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Rezultate nesatisfăcătoare 
după două decade
Minusuri și...

Comparativ cu prima decadă, 
în decada a doua a lunii fe
bruarie, situația îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe total 
C.C.V.J. s-a mai îmbunătățit 
într-o măsură oarecare,- pro
centul de îndeplinire a planu
lui ridicîndu-se de Ia 96,6 la 
sută la 97,5 la sută.

Acum, alături de mina Uri- 
cani, figurează-cu sarcinile de 
plan îndeplinite și mina Lonea. 
In schimb, minele Petrila, Dîl- 
ja, Aninoasa, Vulcan și Lu- 
peni continuă să fie sub plan 
(cu 3 300, 720, 460, 2 200, res
pectiv, 1 410 tone cărbune). 
Din cele 32 sectoare producti
ve, 16 au încheiat decada a 

I П-a cu minus. Deci, în gene
ral situația se prezintă nesa
tisfăcătoare.

...CAUZE
In legătură cu aceste aspecte, 

am solicitat părerea inginerului șef 
al C.C.V.J. tov. ing. POPESCU 
Ioan. Iată răspunsul primit.

„Neîndeplinirea prevederilor de 
plan pe combinat se datorește în
deosebi minusurilor de producție 

pe care le au exploatările miniere 
Petrila, Vulcan și Lupeni. Iată, pe 
scurt, cauzele principale ale rămî- 
nerii sub plan. La Petrila: întârzie
rea lucrărilor de pregătiri la sec
toarele II și V și asigurarea defec
tuoasă a unor abataje cu rambleu. 
Lă Vulcan: nerespectarea graficu
lui de rambleiere, atacarea simul
tană a unui număr de 7 abataje 
și desele defecțiuni mecanice. La 
mina Lupeni: desfășurarea neco
respunzătoare a transportului, ne-, 
realizarea pregătirilor preliminate 
(lipsind astfel piatra necesară ram- 
bleierii) și aprovizionarea neritmi
că a brigăzilor cu material lemnos. 
La toate aceste lipsuri se mai a- 
daugă și unele cauze obiective — 
intersectarea unor deranjamente 
tectonice, infiltrarea de ape prove
nite din topirea zăpezii, lucrări 
vechi, greutăți specifice muncii din 
subteran".

— Și care sînt perspectivele în
deplinirii planului de producție pe 
luna februarie ?

„In afară de mina Petrila, toate 
exploatările au posibilitatea, și au 
luat măsurile corespunzătoare, să-și 
realizeze sarcinile de plan. Asta 
înseamnă, bineînțeles, că și pe 
combinat luna va fi încheiată cu 
plus".

In adîncurile minei 
Lonea muncesc mulți 
oameni vrednici, unii bi
necunoscut în întreaga 
Vale a Jiului. Prin mun
ca sîrguincioasă a aces
tor oameni, exploatarea 
a reușit ca la finele a- 
nului 1965 să raporteze 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan cu trei zile mai 
devreme și depășirea
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Un schimb din- 
tr-o brigadă de 
frunte — cea 
condusă de mi
nerul Zaharia 
Constantin — de 
la sectorul I al 
minei Vulcan, se 
pregătește să in
tre în subteran.

CINTECUL DESTINULUI
îmi ești drag, cintec al destinului, prin omenescul tău: 

cînd omul este slab, ești cîntec al ușurinței; cînd omul este 
tare, ești cîntecul iubirii împlinite.

1963. Zi de martie, 
cu toate anotimpurile 
în ea, ca o răsturnare 
de calendar...

In sala de judecată 
sentința vestește grav 
și cenușiu sfîrșitul căs
niciei „lor" : „Tribuna
lul admite acțiunea... și 
declară desfăcută căsă
toria din vina ambelor 
părți...".

Cine sînt „ei" ? El, 
Paul 'R., "tînăr inginer; 
ea, Cristina M„ dacti
lografă și studentă.

Care-i vina lor ? 
Ceva din „nepotriviri" 
de fire : ea nu-i femeie 
„de lume", iar el este 
prea des „om de lu
me"; ceva din vanita
tea geloziei ei și dir, 
nepăsarea lui afectată; 
ceva din temperamen
tul lui impulsiv și din 
„lipsa" ei de tempera
ment; ceva din ostili
tatea soacrei ei (care 
și-a dorit o noră „de 
condiție" !) și ameste
cul inoportun al soa
crei lui, din prea mult 
zel părintesc. Ceva din 
toate...

Față în față — ca în
tr-o confruntare de 
destine — ei ascultă 
sentința, cu încremeni
rea mirată a plopului 
desfrunzit și cu descum
pănirea călătorului la 
răspîntie : și acum, în 
cotro ? Încotro ?

*
1965. April, vesel ca 

o zbenguială de șco

lari în pauză. In pragul 
biroului meu apar cele 
două „jumătăți" divor
țate, „lipite" acum la 
loc I

Zîmbesc amîndoi, ci
tind în ochii mei sem
nele mirării.

— Iar... împreună?
— După cum vedeți...

PE MARGINEA 

UNUI 
DIVORȚ

Devin indiscret:
Poate chiar recăsăto

riți ?
— Exact.
...Și din indiscreția 

mea și mărturisirea lor, 
s-a născut o poveste 
ciudată, ca un CÎNTEC 
al DESTINULUI...

★

Au urmat, divorțului, 
luni de plumb și leșie. 
I-au pustiit singurăta
tea; i-au fulgerat amin
tirile; i-au viscolit do
rurile; i-au obos t cău
tările, rătăcind De po
teci nebătute... Pînă în
tr-o zi de sfîrșil de de
cembrie cînd s-au în-

CINSTIRE ADUSA VREDNICIEI
producției planificate cu 
peste 11 000 tone cărbu
ne energetic

In aceste zile, înainte 
de a pleca în subteran 
sau după terminarea șu
tului, au loc adunări sin
dicale în care celor mai 
harnici de-a lungul unui 
an li se acordă titlurile, 
insignele sau diplomele 
de brigăzi, sectoare și 
salariati fruntași în în
trecerea socialistă pe 
anul 1965. Adică vred
niciei i se aduce cinsti
rea binemeritată.

Colectivul sectorului 
de investiții a îndeplinit 
sarcinile de plan pe
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Consfrucfii
noi 
în Petroșani

Constructorii din Livezeni au în
ceput lucrările la două noi obiecti
ve importante care vor completa 
linia arhitectonică a acestui car
tier. Este vorba de construcția noii 
școli cu 16 săli de clasă, labora
toare, sală pentru bibliotecă și a- 
teliere. Tot aici a început turna
rea fundației unui cămin pentru 
nefamiliști care va avea o capa
citate de 400 de locuri. Se conti
nuă lucrările de construcții la un 
complex comercial modern.

Amul acesta se vor da in folo
sința oamenilor muncii din orașul 
Petroșani 420 de noi apartamente.

tîlnit într-un autocar 
O.N.T. pornit pe dru 
meție lungă. Și-au vor
bit, în scurtele popa
suri, convențional și 
banal, cu sfiala străi
nului. Doar cînd se pri
veau pe furiș își vor
beau mai mult, în si 
nea lor, descoperind 
fiecare mereu ceva 
nou, în chipul sau vor- 

. birea celuilalt.
...București Ieri, oraș 

al „prăbușirilor"; azi, 
orașul miracolelor și 
popasurilor dulci.

In programul ex-' 
cursiei, audiție de con
cert la Ateneu : Beet
hoven, cu „Simfonia 
destinului".

...Orchestra atacă, o 
dată cu ridicarea ba
ghetei, tema I : „moti
vul destinului". Se aud 
acorduri grave, repe
tate, cu fîlfîiri de pa
săre neagră: „așa bate 
destinul la ușă". Dar 
un semnal al cornilor, 
anunță tema a П-a, op
timistă ca o cîntare a 
omului, adusă de vio
rile prime și reluată 
de suflători. Și-n în
cleștarea celor două 
teme, de furtună și se
nin, ca într-o trîntă a 
destinului cu omul, Paul 
și Cristina — ghemuiți în 
fotolii învecinate și în

DAVID MANIU

(Continuare în pag. 3-a)

1965 cu 38 de zile îna
inte de sfîrșitul anului. 
In decembrie trecut, sec
toarele V, IV și II au 
fost printre primele sec
toare din Vale care au 
făcut cunoscut că au tri
mis la ziuă ultimele to
ne de cărbune din sar
cinile pe anul trecut. Și 
iată că acum, drept re
cunoștință a vredniciei 
dovedite, colectivelor sec
toarelor II, IV, V și in
vestiții li s-a decernat 
titlul și diploma de frun
tașe în întrecere.

Brigăzile cărora li se 
face onoarea ca în bi
roul sectorului să le fie

expuse la loc de cinste 
diplomele de fruntașe 
sînt cele conduse de mi
neri destoinici ca Bur- 
dea Nicolae, Policiuc 
Dionisie, Fatol Vasile. 
David Ștefan, Bîrluț Cle
ment, Petric Simion — 
de la abataje, Sichitiu 
Gheorghe și Miiller E- 
duard de Ia investițiile 
minei. Pe piepturile a 
248 mineri, ingineri, 
maiștri, artificieri, lăcă
tuși și electricieni de la 
mina Lonea a fost prin
să insigna purpurie a- 
vînd însemnată mențiu
nea „1965“. Și nu sînt 
puțini aceia care au a-

LA ÎNĂLȚIME
• Chirurgia cablu

rilor

• Lucrări care nu 
pot fi aminate

• Gata pentru a-și 
lua drumul peste 
dealuri

Plasa metalică de protecție 
de sub cablurile iunicularului, 
întinsă asemeni unei țesături 
de păianjen, la peste 40 metri 
înălțime deasupra străzii prin
cipale a Anînoasei, devine din 
cînd în cînd terenul unor im
portante lucrări de reparații 
Și întreținere a căii aeriene 
pe care cupele cu cărbune a- 
iunecă zi și noapte spre pre- 
parația Petrila. Deseori, aici 
sînt înlocuite porțiunile de 
cablu tractor, pe care lăcătu
șii de revizie găsesc un nu
măr de fire rupte. Duminica 
trecută, o asemenea porțiune 
de 80 m trebuia înlocuită cu 
cablu nou.

Pregătirile fuseseră termina
te cu o zi înainte. Cablul nou 
fusese adus sus, pe plasă, îm
preună cu scripeții și dispozi
tivele de ancorare. Funicula- 
rul fusese anume oprit în mo
mentul în care porțiunea de 
cablu tractor, însemnată -dina
inte cu creta, ajunsese deasu
pra plasei metalice. Unspre
zece lăcătuși, în frunte cu 
maiștrii Costinaș Petru și Szu- 
han Francisc erau la datorie.

Desigur, funiculariștHor le-ar 
fi plăcut să lucreze sub uri 
cer senin, cu soare, așa cum 
fusese cu o zi înainte, cînd 
făcuseră pregătirile. Diminea
ța zilei de duminică i-a întîm- 
pinat însă cu un cer de plumb, 
din care cernea o ploaie deasă.

Dar asemenea lucrări nu pot 
fi aminate, ele trebuie făcute 
pe orice timp. In ciuda ploii, 
obișnuiți cu mersul pe plasă 
la înălțimi се-ți dă senzația 
că pășești în gol, ei munceau 
de zor. Și de o parte și de cea
laltă, cablul a fost prins de 
piloni cu dispozitive speciale; 
apoi, cu ajutorul unui sistem 
de scripeți, porțiunea de cablu 
a fost detensionată și așternu
tă pe plasa metalică.

Cum poate fi înlocuită o por
țiune din cablul tractor, fără 
să se micșoreze sau să se mă
rească diametrul cablului la 
punctele de îmbinate și fără 
să se monteze aici un man
șon ? îmbinările necesită ope
rațiuni care amintesc de masa 
de operație a chirurgului... 
Atît la un capăt, cit și la ce-

I. BRANEA
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vut fericirea să li se 
confere acest titlu pen
tru a treia oară.

In primul an al cinci
nalului, minerii din Lo
nea s-au angajat să de
pășească planul de pro
ducție cu 20 000 tone de 
cărbune. Pînă ieri dimi
neață, ei au extras deja 
mai mult de 1 800 tone, 
iar prima lună a fost în
cheiată prin obținerea a 
199 000 lei economii la 
prețul de cost și cu un 
randament de 55 kg căr
bune pe post mai înalt 
decît cel planificat. Iată 
dovezi ce atestă hotărî- 
rea minerilor fonem de 
a Înscrie noi fapte de 
vrednicie în palmaresul 
colectivului for.

FRANCISC VETRO



A apărut 

în Editura 

Meridiane 

,JttH№PO*RA H 
gfaM turistic 
al regiunii

După lucrarea „Cetatea De
vei" autorul ei, proiesorul Oc
tavian Floca, doctor in științe 
istorice, un neobosit cercetă
tor și om de știință, reapare 
in Editura Meridiane cu vo
lumul „Hunedoara" ghid tu
ristic al regiunii, carte menită 
să răspundă interesului tot 
mai larg pe care turiștii il a- 
cordă regiunii noastre. Toto
dată el cuprinde o prezentare 
de interes general, mai largă, 
a frumuseților și bogățiilor a- 
cestei regiuni.

Tipărită pe hîrtie retohelio- 
gravură, cu. o copertă in cu
lori, artistic concepută, cartea, 
de un format portativ, cuprin
de 208 pagini, un bogat ma
terial ilustrativ, mai multe 
schițe și hărți.

In primele 45 de pagini ale 
lucrării ne este prezentată re
giunea, desigur in formă su
mară, sub multiplele sale as
pecte : relief, formații geolo
gice, zăcăminte minerale, cli
mă, hidrografie, solul, flora și 
fauna, populația și împărțirea 
administrativă, momente din 
istoria regiunii, economia re
giunii.

După această succintă intro
ducere monografică, urmează 
prezentarea turistică a regiu
nii In ce privește aspectul fru
museților sale naturale, a mo
numentelor de cultură mate
rială, a valorilor etnogralice, 
de artă populară și allele.

In cele 13 capitole (itine- 
rarii turistice), în care e cu
prins întreg teritoriul regiunii, 
urmi nd cursul marilor riuri si 
căile principale de comunica
ție, vizitatorul este purtat din- 
tr-o localitate In alta, de la 
un obiectiv turistic la altul. 
Pe întregul parcurs, vizitato
rul primește toate datele in
formative și explicațiile ne
cesare Înțelegerii locurilor vi
zitate (sate și comune, orașe, 
frumuseți naturale, monumen
te istorice, obiective economi
ce, valori folclorice, etc.) a 
posibilităților de deplasare, 
distanțe etc.

Socotim că pentru cunoaș
terea regiunii, a întregului te
zaur de frumuseți și bogății 
pe care II cuprinde — oameni 
și locuri, realizări In muncă, 
trecut și prezent — ghidul con
stituie pentru fiecare vizitator 
sau locuitor al regiunii, o car
te la indemină, gata să-i ofere 
bogate îndrumări și informații.

Dat, cartea pe care o ci
tești, te mai îndeamnă să și 
îndrăgești și să admiri ținutul 
și oamenii din această parte 
a țării tale și prin ei, poporul 
care a făurit-o și intrumuse- 
țat-o. Ea te ajută să știi a pre
țui mai bine și gloria veacu
rilor trecute și grandoarea vre
murilor de astăzi.

Deși e „ghid", cartea aceas
ta e, putem spune, o lecție de 
istorie, un mijloc de educare 
In spiritul patriotismului. Fie 
că străbați aievea orașele și 
satele, munții, văile, cîmpiile 
acestei frumoase și istorice 
regiuni, fie că Ie cutreieri nu
mai cu ochii ginduiui și ai 
inimii, acest prieten călăuzitor 
te face nu numai să vezi, dar 
să și înțelegi întreaga bogăție 
de frumuseți și de mărețe în
făptuiri ale poporului.

а В.

SPORT SPORT
FOTBAL

Meciuri amicale susținute de echipa Jiul
După cum este cunoscut, echipa 

de fotbal Jiul, a susținut în cursul 
săptămînii trecute, în cadrul pre
gătirilor în vederea reluării cam
pionatului de fotbal, două meciuri 
de verificare, unul în compania e- 
chipei Metalul Tr. Severin, iar ce
lălalt cu Știința Craiova.

Joi, 17 februarie, întilnind la Tr. 
Severin echipa Metalul din locali
tate, Jiul a cedat în fața acesteia 
cu scorul de 2-3. Jocul în general 
a plăcut, dar terenul complet us
cat, a pus în dificultate pe jucătorii 
Jiului. E drept că nici jucătorii 
noștri nu s-au întrebuințat prea 
mult în această partidă, simțindu-se 
lipsa unor meciuri anterioare. Par
tida s-a dovedit însă deosebit de 
utilă pentru verificarea potențialu
lui echipei.

Au marcat CRĂCIUN din 11 m și 
BOLDAN. Formația Jiului: Zamfir 
(Ion Vasile), Șerban, Ivănescu, Pop, 
Cazan — Crăciun, Stoker (Foca) — 
Martinovich Casandra (Libardl), Bol- 
dan, (Peronescu) Sandu (Farkaș).

Vineri, pe același teren, Jiul a fă
cut un, joc de antrenament, gazde
le creînd condiții deosebit de bune 
pentru această partidă.

Minerul Lupeni în plină pregătire
Am primit bucuros sarcina, ca 

prin intermediul ziarului „Steagul 
roșu", să informez cititorii și în 
general pe cei care-i interesează 
activitatea sportivă din Valea Jiului, 
despre pregătirea fotbaliștilor de la 
Minerul Lupeni în vederea reluării 
campionatului de fotbal categoria B.

Vreau să precizez de la început 
că cele relatate în aceste rînduri 
sînt o sinteză a discuțiilor purtate 
cu antrenorii, cu conducerea secți
ei, cu jucătorii, cît și cu cîțiva 
suporteri.

Conform planificării întocmite de 
antrenorii Tălmaciu Viorel și prof. 
Golgoțiu Adrian, activitatea de pre
gătire a lotului Minerul pentru re
turul campionatului a început la 
12 ianuarie.

Perioada pregătitoare a fost sub- 
împărțită în trei etape. Prima eta
pă a fost cea dintre 12 ianuarie — 
31 ianuarie, cînd s-a pus accent pe 
pregătirea fizică generală și în spe
cial pe dezvoltarea rezistenței și 
forței.

In a doua etapă, 1 februarie — 
21 februarie, s-a lucrat pentru pre
gătirea fizică specială și îmbunătă
țirea factorului tehnic. Condițiile 
neprielnice au îngreunat însă mult 
exersarea procedeelor tehnice în 
aer liber,- în schimb, la antrenamen
tele efectuate în sală, s-a putut lu
cra mai mult cu balonul.

In a treia etapă, 22 februarie — 
6 martie, se va lucra pentru pregă
tirea fizică specială și îmbunătăți
rea factorului tactic, punîndu-se un 
accent deosebit pe pregătirea tacti
că specială.

Perioada pregătitoare durează 
deci opt săptămîni și este cea mai 
grea dintre toate dar și cea mai 
importantă. Pe temperatură scăzu
tă, pe zăpadă, apă, noroi, se formea

Lotul echipei de fotbal Minerul Lupeni, după unul din antrenamente.

întilnind duminică la Craiova pe 
Știința, Jiul a obținut de data a- 
ceasta victoria în fața gazdelor cu 
scorul de 1-0, prin punctul înscris 
de Martinovici. Jucînd pe un teren 
ceva mai moale, deci mai apropiat 
condițiilor noastre locale, jucătorii 
de la Jiul au manifestat o poftă 
deosebită de joc, creînd faze fru
moase aplaudate la scenă deschisă 
de cei peste 6 000 de spectatori 
care au asistat la întîlnire. De alt
fel Jiul a fost tot timpul superior 
adversarului. Dar și în această par
tidă s-a vădit lipsa unor jocuri an
terioare, jucătorii de la Jiul nepăs- 
trînd același ritm de-a lungul celor 
90 minute de joc. Deficiențe mai 
mari s-au manifestat în trasul la poar
tă, în precizia șuturilor, lucru ce

N. R. Ne facem ecoul cerințelor suporterilor echipei 
Jiul propunînd ca meciurile amicale ce le va susține Jiul 
pînă la reluarea campionatului să aibă loc pe stadionul din 
Petroșani. Aceasta cu atît mai mult cu cît asociația are nu
mai de cîștigat, iar jucătorii echipei gazdă s-ar acomoda cu 
terenul de aici pe care vor susține de fapt jocurile de cam
pionat și în plus partida din cadrul „Cupei României'1 cu li
derul categoriei A, Rapid București.

C. COTOȘPAN

ză calitățile fizice de bază, condi
ția fizică superioară.

Perioada precompetițională înce
pe la 7 martie și durează pînă se 
dă startul campionatului. In acest 
timp se va lucra pentru menținerea 
pregătirii fizice generale și speciale 
și îmbunătățirea continuă a factoru
lui tehnic și tactic. Pentru aceasta 
sînt preconizate și o serie de me
ciuri de verificare cu echipe de di
ferite categorii. Se vor juca cîteva 
meciuri cu juniorii Minerului, cu 
Știința Petroșani, A.S. Cugir, U.TA, 
Rapid București, și cu o echipă din 
Ungaria. La sfîrșitul lunii martie e 
perfectat un turneu de citeva zile 
pentru efectuarea unor meciuri de 
verificare în localitățile : Baia Mare, 
Dej, Oradea, Satu Mare, Cărei.

Referitor la viitoarea compor
tare a echipei pe care o antrenea
ză, tovarășul Tălmaciu Viorel ne-a 
declarat;

„Ne vom strădui să ocupăm un 
loc cit mai bun în clasament și să 
ridicăm calitatea jocurilor și în 

Juniorii de la Minerul și-au început și ei antrena
mentele. Iată o fază de la o ședință de antrenament.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute a avut loc în 
masivul Piatra Craiului 
prima etapă de iarnă a 
Alpiniadei republicane. 
La această etapă au 
participat 22 de echipe 
cuprinzînd pe cei mai 
valoroși alpiniști din ța
ra noastră. Printre echi
pele participante s-a nu
mărat și cea a ferovia 
rilor din Petroșani.

Reîntors de la această 
Alpiniadă, antrenorul e- 
chipei C.F.R. Petroșani, 
Alexandru Zolotaru, ne-a 
vizitat ieri dimineață la 
redacție furnizîndu-ne 
unele amănunte în le
gătură cu comportarea 
alpiniștilor petroșăneni.

„Concursul a avut loc 
— ne-a spus tovarășul 
Zolotaru — in ziua de 
20 februarie. Traseul re 
venit echipei noastre a 
fost deosebit de greu, 
fiind de gradul 4 B, cu
noscut sub numele de 
Frontalul din Diana. 
Componenții echipe: 
noastre s-au comportat 
excepțional — neavîno 
nici un accident ori pe
nalizări — în această 
primă etapă, în ciuda 
condițiilor foarte grele 
de viscol și ploaie (jos 
în Valea Bîrsei ploua iar 
pe traseu ningea). Ca 
urmare, traseul ce a re
venit echipei noastre a

a făcut ca scorul să fie mai mic 
față de situațiile avute.

S-au remarcat cu această ocazie 
cuplurile Ivănescu-Рор, Stoker-Cră- 
ciun și în mod deosebit Martino
vici, cel mai bun de pe teren.

Au jucat: Ion Vasile — Nicoară 
(Șerban), Ivănescu, Pop, Stoker, 
Crăciun — Martinovici, Libardl, Pe
ronescu, Farkaș, (Sandu).

Ambele arbitraje, atît cel de la 
Tr. Severin cît și cel de la Cra
iova au fost bune.

♦
Continuînd pregătirile, Jiul va 

susține joi, 24 februarie la Petrila, 
meciul retur cu știința Craiova, iar 
duminică cu echipa Metalul Tr. Se
verin.

special a celor din deplasare. Aceas
ta deoarece in tur n-am reușit să 
înscriem nici un gol în deplasare, 
ceea ce denotă slaba comportare a 
înaintașilor noștri în jocurile pe 
teren advers".

In ceea ce privește lotul de jucă
tori, antrenorul V. Tălmaciu a 
spus :

„Mă bazez pe lotul din anul tre
cut plus Vlad (Jiul). Din iotul de 
juniori au fost promovați Macovei 
și Popescu, pe care o să-i urmeze 
în curînd, Polgar și Haas. De ase
menea, pe Ambrus, Soptăreanu și 
Aruncuteanu îi așteptăm să se reîn
toarcă în curînd de Ia militărie".

Lotul de jucători cuprinde deci pe 
următorii: Mihalache, Bile, Colda
(portari), Basarab, Pralea, Dan, Lu- 
ban, Szenes, Stanciu, Popescu (fun
dași), Toia, Vlad, Cărare, Grofu 
(mijlocași), Cotroază, Bondea, Gros, 
Macovei, Precup, Ologu, Pleian, 
(înaintași).
S. ȘTEFANESCU

SCHI
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№ la Pună №111 
li Predeal

La Poiana Brașov și Predeal se 
vor desfășura în zilele de 25, 26 și 
27 februarie campionatele interna
ționale de schi ale României la care 
participă sportivi din Anglia, Bulga
ria, R. D. Germană, Franța și Ita
lia.

Lotul francez are în frunte pe Leo 
lacroix, cîștigătorul medaliei de 
argint în proba de coborîre de la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck, 
căruia i se adaugă alți doi valo
roși sportivi: Pierre Stamos și Mic
hel Arpin. Din lotul R. D. Germane 
remarcăm două vechi cunoștințe: 
S. Verner și J. Riedl. Federația 
italiană a comunicat următoarea 
participare — Maurizzo Volpe, Aldo 
Volpe și Giusepe Dallavia.

Fruntașii schiului nostru alpin 
C. Tăbăraș, K. Gohn, Gh. Bălan și 
ceilalți se pregătesc intens dornici de 
a se comporta cît mai bine.

Programul campionatelor este ur
mătorul : vineri — slalom uriaș pe 
Sulinar (Poiana Brașov); sîmbătă — 
slalom special pe Clăbucet (Pre
deal) și duminică : slalom specia! 
pe pîrtia de sub teleferic din Jo
iana Brasov. (AgerpreQ

ș— ъ
Campionatele de hochei 
pe gheață din iugoslavia

BELGRAD 22 Agerpres). — A 
mai rămas o săptămînă pînă la da
ta startului campionatelor mondiale 
de hochei pe gheață din Iugosla
via. La Ljubliana, Zagreb și Jese- 
nice — orașele gazdă ale întrece
rilor sportive care se vor desfă
șura între 3 și 13 martie — pregă
tirile sînt în toi.

Ea patinoarul acoperit „Tivoli” 
din Ljubliana vor avea loc între
cerile grupei A care reunește echi
pele Cehoslovaciei, Canadei, R. D. 
Germane, Finlandei, Poloniei, Sue
diei, S.U.A., U.R.S.S.

Meciurile grupei B, în care vor 
evolua și formația României, alătur^ 
de echipele Austriei, Angliei, Elve^ 
tiei, R. F. Germane, Iugoslaviei, 
Norvegiei și Ungariei, se vor dis
puta pe patinoarul din Zagreb.

C.F.R. Petroșani a acttmRlat 
maximum de punete 
la Alpmîada republicană

fost parcurs numai în 2 
ore, față de 16 ore cît 
prevedea timpul stan
dard, acumulînd astfel 
maximum de puncte: 
25. Echipa noastră a fost 
formată din Nevezi Ni- 
cblae, cap de coardă, iar 
ca secunzi Avram 
Gheorghe și Tamaș Va
sile.

A doua etapă va avea 
loc în masivul Bucegi, 
intre 17—20 martie. In 
vederea acestei etape ne 
vom pregăti cu toată 
seriozitatea, pentru a o- 
cupa un loc cît mai bun 
în clasament.

Aș vrea să mai remarc 
faptul că la 1 martie va 
pleca o echipă de alpi
niști a regiunii Hune
doara, compusă din Riți- 
șan I. de la Corvinui 
Hunedoara și Nevezi Ni- 
colae de la C.F.R. Petro
șani, pentru traversarea 
Carpaților meridional; și 
obținerea titlului de 
Maestru al sportului.

Componenții lotuiui 
nd'ru sînt hotărîți să 
nur Precupețească nim c 
pen * a reprezenta r i 
cins 'Valea Jiului la 
intri jrtTrile republicane".

Am mulțumit tovară
șului Zolotaru pentru a- 
mănuntele furnizate du 
rindu-le succes lui și 
„elevilor" pe care-i an
trenează.
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Mai trebuie Ce ar fi
o_ husă

ишиі din scopurile pentru care 
IМедиа noastră economica s-a îm
bogățit cu magazine cu autoservi
re este, bineînțeles ciștigul de timp 
pentru cumpărător. Iți iei coșul la 
intrare, il umpli cu tot се-ți tre
buie з> te oprești la casă unde plă
tești.

Simplu, nu ț
Da. dacă lucrurile s-ar desfășura 

ața pînă ia capăt. Iată-ne, de pil
dă la magazinul cu autoservire „A- 
limentara" de pe strada Republicii, 
colț cu Piața Victoriei din Petro
șani Intr-adevăr iei coșul, iți a-

MicfEînsenifrâri
legi maria, dar Clnd să plătești, 
a fungi la o coadă cit toate zilele.

Stind la rind, iți petreci primele 
momente, grăbit iiind, regretind 
timpul pierdut. Și cum rindul Îna
intează încet, mai arunci ochii în- 
tr-o parte, in alta și începi să te 
Întrebi: N-ar putea merge mai re
pede ? Ce s-ar putea tace in acest 
scop ?

Observi că magazinul e dotat cu 
două mașini de casă : una in func
țiune. alta acoperită cu o husă. 
Tocmai mașina aceea începe să te 
riclie: De ce nu e pusă în func
țiune ? Căci, dacă ar fi două ca
sierițe. treaba ar merge de două 
ori mai repede. Iar de casierițe, 
cu greu s-ar putea crede că maga
zinul duce lipsă dacă, cite două, 
vînzătoatele stau de vorbă printre 
rdfluri, se distrează de necazul ce
lor grăbiți. Nu i-ar sta bine uneia 
luntre ele la casă ?

S-ar putea, dar in magazin și-a 
tăcut loc neglijența, lipsa de preo
cupare pentru buna deservire a 
cumpărătorilor. Din nou ți se o- 
presc ochii asupra husei care a- 
coperă a doua mașină de casă. Toc
mai o asemenea husă ar mai tre
bui, dar mai mare, care să acopere 
neglijența căreia li cade victimă 
timpul cetățeanului care intră să 
facă cumpărături...

LA ÎNĂLȚIME
(Urmare din pag. l-a)

lălăit sînt desfăcute jumătate 
din numărul celor șase șuvițe 
ale cablului pe lungimi stabi
lite prin calcul în funcție de 
diametru. Toroanele rămase 
sînt retezate și puse cap la cap, 
după care urmează o migăloa
să operație de împletire. Ope
rația necesită cu adevărat pri
cepere, dexteritate, precizie, 
mai ales atunci cînd capătul 
toronului trebuie ascuns In lo
cul inimii textile din cînepă, 
astfel Incit nici să nu se ob
serve înnăditura. Răspunderea 
impusă de această operațiune 
este pusă în evidentă și de 
faptul că numai prin împleti
rea toroanelor cablul trebuie 
să reziste la forțe de tracțiune 
de mii și mii de kilograme.

Dar Bogdan loan, Zippen-

Zilele trecute, am întilnit în Pla
ta Victoriei un grup de excursio
niști venind de la gară. Am avut 
ocazia să aud prima tor impresie 
despre orașul nostru.

— Ce mizerie... .
Nu-și putură termina aprecierea 

că prin fața lor a trecut un auto
buz, a intrat într-o groapă și i-a 
„servit" cu o porție de noroi dept 
pe obraz. Așadar, impresiile devin 
din ce în ce mai multiple și mai 
„bune" despre orașul nostru.

Nouă, locuitorilor din acest oraș, 
ne pare rău cînd cetățeni străini 
au astfel de păreri despre felul 
cum este gospodărită localitatea 
noastră. Oare pe gospodarii noștri 
nu-i doare ? Sînt chiar așa de ne
putincioși. Nu se poate face odată 
ordine în privința gospodăririi ora
șului ? Se poate! Numai că este 
necesar un pic de interes și bună
voință.

CE AR FI DACA ar fi trasă la răs
pundere întreprinderea care a exe
cutat pavarea străzii Republicii și 
a Pieții Victoriei pentru proasta ca
litate a lucrărilor ? I.C.O. ar curăța 
străzile — cel puțin care sînt as
faltate și pavate de noroiul rămas

De la MHnisterul 
invățămîntului
Pentru a da posibilitate studen

ților înscriși la Invățămîntul fără 
frecvență, care sînt membri ai co
misiilor. pentru recensămîntul gene
ral al populației, să-și susțină exa
menele din acest an universitar în 
bune condiții, se face cunoscut că 
sesiunile de examene pentru acești 
studenți se organizează după cum 
urmează :

1—20 iulie (cu perioadă de pre
gătire între 15 și 30 iunie)

1—15 septembrie.
Pentru studenții din această cate

gorie, care nu-și vor putea îndepli
nii obligațiile în aceste două se
siuni, se organizează și o sesiune 
de lichidare a examenelor în pe
rioada 22 decembrie 1966 — 8 ia
nuarie 1967.

La aceste sesiuni se pot prezenta 
și studenții admiși în anul I, în 
urma concursului din ianuarie 1966 
pentru invățămîntul fără frecvență.

fenig Emil. Birton Gheorghe, 
Muntean Alexandru, Etlimie 
Eros, Kokoși Arpad, Bota Tra
ian, Boțea Gheorghe și ceilalți 
știu să-și facă datoria. Din cînd 
In cînd ploaia se oprește, o- 
bosită parcă, și în aceste clipe 
străzile Aninoasei se animă. 
De sub plasa aeriană, autobu
zele pleacă spre Petroșani mar- 
cind trecerea jumătăților de 
oră. Insă aici sus, pe plasa 
mei alică, munca nu încetează 
deci! spre seară.

In sfirșit, cablul a fost întins 
și nimeni n-ar putea bănui pe 
această porțiune nici cea mai 
mică „cicatrice". Se fac ma
nevre pentru redistribuirea cu
pelor. astfel ca luni. In zori, 
funicularul să-și reia cîntecul 
cu cate însoțește peste dea
luri fluviul cărbunelui anino- 
sean. 

din toamnă ? Dacă ar fi obligați lo
catarii și instituțiile să-și măture 
trotuarele in fața imobilului res
pectivi în fiecare dimineață ? Dacă 
ar exista cineva care să controleze 
felul cum circulă autobuzele ? S-ar 
deschide odată farmacia din noul 
complex al cartierului Livezeni ? A 
stat trei luni închisă fiindcă n-a 
avut mobilier (bună planificare!) 
Acum stă cu mobilierul îngrămădit 
și localul nearanjat — dar tot în
chis I Vrei să cumperi de un leu 
antinevralgic, mai dai 1-2 lei și 
pentru autobuz. E bine așa ? Ce bi
ne ar fi dacă s-ar instala în noul 
cartier Livezeni iluminație publică 
modernă ? Dacă s-ar asfalta trotua
rul din jurul complexului comer
cial de la Livezeni ?

Vă rugăm frumos, tovarăși gospo
dari, dațl dovadă de competență în 
rezolvarea acestor probleme. Nu 
dorim să auzim alte păreri despre 
orașul nostru decît bune și foarte 
bune!

M. PETROȘÂNEANU

Cîntecul destinului
(Urmare din pag. l-a)

ei — retrăiesc cîteva clipe poves
tea înfrîngerii lor, A lăcrimat o- 
boiul sub o geană de înseninare, 
ivită ca o insuliță, pe cerul cu fur
tună al viorilor și, o dată cu el, 
au lăcrimat și „ei" din adâncuri 
de ființă.

Dar cînd, pe cerul simfoniei, se
ninătatea mingîietoare a violonce
lelor aduce peisaje de idilă pas
torală, îi copleșesc amintirile dulci. 
Și-un dialog se înfiripă în ei, ca o 
fluturare de senin :

„Iți amintești, Cristina, de acea 
dimineață de vară, cînd, în .drum 
spre Deva, ne-am oprit în crîngui 
cu mesteceni al Băniței ? Ascultam, 
în îmbrățișarea primului sărut, cîn
tecul zorilor, în clipitul frunzelor 
abia trezite, în mireasma finului de 
curînd cosit și în sclipirea neste
matelor de rouă..,".

„Iți amintești. Paule, de patul a- 
cela din stîncă, de pe Retezat, pe 
care ne-am dăruit soarelui, în vara 
aceea î"

Și dialogul lor continuă, o dată 
cu nostalgia revărsată din fagoți, 
prin zăvoaiele cu sălcii, prin po- 
iene de mătase și pe crestele înză
pezite ale piscurilor din Paring, pe 
unde, nu de mult, și-au haiducit 
dorurile.

„Și totuși — își spun ei în tîn- 
guirea unui gînd — dacă ne-am 
iubit atît, de ce ne-am lăsat așa 
ușor doborîți de soartă ?“

Și-n sufletul lor, simt că se frin
ge ceva ca o răchită smulsă de 
vînt, o dată cu readucerea, în trim- 
bițarea cornilor, a „motivului des
tinului". O clipă doar. Căci verva 
violoncelelor și legănarea calmă a 
viorilor trec nepăsătoare pe lîngă 
amenințarea destinului. Revine „mo
tivul destinului", dar e neputincios 
și obosit căci bucuria se revarsă 
în valuri, cu accentele mărețe ale 
alămurilor, vestind biruința omului. 
„Căci omul e mai tare decît soar
ta sa !"

★
După concert, își poartă amîndoi, 

pe bulevarde lungi, tăcerile și gîn-

Comunistul Ju- 
garu Lazăr, din 
laboratorul de în
cercări de la 
U.R.U.M.P., unul 
din fruntașii în 
întrecerea socia
listă pe 1965.

spărgînd sub pleoape, două lacrimi 
mari : bucuria regăsirii lor.

...Și drumeția lor continuă, prin 
sate și orașe, cu tihna apelor 
ce-aduc limpeziri de prund...

★
S-au despărțit, în seara aceea, 

ultima lor seară, în pragul came
rei ei de hotel, în limbajul simplu 
al prieteniei.

Pe paturile lor nedesfăcute, cu 
privirea întoarsă spre lumea din 
ei, fiecare își simte ființa ca un 
ghem depănat de jocul capricios 
al pisicilor. Apoi, rînd pe rîhd, 
răstignesc semnele întrebărilor șl 
îndoielii.

...Tîrziu de tot, la ceas de taină, 
a pășit în camera lui cu pașii si
guri, firesc și calm. Se întind brațe 
ca spre o cetate de foc și în îm
brățișarea lor e ceva din dăruirea 
prinosului de grîne, secerătorului...

...După două luni, s-au recăsă
torit. Ca într-un cînt al ÎMPLINI
RII : „Căci iubirea e mai tare ca 
moartea".

★
Cîntec al meu, dacă omul e mai 

tare decît destinul iar iubirea mai 
tare ca moartea, atunci divorțul 
„lor" nu e un cîntec al ușurinței ?

Căci numai tu, ușurință, poți cre
de căsnicia, jucărie de copil, pe ca
re o strici cînd vrei în așteptarea 
alteia mai frumoase! O vrei, ca 
tine, libertină, deși e liberă și ea I 
Dar lumea ei, nu-i lumea ta căci 
egoismul tău e generozitatea ei,- 
vanitatea ta înțelepciunea ei,- vo
luptatea ta nestatornică, afecțiunea 
ei statornică; frivolitatea ta, răs
punderea ei. Degeaba îi ceri să fie 
veșnic, idilă paradisiacă. Doar știi 
prea bine că-i luciditate. Dar n-o 
vîrî mereu sub microscop ca să-i 
găsești cusururi. Iar de le are, și 
se găsește în impas, ascultă mai 
întîi cîntecul apelor. Cîtă îndîrjire, 
chibzuință și dăruire vei găsi în 
Căutările izvorului, în lupta lui cu 
zmeii de piatră pînă ce ajunge 
să-și împlinească destinul în ma
rea familie a apelor! învață, cîn
tecul acestora, ușurință omenească, 
de vrei să ai un alt destin I

PROGRAM DE RADIO
24 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Din cele mai cunos
cute melodii populare; 5,40 Valsuri 
interpretate de fanfară; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,22 Cîntă, ceteră, 
cu foc,- 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 „In ex
cursie' — muzică ușoară; 7,30 Emi
siune de cîntece populare; 7,45 
Dansuri de estradă; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Muzică populară,- 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9,30 Sfatul medicului : Prevenirea 
paradentozei; 9,35 Balade și jocuri; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 
Vreau să știu, 11,00 Momente plă
cute cu muzica ușoară,- 11,33 Com
pozitori din secolul al XVUI-lea : 
Francesco Bonporti; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,10 Folclor muzical din 
regiunile patriei; 12,30 Aici... Iași !,- 

12,50 Concert de prînz; .13,45 Melo
dii populare; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Revista soliștilor de 
muzică ușoară : Doina Badea, Ma
ria Tdldi, Gianni Morandi, și Neil 
Sedaka; 15,00 Arii din opere; 15,20 
COORDONATE CULTURALE; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,20 Cintă 
Felician Fărcașu și Fănică Stăneșcu- 
Românești; 16,40 Răspunsuri ascul
tătorilor emisiunii „Cunoașteți și re
cunoașteți" (muzică de operă); 17,15 
DINAMICA INDUSTRIALĂ, 17,35 
FIGURI $1 MOMENTE DIN ISTO
RIA MUZICII ROMÂNEȘTI: Carol 
Miculi; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Instrumente muzicale ale popoare
lor lumii,- 18,40 Selecțiuni din o- 
pereta „Oklahoma" de Rodgers; 
19,00 SEARĂ PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;

20,30 Cîntă orchestra Joe Loss; 20,45 
Noapte bună, copii,- 20,55 Cîntece 
vechi și noi ale compozitorului 
Noru Demetriad,- 21,25 Rapsozi ai 
cîntecului nostru popular; 21,45 Un 
nume pe coperta unui disc: Tony 
Dallara,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
22,20 Creații românești de muzică 
ușoară; 22,55 Tangouri în interpre
tări vocale; 23,17 Concert Igor 
Stravinski; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 „Frumoasă ne 
este tinerețea" — program de cîn
tece; 8,00 Melodiile dimineții; 8,30 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,31 
Jocuri vesele pe portativ; 10,00 
„Drag mi-e cîntecul pe lume'* *;  10,25 
Muzică de estradă; 10.40 Pagini din 
creația românească de operetă; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,07 De la flu
ier la marile ansambluri; 11,30 Din 
țările socialiste; 11,55 Cvartetul nr. 
3 opus 41 In ta major de Schu

dul la ei, cu sfiala apropierilor de 
început. Pînă s-a pornit din „el" o 
întrebare, ca un început de puhoi 
din luna dezghețului:

— Nu ți se pare, Cristina, ciu
dat, totul: întîlnirea noastră, con
certul, plimbarea asta, noi... ?

— Acum, parcă, nu, Paul — șop
tește ea. Și ecoul șoaptei ei, repe
tat de multe ori în sufletul lui, a- 
duce ceva din mireasma livezilor 
de piersici.

Să fie oare semnul întoarcerii din 
drumul lor cu fîntîni fără cum
pănă ?

★
Tîrziu, au poposit într-un restau

rant. Muzica veselă, grătarul și 
grasa de Cotnari cu dulceața nec
tarului, aduc în ei un alt peisaj. 
Grădini de maci în sînge, și în sim
țuri, tulburel. Ființa ei toată, cu 
neastimpărul privirilor, cu coche
tăria gesturilor și veselia vorbei, 
are ceva din .jocul de oglinzi al 
apelor in soare. Așa, descătușată, 
cum și-a dorit-o el întotdeauna și 
cum n-a avut-o, Cristina e alta. 
Alta e și-n dansul lor : ca o iederă 
agățătoare, însetată de viață și lu
mină. El aude la ureche șoapta ei:

— Paule ai mai deschis albumul 
acela... ?

Și se oprește, parcă rușinată. O 
clipă a durat tăcerea și mirarea 
lui:

— Dacă l-am mai deschis ? In 
fiecare seară, Cristina 1

Mărturisirea lui e ca o fereastră 
deschisă spre zări cu cocori al
baștri...

★
Popaș lîngă Brașov, la Timișul de 

Sus. Cu căciula lor de omăt, pe-o 
ureche, scăldați în soare, brazii par 
un alai de nuntași veseli.

Un chiot pornește din „ea" cu 
bulgărele de zăpadă aruncat în 
ceăfa „lui". începe un joc alb de 
copii cu zăpadă multă și cu vese
lia clopoțeilor de argint. E, în jo
cul acesta dulce, ceva din taina 
sufletelor ce se caută. „învinsă", 
ea își lasă capul pe umărul lui,

mann,- 12,30 Piese distractive pentru 
fanfară; 12,45 Din repertoriul coru
lui Radloteleviziunii; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,08 Arii de mare popu
laritate din opere,- 13,31 Interpret 
cunoscuți, melodii mai pulin cunos
cute, 14,00 Uvertura „Corsarul" de 
Berlioz, poemul simfonic „Tasso" de 
Liszt; 14,30 Prelucrări de folclor,- 
15,00 RADIOJURNAI. Sport; 15,30 
Scene din operete,- 16,00 Pagini or
chestrale din muzica de estradă;
16.30 Emisiune de basme, 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport, 17,20 Sonata în 
la major pentru violoncel și pian 
de Weber, 17,30 Cîntece și jocuri 
interpretate de Constanța Mită și 
Florică Coman din orașul Zimnicea 
— regiunea București; 17,40 Sfatul 
medicului: Prevenirea paradento
zei; 17,45 Coruri din Opere, 18,00 
Piese pentru vioară de Wieniavski: 
18,15 ZIARE, ZIARIȘTI, OPINII,
18.30 Anunțuri, reclame și muzică,- 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI, 19,03 In- 
tîlnire cu romanța,- 19,30 Program 

interpretat de Sonia Cruceru și A- 
lexandru Jula, 19,50 Transmisiunea 
concertului orchestrei de studio a 
Radloteleviziunii: dirijor Liviu Io- 
nescu. In pauză : RADIOJURNAL;
22,30 MOMENT POETIC: Versuri 
de Eugenio Montale, 22,35 Din re
pertoriu! de operă al sopranei Arta 
FloreScu; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
Sport; 23,07 Melodii pentru ore 
tîrzii, 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
24 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Amintiri din copilărie, REPUBLICA i 
Credeți-mă, oameni; PETRILA : Ro
mulus și Remus, LONEA — MINE
RUL : Judex; 7 NOIEMBRIE: Boc
celuța, LIVEZENI • Intîlnire cu spio
nul,- VULCAN: Armata codobatu
rilor,- CRIVIDIA: Hatari; ANINOA- 
SA : Micul pescar, LUPENI — CUL
TURAL : îndrăznețul Pardaillan.
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Seni ifa ilegală
DJAKARTA 22 (Agerpres). — Luni 

яшка. ігймддітаі special din Dja- 
*—*4.  turn it din ofițeri superiori 
Я*  «—hiij armatei și poliției, l-a 
cmMtammat la moarte pe președinte
le Conezbskii Central al Sindica- 
tadm dm întreaga Indonezie (Sob
ol, Njsisot membru al Comitetului 
Оийі-зі ai Partidului Comunist din 

orice negocieri în vederea regle
mentării problemei vietnameze.

★
William Fulbright, a declarat că 

în cursul recentelor dezbateri din 
Congres în legătură cu politica 
vietnameză a Statelor Unite, pe 
adresa Comisiei au sosit un număr 
deosebit de mare de scrisori din 
partea cetățenilor americani. S-au 
primit 9 000 de scrisori, a spus 
Fulbright, ele fiind în proporție de 
17 la 1 într-un anumit grad de 
opoziție cu actuala politică a Sta
telor Unite. Autorii a 8 500 de scri
sori își exprimă decepția în legă
tură cu politica americană în Viet
nam și sînt în favoarea dezbaterilor 
din Congres, iar 500 sprijină a- 
ceastă politică. ,

Patru negri au fost ră
niți. De cîteva zile în 
fața acestui magazin sînt 
postate pichete în semn 
de protest împotriva 
practicilor discriminato
rii ale proprietarilor.

LAGOS. Coresponden
tul din Lagos al agenției 
Reuter informează că 
guvernul militar nige
rian a ordonat luni a- 
restarea a încă doi foști 
miniștri din Nigeria de 
vest.

tadnnezia, pentru pretinsa partici
pare la evenimentele de la 1 oc
tombrie 1965. Președintele Curții, lt. 
coL Aii Said, a făcut cunoscut, după 
ivun in tarea sentinței, că condam
nata! іш va putea face apel împo
triva verdictului tribunalului, dar că 
hi termen de cel mult 30 de zile 
poete să ceară președintelui Sukar 
■o grațierea.

In tot cursul procesului, relatea
ză agențiile de presă, Njono a fost 
lipsii de cele mai elementare drep- 
tnri de apărare. El a fost supus

VIETNAMUL DE SUD
ф Atac prin surprindere initial de partizani
0 „Mastiff" — o nouă acțiune de amploare 

a comandamentului american
SAIGON 22 (Agerpres). — Uni

tăți ale partizanilor sud-vietnamezi 
au atacat prin surprindere un con
voi al armatei de ia Saigon provo
când pierderi grele escortei, for
mate din trei companii guverna
mentale, relata marți dimineața a- 
genția Reuter. Atacul patrioților 
sud-vietnamezi a fost declanșat în
tre localitățile Phan Thiet și- Thien 
Giao, Ia aproximativ 180 km de 
Saigon. In sprijinul trupelor saigo- 
aeze a intervenit aviația.

Incepînd de luni, comandamen
tul trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud a inițiat o nouă operațiune 
de amploare, numită „Mastiff", în 
provincia Binh Duong, la 75 km 
nord de Saigon, și la care participă 
divizia I de infanterie. Unitățile a- 
mericane, transportate de elicoptere

In ultimul timp s-au întețit acțiunile provocatoare ale re
gimului marionetă din Vietnamul de sud și ale Tailandei îm
potriva Cambodgiei.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
TOKIO. Secretarul de 

stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele Extre
mului Orient, William 
Bundy, a sosit intr-o vi
zită de 24 de ore Ia To
kio. El va avea convor
biri cu reprezentanți ai 
guvernului japonez cu 
care va examina, potri
vit relatărilor presei ja
poneze. situația din A-

de la Djakarta
unor constrîngeri atît înainte, cît 
și în timpul desfășurării procesu
lui. Pe parcursul procesului, așa cum 
confirmă și declarațiile doamnei 
Sunito, avocatul apărării, s-a cău
tat să se dovedească culpabilitatea 
lui Njono, însă tribunalul nu a pu
tut aduce probele corespunzătoare. 
In condițiile în care nici avocatul, 
„datorită timpului scurt de cînd s-a 
permis studierea dosarului lui Njo
no", nu a avut posibilitatea să pre
gătească piesele unei apărări nor
male, precum și altor piedici, sen
tința capitală, pronunțată de tribu
nalul din Djakarta apare, și din 
acest punct de vedere, drept pro
fund ilegală.

Corespondentul agenției M.T.I. a 
relatat că avocatul lui Njono a în- 
mînat președintelui Sukarno o ce
rere de grațiere.

și cu mijloace de transport teres
tre, au luat poziție într-un sector 
situat la nord de plantația Miche
lin. In primele 48 de ore ale ope
rațiunii, remarca agenția France 
Presse, nu s-au produs contacte în
semnate. Trupele S.U.A. au scos din 
luptă doi soldați ai armatei de eli
berare, iar pierderile înregistrate 
de americani sînt calificate de a- 
genții drept ușoare.

Intr-un comentariu al agenției 
de presă Eliberarea, transmis la 22 
februarie, se arată că forțele Fron
tului National de Eliberare, care au 
acționat în provincia Quang Ngai, au 
scos din luptă în perioada 28 ia
nuarie — 7 februarie 539 soldați ina
mici, dintre care 409 americani. Ba
teriile' patrioților au doborît 15 
avioane și au avariat alte nouă.

sia și îndeosebi situația 
din Vietnam.

SKOPLIE. Aparatele 
stației seismice din ora
șul Skoplie au înregis
trat în seara zilei de 21 
februarie un cutremur 
de pîmint de gradul 6. 
In dimineața zilei de 22 
februarie a fost înregis
trat n nou cutremur de

gradul 4—5. Epicentrul 
ambelor cutremure s-a 
aflat la 20 km nord de 
Skoplie. Cutremurele nu 
au produs pagube mate
riale.

SOFIA. Agenția B.T.A. 
transmite că la 21 fe
bruarie Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, s-a în
tâlnit cu alegătorii din 
circumscripția electorală 
în care candidează pen
tru alegerile din 27 fe
bruarie,

NEW YORK. La Bir
mingham (statul Alaba
ma) elemente rasiste au 
tras focuri de armă a- 
supra unui grup de ce
tățeni de culoare care 
făceau parte dintr-un 
pichet postat în fața ma
relui magazin „Liberty".

Nota de protest 
adresatâ de Nigeria 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Ambasadorul Nigeriei la O.N.U., 
S.O. Adebo, a remis președintelui 
Consiliului de Securitate, Akira Mat- 
sui (Japonia), o copie a notei de 
protest îrimînată de guvernul Ni
geriei Ambasadei S.U.A. din Lagos 
în legătură cu deschiderea la Was
hington a unui „oficiu de informații” 
al regimului rasist rhodesian. In 
notă se arată că acțiunea S.U.A. 
infirmă declarațiile guvernului a- 
merîcan de nerecunoaștere a regi
mului lui Ian Smith.

Pentagonul pregătește 
noi divizii pentru 
războiul din Vietnam

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
In ciuda curentului de opinie care 
s-a format în S.U.A. împotriva po
liticii de escaladare a războiului din 
Vietnam, în cercurile militare ale 
Pentagonului se fac pregătiri pen- 
tiu sporirea forțelor armate care 
vor fi trimise să lupte în Vietnam. 
Potrivit agenției France Presse, Pen
tagonul „a pus pe picioare" o 
nouă divizie de pușcași marini și o 
divizie de infanterie. Se află în 
faza de formare alte trei noi divizii 
și șase brigăzi de rezerviști ce vor 
fi mobilizați în mai puțin de două 
luni precum și cinci divizii alcă
tuite din rezerviști care vor fi ga
ta de luptă în maximum șase luni. 
In cazul în care va fi „nevoie" de 
noi efective care să fie trimise în 
Vietnam se afirmă în cercurile mi
litare, se va apela la trupele a- 
mericane existente la baza din 
Alaska.

Io laooaita іеіваііі audierilor ooblire
Io looâloia io ooliiiia ameriraoâ Io tai

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Majoritatea membrilor Comisiei se
natoriale pentru afacerile externe 
se pronunță în favoarea reluării au
dierilor publice pe marginea politi
cii administrației americane în 
Vietnam, a declarat luni președinte
le acestei comisii, senatorul Wil
liam Fulbright. Relevînd faptul că 
aceste audieri au interesat opinia 
publică americană, el a precizat că 
o hotărîre în acest sens va fi lua
tă astăzi (miercuri).

Pe de altă parte Fulbright a de
clarat că este de acord cu propu
nerile senatorului Kennedy în vede
rea unei soluționări a problemei 
vietnameze. In acest sens, Fulbright 
s-a pronunțat în favoarea partici
pării reprezentanților F.N.E. la

0 declarație a lui U Thant
NEW YORK 22 (Agerpres). — Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a făcut luni o declarație în care a apreciat 
că în prezent Comisia internațională de supraveghere și con
trol din Vietnam ar putea să joace un rol util in convocarea 
unei noi conferințe la Geneva. El a precizat însă că pentru 
aceasta este necesar ca toate cele trei țări membre (Polonia, 
India și Canada) să fie de acord asupra liniei pe care trebuie 
să o Urmeze. Declarația a fost făcută in legătură cu propu
nerea formulată de Canada privind folosirea bunelor oficii 
ale comisiei menționate pentru a încerca să inițieze negocieri 
în vederea reglementării problemei vietnameze.

Astăzi începe

Sesiunea Consiliului economic
și social al O.N.U.

NEW YORK 22 (Agerpres). Mier
curi încep la New York lucrările 
sesiunii a 40-a a Consiliului econo
mic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).

La lucrări participă, pe lîngă cele 
27 de țări membre ale acestui or
ganism principal al O.N.U., și nu
meroase alte țări, în calitate de

spania; Cinci săptâmîni 
de căutâri zadarnice
PALOMARES 22 (Agerpres). — 

S-au împlinit cinci săptămini de 
cînd forța specială americană „Task 
Force 65” încearcă să recupereze 
bomba H pierdută in accidentul a- 
vionului „B-52" în regiunea spa
niolă Palomares fără ca vreun semn

Bechuanalandul și-a 
dobîndif independenta

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
Londra s-au încheiat luni lucrările 
conferinței pentru viitorul constitu
țional al Bechuanalandului. S-a ho- 
tărît că acest protectorat britanic 
își va dobîndi independența la 30 
septembrie a.c. sub denumirea de 
Botswana. La conferința de la Lon
dra a luat parte primul ministru al 
teritoriului, Seretse Khama, care la 
30 septembrie va deveni președintele 
Republicii Botswana. Noul stat in
dependent, cu o populație de apro
ximativ o jumătate de milion de 
locuitori, va face parte din Com
monwealth. 

observatori, precum și reprezentanți 
ai instituțiilor specializate ale O.N.U.

Din partea țării noastre, membră 
a acestui organism, participă o 
delegație condusă de Costin Mur- 
gescu, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, directorul Institutului de 
cercetări economice.

al existenței ei să dea cele mal 
mici speranțe comandamentului a- 
merican instalat la baza de la 
Palomares. Potrivit agenției France 
Presse, în cercurile apropiate bazei 
se crede că aceasta nu va putea 
fi regăsită niciodată. Luni, după o 
nouă scufundare fără rezultat a 
submersibilului „Aluminaut", c a- 
numită descurajare șî-a făcut loc 
în rîndul comandamentului ameri
can care se pare că a epuizat toa
te posibilitățile de cercetare și este 
pe cale să abandoneze partida. Se 
crede că bomba s-ar fi scufundat 
în straturile de nisip ale coastei 
la o mare adîncime.

Cu toate acestea cercetările, tât 
pe apă, cît și pe uscat au 
nuat într-un perimetru lărgit, -oa
menii străbătînd terenul metru cu 
metru.

------- s

întrevedere 
\krumah-iVTasser

CAIRO 22 (Agerpres). — Preșe
dintele Ghanei, Kwame Nkrumah, 
care la invitația președintelui R. D. 
Vietnam, Ho și Min, va face o vi
zită oficială în această țară, a pă
răsit marți Cairo, unde a făcut o 
escală. El a plecat spre Delhi, unde 
urmează să se întîlnească cu pri
mul ministru indian, Indira Gandhi.

La Cairo, Nkrumah a conferit cu 
președintele Nasser asupra proble
mei rhodesiene și a viitoarei reu
niuni a Consiliului Ministerial al| 
O.U.A. 1

Referindu-se la această întreve
dere, președintele ghanez a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă, ce a avut loc la Cairo, că, 
dată fiind ineficienta vizibilă a 
sancțiunilor economice luate împo
triva Rhodesiei, „au fost discutate 
posibilitățile de coordonare a efor
turilor, în vederea unor acțiuni 
ferme pentru răsturnarea regimului 
de la Salisbury, care constituie „• 
sfidare" la adresa tuturor popoare
lor africane".

Intr-un zgîrie nori 
din New York 

Priniii instalație termică 
attienată 
tu energie atomică

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Intr-un zgîrie nori din New 
York se procedează la monta
rea primei instalații termice 
acționate cu energie atomică. 
Ea are mărimea unei lăzi de 
2 m lungime, 1,50 m lățime 
și 1,20 m înălțime și își are 
locul într-o parte a pivniței, 
în condiții deosebite de secu
ritate. Un termostat reglează 
distribuirea egală a căldurii în 
toate cele 48 de etaje. Com
bustibilul atomic al instalației 
este suficient pentru zece ani. 
Ea furnizează în același timp 
apă caldă și gaze pentm bu
cătărie.
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