Un hectar de cer ; VULCAN : Cînd 
tu nu ești ; LUPENI — Cultural : 
Zece negri mititei; BĂRBÂTENI: El 
Greco.

riila, o perioadă n-am primit 
de loc. Mult promisele dula
puri în care să ne păstrăm 
hainele au rămas pînă acum 
in faza... promisiunilor. Sînt și 
tineri care, venind în stare de 
ebrietate, trîntesc ușile, mai 
sparg cile un geam. Alții mur
dăresc peieții cu cretă de di
ferite culori, nu păstrează cu- 
lățenia în cămin".

Mergînd pe urmele scrisorii 
am constatat că cele sesizate 
sînt reale. Pe cînd măsuri ad
ministrative de remediere a 
deficiențelor și o muncă edu
cativă mai temeinică cu tinerii 
ce locuiesc aici ?

D, C.

...și răspunsul 
nostru

N. R. Conducerea secției 
I.R.E.H. Petroșeni ne răspunde 
că sesizarea tovarășului Czu- 
cker este reală. Cauzele dese
lor decuplări de curent în U- 
ricani pornesc din proasta în
treținere a cofretelor de la 
blocuri, unde fiecare umblă 
cînd vrea și înlocuiește sigu
ranțele arse producînd alte 
deranjamente și înlăturarea cu 
întîrziere a defecțiunilor de
oarece electricienii de inter
venție trebuie sa se deplaseze 
de Ia Lupeni la Uricani.

Dacă numai astea-s cauzele, 
ele nu-s prea greu de reme
diat. Conducerea secției I.R.E.H. 
Petroșeni ne mai informează 
că cunoaște bine situația în
treruperilor de curent electric 
la Uricani și că se află în cău
tarea unui electrician cu do
miciliul în Uricani care să 
poată interveni operativ pen
tru înlăturarea deranjamente
lor.

Așadar, promisiuni sînt. Aș
teptăm să Ie vedem cît mai 
repede transpuse în fapte.

PROGRAM 
DE RADIO 

vineri 1 martie

PROGRAMUL I : 6,00—8,25 Mu
zică și actualități ; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri;
9,30 File de legendă; 9,55 Primul
ghiocel — muzică ușoară; 10,10
Curs de limba rusă; 10,46 Cîntă
Paul Robeson; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cronica economică;
11.15 Recital de operă Mariana 
Stoica; 11,30 Cîntă orchestra de 
muzică ușoară a Casei de cultură 
Electrecord; 11,45 Sfatul medicu
lui : Regimul alimentar în ulcer 
în sezonul rece; 12,00 Din reper
toriul Măriei Tănase; 12,15 Bule
tin de știri ; 12,22 Succese ale mu
zicii ușoare; 12,45 Radiojurnal;
12.55 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 14,15 Dumbrava 
minunată; 14,30 Radio-publicitate;
14,50 Cîntă Andy Williams; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Suita româ
nească de Alexandru Pașcanii ;
15.15 Coordonate culturale; 15,30 Se-
lecțiuni din opereta „Gasparone" 
de Millocher ; 15,45 Muzică ușoa
ră ; 16,00 Radiojurnal. Sport ; 16,15 
Pagini corale alese; 16,30 Muzică 
ușoară ; 16,45 Lin sat cu vechi tra
diții : Cojocna — Cluj ; 17,15 In 
slujba patriei ; 17,45 Caleidoscop
muzical ; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Cronica economică; 18,50 Piese fol
clorice de virtuozitate; 19,00 Radio- 
gazeta de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră ; 20,00 Bule
tin de știri; 20,05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Melodii românești ; 
20,40 Concurs cu public; 21,00 Me
ridiane — melodii; 22,00 Radiojur
nal. Sport; 22,20 Cîntă formația Be
be Prisada; 22,30 Moment poetic. 
Mărțișoare; 22,35 Melodii din fil
me ; 23,00 Reverie - muzică ușoa
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 0,05—
3.55 Estrada nocturnă.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului nr. 9 din 

28 februarie au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea 1 : 26 40 7 11 14 19. 
Numere de rezervă : 46 48.
Fond de premii: 566 066 lei.
Extragerea a II-a : 28 22 20 48 

4 29.
Numere de rezervă : 41 43.
Fond, de premii : 420 176 lei.
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Lucrările întîlnirîi consultative 
a partidehr comuniste •

. și muncitorești
de b Budapesta

BUDAPESTA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : In 
cursul zilei de miercuri au conti
nuat lucrările intîlnirii consultative 
a partidelor comuniste și muncito
rești de ia Budapesta. Ședințele au 
tost prezidate pe rînd de Terfve 
Jean, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia, Boris 
Velcev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar 
și L. C. Prestes, secretar general 
al C.C. ai P.C. din Brazilia.

Au luat cuvîntul Boris Velcev, 
Gus Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A., A. L. Huyenen, mem
bru al Biroului Politic dl^ C.C. al

Rezoluție 
a Comisiei O. N. U. 
pentru drepturile 
omului

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru drepturile 
omului a adoptat marii o rezoluție 
propusă de Iugoslavia, India, Pa
kistan si Congo (Kinshasa), în ca
re se afirmă dreptul refugiaților 
iordanieni din teritoriile situate la 
vest de Iordan și ocupate de Izrael 
în cursul evenimentelor din iunie 
trecut de a reveni pe pămînturile 
lor. Rezoluția a fost adoptată în 
unanimitate. Reprezentantul Izrae- 
lului, caTe- nu a participat la vot, 
a declarat că țara sa nu recunoaș
te rezoluția, deoarece conținutul 
ei ar depăși competenta Comisiei
O.N.U. pentru drepturile omului.

ACT DE AGRESIUNE
ÎMPOTRIVA CAMBODGIE1

PNOM PENH 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Khmeră 
de presă, la 14 februarie a. c. uni
tăți armate americane și saigone- 
ze au săvîrșit un nou act de agre
siune împotriva Cambodgiei. Teri
toriul cambodgian a fost bombar
dat cu obuze de artilerie. Proiec
tilele au căzut asupra localității 
cambodgiene Bantea Chakry, pro- 
vocînd daune materiale populației. 
De asemenea, mai multe persoane 
au fost rănite.

Japonia

Ciocniri violente 
la Kadena

TOKIO 28 (Agerpres). — Apro
ximativ 10 000 de persoane au par
ticipat la o puternică manifesta
ție de protest organizată in țața ba
zei militare americane din locali
tatea Kadena (Insula Okinawa). 
Manifestanții au cerut evacuarea 
imediată a escadrilelor de bombar
diere strategice americane „B-52" 
staționate la această bază. Nume
roși demonstranți au încercat să 
pătrundă în incinta bazei, dar au 
fost opriți de unități ale poliției. 
In cursul ciocnirilor violente ce 
au avut loc între manifestanți și 
poliție 76 de persoane au fost ră
nite.

P.C. din Finlanda, E. Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., E. Papa- 
ioannu, secretar general al Parti
dului Progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (AKEL), Haled Bag- 
daș, secretar general al C.C. al 
P.C. Sirian, Eskenderi Irady, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Pabular (Tudeh) din 
Iran, Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Francez.

Lucrările Intîlnirii continuă.

ef n a mul de sud
® BAZA DE, LA KHE SANH SUB FOCUL PATRIOȚILOR 
® PERIPEȚIILE „PREȘEDINTELUI41 THIEU LA HUE

SAIGON 28 (Agerpres). — „Pre
ședintele" Vietnamului de sud, ge
neralul Nguyen Van Thieu, care 
a vizitat recent o parte a orașului 
Hue, aflat sub controlul forțelor 
americano-saigondze, s-a convins 
la lata locului de ,,eficiența" acestui 
control. Generalul saigonez și suita 
sa au trecut' prin momente de pa
nică. Sosit la stadionul din Hue 
de unde trebuia să ia un elicopter 
pentru a se deplasa spre Citadelă — 
punctul central al orașului — gene
ralul Nguyen Van Thieu a fost 
prins sub focul armelor patrioților. 
Gloanțele au atins pe comandantul 
unuia dintre elicopterele care a- 
sigurau protecția aparatului prezi
dențial. Vizitînd un imobil, la pu
țin timp după ,,botezul focului", 
Thieu s-a aflat la numai 100 de 
metri de locul unde au explodat o- 
buze ale mortierelor trase de unită
țile patriotice.

De altfel, călătoria generalului 
saigonez s-a anunțat de prost augur 
încă înainte de a pune piciorul în 
fosta capitală imperială. Avionul 
cvadrimotor cu care călătorea pre-

SITUAȚIA din
LAGOS 28 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că aviația 
federală nigeriana și-a intensificat 
bombardamentele asupra pozițiilor 
deținute de trupele colonelului 
Ojukwu Odumegwu, liderul provin
ciei orientale, proclamată indepen
dentă sub numele de Republica 
Biafra. Postul de radio Vocea Bia- 
frei, citat de agenția France Presse, 
informează că aviația federală a 
bombardat alte cinci orașe biafre- 
ze. Postul de radio menționat afir-

Grav incident în nordul 
statului Bengal

NEW DELHI 28 (Agerpres). — 
In districtul Jaipaiguri, din nordiil 
statului Bengal, a avut loc un grav 
incident intre politie și lucrători, 
de pe o plantație de ceai. Polițiș
tii, sosiți pe plantație pentru e- 
fectuarea unei anchete, au fost a- 
tacati de mulțime. Polițiștii au 
deschis focul, omorînd și rănind 
mai multe persoane.

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe 
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 28 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dată publicității de
clarația reprezentantului Ministe
rului Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene în care sînt condamnate 
provocările militare ale trupelor a- 
mericane și autorităților sud-core- 
ene față de R.P.D. Coreeană.

In declarație sînt trecute în re
vistă acțiunile provocatoare între
prinse în ultimul timp împotriva 
R.P.D. Coreene, subliniindu-se că 
„toate aceste fapte dovedesc că 
pericolul unui nou război în Coreea 
este generat de uneltirile militare 
agresive ale imperialiștilor ameri
cani și autorităților sud-coreene".

Arătînd că în politica guvernu
lui R.P.D. Coreene de menținere a 
păcii în Coreea și de rezolvare paș
nică a problemei unificării Coreei 
nu a intervenit nici o schimbare, 
în declarație se cere ca „imperia
liștii americani să-și înceteze ime
diat șantajul militar și acțiunile 
provocatoare împotriva R.P.D. Co
reene și să-și retragă de îndată 
trupele din Coreea de sud".

ședințele a avut o pană de motor, 
aterizînd cu dificultate la Hue.

★
SAIGON 28 (Agerpres). — Forțe

le patriotice continuă ofensiva îm
potriva pozițiilor trupelor america- 
no-saigoneze din regiunile septen
trionale ale Vietnamului de sud. 
Miercuri dimineața, unități ale Fron
tului Național de Eliberare au lan
sat noi atacuri cu focuri de artile
rie, mortiere si rachete asupra ba
zei militare americane de Ia Khe 
Sanh. Asupra fortificațiilor și insta
lațiilor pușcașilor marini americani 
încartiruiți la această bază au că
zut peste 140 de obuze.

Jn dimineața aceleiași zile, pa- 
trioții au bombardat, de asemenea, 
pozițiile primului regiment al puș
cașilor marini americani din apro
pierea bazei de artilerie de la Dong 
Ha, situată la est de Khe Sanh.

★
SAIGON 28 (Aqerpres). — După 

cum relatează din Saigon cores
pondentul ziarului „New York

NIGERIA
mă că asupra localităților respec
tive ar fi fost lansate bombe cu 
napalm. Referitor la evoluția situa
ției militare în diverse sectoare 
ale frontului, comunicatele difuzate 
de comandamentele* celor două ar
mate se acuză reciproc de folosi
rea mercenarilor străini în opera
țiunile ofensive pe care le desfă
șoară.

FURT SENZAȚIONAL
NEW YORK 28 (Agerpres). 

La aeroportul Kennedy din 
New York s-a produs marii 
un furt senzațional al cărui 
obiect l-a constituit u cantitate 
de 317,5 kg de paladiu, (me
tal rar, iolosit mai ales in in
dustria de ceasuri și a biju
teriilor) in valoare de peste o 
jumătate de milion de dotări 
Metalul se afla in depozitul 
agenjiei de la aeroportul Ken
nedy a companiei olandeze de 
aviație K.L.M. și fusese expe

UN NOU STAT ARAB :
Federajia emiratelor 
din Golful Arab

DUBAI 28 (Agerpres). — Un nou 
stat arab, „Federația emiratelor din 
Golful Arab", va ii constituit la 30 
martie 1968 — anunța un comuni
cat dat publicității la Dubai, la în
cheierea conferinței emirilor din 
regiunea Golfului Persic. In com
ponența sa vor intra Bahreinul, 
Quatarul și cele șapte mici emira
te ale sultanatului Oman : Abu- 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras-Al Khai- 
mah, Omm-Al, Qaiwain, Ajman și 
Fujairah.

Noul stat federal, a cărui capi
tală nu a fost încă desemnată, va 
fi prezidat prin rotație de emirii 
teritoriilor amintite, fiecare ur- 
mînd sa exercite funcția de condu
cere supremă timp de un an. Cei 
nouă emiri vor alcătui un consiliu 
suprem care va fi însărcinat cu ela
borarea constituției federației și o- 
rientarea politicii interne și exter
ne a statului. Orice hotărîre ur-

Daily News", Statele Unite inten
ționează să construiască pe terito
riul Tailandei noi baze aeriene 
pentru avioanele care bombardea
ză teritoriul Republicii Democrate 
Vietnam.

In prezent, în Tailanda există 
șase mari baze militare aeriene a- 
mericane utilizate de avioanele 
„B-52" care întreprind raiduri a- 
supra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam.

★

SAIGON 28 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor armate popu
lare de eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității un comu
nicat special difuzat de agenția de 
presă „Eliberarea", în care se a- 
rată că de la declanșarea ofensi
vei generalizate, un număr de 
90 000 de soldați inamici, dintre 
care 20 000 americani, sud-coreeni 
și australieni, au fost uciși, răniți 
sau făcuți prizonieri de către for
țele armatei populare de eliberare. 
Mai multe unități, între care trei 
regimente de blindate, au fost dis
truse în întregime. Potrivit comu
nicatului, forțele patriotice au dis
trus sau avariat 1 800 de avioane 
și elicoptere și I 300 de mașini 
blindate. Forțele patriotice contro
lează majoritatea regiunilor rurale 
și numeroase centre urbane, eli- 
berînd în această perioadă 1 200 000 
de locuitori. Comunicatul arată, în
tre altele, că „puterea de foc și 
mobilitatea trupelor inamice au 
fost grav afectate... iar obiectivele 
strategice pe care Statele Unite le 
urmăresc de mai mult timp în Viet
namul de sud au eșuat".

diat de firma ,,Ayrton Metals 
Ltd" din Amsterdam compa
niei „Engelhard Industries" din 
Newark. Marti dimineața, la 
ora 8,30 (ora locală), au sosit 
ta biroui companiei doi indi
vizi, unul in haine de poli
țist. care au prezentat toate 
hirtiile necesare și au ridicat 
cele 317,5 kg de paladiu. Fur
tul a fost descoperit la ora 
12,30, cind s-au prezentat ade
vărata reprezentanți ai firmei 
„Engelhard Industries". 

mează să fie adoptata numai dacă 
întrunește aprobarea unanima.

Federația va acredita ambasadori 
în diverse țări și va trimite toto
dată reprezentanți la organizațiile 
internaționale. S-a anunțat deja că 
noul stat arab are intenția să cea
ră într-un viitor apropiat intrarea 
în Liga Arabă.

Constituirea Federației emiratelor 
din Golful Persic, proiectată de mai 
mult timp, a fost accelerată de ho- 
tărîiea guvernului britanic de a-și 
retrage, pînă în 1971, toate trupele 
și bazele militare dislocate în a» 
ceastă zonă.

SCURTE
ȘTIRi

& SEUL. — Președintele Co
reei de sud, Pak Cijan, relatează 
agenția United Press International, 
a declarat că începînd de vineri 
vor fi împărțite arme unui număr 
de 2,5 milioane rezerviști, care ur
mează să fie organizați la sfîrșitul 
lunii martie în unități speciale. A- 
ceste unități, a precizat Pak Cijan 
Hi, vor face periodic instrucție mi
litară.

$ KINSHASA. — La Kir/ă :asa 
s-a deschis conferința miniștrilor a- 
facerilor externe ai Congoului 
(Kinshasa) Ciad și Republicii Afri
ca Centrală, avînd ca obiectiv 
constituirea „Statelor Unite ale A- 
fricii Centrale". La începutul lunii 
februarie a fost semnat un acord 
la Bangui, capitala Republicii Africa 
Centrală, care prevede o strînsă 
cooperare între cele trei țări în do
meniile cultural, economic, comer
cial, al transporturilor și telecomu
nicațiilor. Conferința se desfășoară 
cu ușile închise.

CAPETOWN. —’ Starea sănă
tății dr. Philip Blaiberg cărui'' 2 
ianuarie i-a fost grefată o > J , 
este bună, anunță uri buletin med) 
cal dat publicității de spitalul Groote 
Schuur din Copetown. Medicii nu 
au stabilit încă data la care Philip 
Blaiberg va putea părăsi spitalul.

• NEW YORK. — Reuniunea 
Consiliului de Securitate, consacra
tă dezbaterii proiectului de rezolu
ție a tarilor afro-asiatice și latino- 
americane, în legătură cu procesul 
de Ia Pretoria, care urma să aibă 
loc miercuri la ora 15,30 G.M.T., a 
fost din nou amînată Observatorii 
de la O.N.U. relevă că amînarea es
te strîns legată de cererea unor țări 
occidentale de a se aduce unele 
modificări proiectului de rezoluție.

• PEKIN. — Două avioane ame
ricane au pătruns la 27 februarie 
în spațiul aerian al R. P. Chineze 
într-o zonă de coastă din provincia 
Guandun — anunță aqenția China 
Nouă.

Un purtător de cuvînt al Mina
torului Afacerilor Externe a fost 
autorizat să adreseze un avertis
ment în legătură cu aceste acțiuni 
provocatoare.

• BUENOS AIRES. - O supra
față de 9 000 kilometri pătrați din 
provincia Formosa, situată în nor
dul Argentinei de-a lungul fluviu
lui Pilcomayo, este afectată de 
inundații.

Sute de persoane au fost eva
cuate cu ajutorul elicopterelor. A 
fost stabilit un „pod aerian" pen
tru a se putea acorda ajutor sinis- 
tratilor, cărora le-au fost trimise 
alimente și medicamente. Nu se 
cunoaște încă numărul morților.
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