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AZI, ALEGERI 
DE DEPUTATI 
ÎN SFATURILE 
POPULARE 
COMUNALE

Astăzi, pe întreg cuprinsul patriei noastre 
socialiste au Ioc alegeri de deputați în sfatu
rile populare comunale. Milioane de țărani 
muncitori își exercită în această zi dreptul 
de vot asigurat prin Constituția Republicii So
cialiste România, alegînd ca deputați în sfatu
rile populare pe cei mai buni și pricepuți gos
podari ai treburilor obștești. . .

Noua lege electorală, expresie a democra
tismului socialist asigură participarea mai lar
gă a maselor de oameni ai muncii de la orașe 
și sate Ia conducerea treburilor obștești. In 
viitoarea legislatură care va începe după ale
gerile din 5 martie, în sfaturile populare ale 
celor patru comune din Valea Jiului își vor 
desfășura activitatea obștească un număr de 
128 deputați față de 110 din legislația ante- 
3‘Oară.

'r Alegătorii din comunele Cîmpu lui Neag. 
Aninoasa, Iscroni, Banița și satele din împre
jurimi se prezintă azi în fața urnelor mîndri 
de realizările lor, hotărîți să nu-și precupe
țească eforturile, pentru a contribui la tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate de cel’ de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. 

Transformările înnoitoare ce au avut și au 
loc mereu în satele noastre sînt urmarea fi
rească a< politicii,.-înțelepte, a partidului nostru 
de dezvoltare economică și socială a' tuturor 
regiunilor țării, de ștergere treptată a diferen
ței dintre oraș și sat. Pe această linie se în
scriu și realizările din Ultimii ani din comu
nele Văii Jiului. Școlile nou construite, cămi
nele culturale, cinematografele sătești, biblio
tecile, unitățile comerciale și multe alte rea
lizări din comunele Aninoasa, Banița, Cîmpu 
lui Neag și Iscroni, se integrează armonios cu 
dezvoltarea industrială a acestor localități din 
mediul rural.

r . De la alegerile anterioare și pînă acum pei
sajul industrial și arhitectonic al comunei Ani
noasa s-a întregit cu un put modern de extrac
ție, cu calea aeriană a funicularului ce trans
portă cărbunele extras de harnicii mineri de 
aici spre Preparația Coroești, cu două blocuri 
noi de locuit, unități comerciale și multe alte 
realizări. Pulsul industrializării, al înnoirilor, 
bate puternic și la Banița, Iscroni și Cîmpu lui 
Neag. Vechile așezări de oieri cu căsuțe mici
de lemn s-au transformat în anii noștri în loca
lități înfloritoare.

Pășind în fața urnelor, spre a-și da votul 
candidaților pe care i-au propus, cetățenii co
munelor și satelor din- Valea Jiului se gîndesc 
cu mulțumire la ceea ce au realizat, dar mai 
ales la obiectivele sporite de viitor. La Iscroni 
au început lucrările la noul pod modern de 
peste Jiu, e preconizată începerea lucrărilor la 
noul complex comercial din comună, mă-
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Crește numă- * 
rul iubitorilor 
cărții din rîndul 
tineretului să
tesc. La căminul 
cultural din Cim- 
pa, în zi de săr
bătoare, șe adu
nă mulți aseme
nea tineri, dor
nici de a cu
noaște cît mai 
multe.
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Colectivului E, M Lupeni 
i s-a decernat „Steagul roșu 
de întreprindere fruntașa 
pe ramură“

Ieri, sala Palatului 
cultural din Lupeni a 
găzduit o întrunire deo
sebită. In cadrul unei 
adunări festive, colecti
vului E. M. Lupeni i 
s-a decernat „Steagul 
roșu" și „Diploma de 
întreprindere fruntașă 
pe ramură" pentru suc
cesele deosebite obți
nute în întrecerea socia
listă pe anul 1966.

La adunare, la care 
au participat sute de 
mineri, ingineri și teh- 
niceni, au luat parte 
tovarășii : Călin Gheor- 
gție, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hu
nedoara al P.C.R., Bujor 
Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, Furdui Petru, 
președintele Uniunii mi
niere, Lazăr David, 
prim-secretar al Comi
tetului oășenesc Petro
șani al P.C.R., David 
Gavrilă, președintele 
Consiliului local ai 
U.G.S.R. și alți invitați.

Acordarea „Steagului 
roșu" și a „Diplomei de 
întreprindere fruntașă 
pe ramură" colectivului 
minei Lupeni este o do
vadă a prețuirii deose
bite a eforturilor depu
se de minerii acestei 
mari unități carbonifere 
din bazinul Văii Jiului 
pentru sporirea conti
nuă a producției de 
cărbune cocsificabil, un 
trofeu cîștigat pe merit 
de destoinicul colectiv 
de mineri, ingineri și 
tehnicieni lupeneni.

In anul 1966 colecti
vul minei Lupeni a pus 
la dispoziția economiei 
naționale 25 205 tone 
cărbune peste plan, rea- 
lizînd o producție cu

63 751 tone mai mare 
decît în anul 1965, ă ob
ținut. o productivitate a 
muncii cu 53 kg pe post 
mai mare decît indieile 
planificat, iar la prețul 
de cost al producției a 
realizat o economie de 
1922 000 lei.

Așa cum s-a subliniat 
în referatul prezentat 
de tov. ing. Vasile Ci- 
riperu; șeful E. M. Lu
peni, sucesele obținute 
sînt rodul muncii pline 
de elan al minerilor, in
ginerilor și tehnicieni
lor exploatării, rodul 
activității susținute des
fășurate de organizațiile 
de partid, de organiza
țiile de sindicat pentru 
mobilizarea colectivului 
la înfăptuirea cu cinste 
a sarcinilor ce i-au re
venit exploatării în pri
mul an al cincinalului.

Anul 1967 pune exi
gențe noi în fața mine
rilor din Lupeni. Reali
zarea sarcinilor de creș
tere a producției de 
cărbune, de sporire a 
eficienței întregii acti
vități economice recla
mă valorificarea pe sca
ră largă a rezervelor 
interne de ridicare a 
nivelului tehnic al pro
ducției, de extindere a 
procedeelor avansate," de 
perfecționare a organi
zării producției și a 
muncii. Prin măsurile 
aplicate pînă-n prezent, 
a arătat șeful minei, în 
cadrul exploatării sînt 
create premizele necesa
re pentru îndeplinirea 
noilor sarcini.

Inmînînd „Steagul ro
șu" și „Diploma de în
treprindere fruntașă pe 
ramură", tov.: Furdui 
Petru a felicitat căldu
ros colectivul de mineri,

ingineri și tehnicieni al 
minei pentru succesele 
obținute.

Colectivului exploată
rii i s-au transmis feli
citări și urări de noi 
succese și de către to
varășul Bujor Alfnâșan. 
ministrul minelor.

Participanții la adu
nare, printre care mi
nerii șefi de brigadă Pe
tre • Constantin, Rușitoru 
Vasile, inginerul Meiuș 
Emilian și maistrul e- 
lecț.ro-mecanic Ardelean 
Augustin au exprimat 
voința Unanimă a co
lectivului minei de a 
dezvolta succesele de 
pînă acum, de a pune 
în valoare noi rezerve 
pentru realizarea tutu
ror indicatorilor de plan.

Luînd cuvîntul. tov. 
Călin Gheorghe a feli
citat colectivul exploa
tării în numele Birou
lui Comitetului regional 
de partid și i-a urat noi 
succese de viitor în în
deplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamente
lor de întrecere.

In numele "întregului 
colectiv al mine»,' "parți- 
cipanții lg,—, âo 
adresat o telegramă Co
mitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Ni- 
colae Ceausescu prin 
care-și exprimă satis
facția deplină pentrii 
înalta distincție primi
tă, precum și hoiărîfea 
de a da peste plan în 
acest an 15 000 tone de 
cărbune, față de 5 000 
tone cît a fost prevăzut 
în angajamentul inițial, 
de a munci cu elan și 
pasiune "pentru realiza
rea marilor sarcini puse 
de partid în fața indus
triei carbonifere.

I. D.
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Ca sarea în bucate

Pe strada principală a Lu- 
peniului sînt multe magazine. 
Fiecare magazin are vitrina 
lui. Și fiecare vitrină iți o- 
feră vederii ghivecele sale de 
flori. Ața cum n-am văzut 
prin Vitrinele altor magazine 
din alte localități de pe Vale. 
Lupenenii știu că sarea in 
bucate are rostul ei. Buni bu
cătari lupenenii. Ba nu. Buni 
comercianți, căci țin la car
tea de vizită a magazinului 
lor.

Beatleesii 
la frizerie

Ca orice oraș care se res
pectă aveam și noi pletoșii 
noștri. Joi seara însă nu știu 
ce se întîmplase cu băieții că 
se precipitau spre. două in
trări de pe strada principală. 
Intrau și ieșeau de acolo fer
cheși lucru mare. Cîțiva cetă
țeni, martori la acest exod al 
pletoșilor înspre intrările fri
zeriilor spun că un tînăr o- 
fițer de miliție i-ar fi poftit 
pe'fiecare în termenii cei mai 
politicoși să treacă pe la fri
zerii și să lase o parte din 
mîndrețea de chică pradă 
foarfecelor frizerului. Cică la 
unii care n-aveau bani le-ar 
fi plătit și tunsul. Bun băiat.

V-a pus și pe voi, băieți, in 
rîndul oamenilor. Măcar ați 
spus mersi ?

Duș rece
De fapt locatarii din blocu

rile racordate la centrala ter
mică nr. 4 din Petfila tre
buiau să facă duș cald. Da
că n-au făcut nu-i vina lor. 
E a instalatorilor sanitar iști 
de la T.R.C.H. care în timp 
de iarnă au lăsat rețeaua în
cărcată cu apă și conducta a 
plesnit de ger pe o porțiune 
de circa 100 metri. Dacă tot 
n-au avut locatarii parte de 
duș cald toată iama, măcar 
să aibă sanitariștii parte de 
unul rece; contră-cost. Costul 
pentru refacerea rețelei.

Trei zile-n șir 
au tot nuntit

Nu știu dacă eu am memo
rat bine versurile lui Coșbuc. 
De un lucru insă sînt sigur. 
Nunțile pe • care le organizea
ză trimestrial Apipie Marin 
in apartamentul pe care-l de
ține în strada Independenței, 
blocul 14 din Petroșani, vor 
rămâne bine întipărite în min
țea celorlalți, locatari. In min
tea lor, dar mai ales în siste
mul lor nervos pe care invi
tații lui Apipie l-au pus pînă

0 delegație română 
condusă de 6eorge Macovescu 

a plecat in Canada
La invitația guver- purta discuții cu par-

nului canadian, sîmbătă tea canadiană asupra
a plecat la Ottawa o unor probleme privind
delegație română con- dezvoltarea relațiilor
dusă de George Maco- dintre Republica So-
veșcu, prim-adjunct al cialistă România si
ministrului afacerilor Canada.
externe. Delegația -va (Agerpres)

Procedeu eficient
în instruirea elevilor

In vederea îmbunata 
țirii situației la învă
țătură a eievilor, colec
tivul de cadre didacti
ce de la Școala gene
rală din Bănița s-a 
preocupat de găsirea 
unor metode si proce
dee de lucru cit mai 
eficiente în predare șl 
seminarizare.

Unul dintre aceste 
procedee. Introdus în 
ultimul timp, este în
tocmirea unui grafic în 
care se trece în fieca
re zi numărul notelor 
de 9 și 10 și al celor 
sub limită obținute de 
elevi pe clase. Acest 
grafic este afișat pe 
coridorul școlii, intr-un 
loc vizibil, incit ca
drele didactice, elevii 
iau cunoștință de si
tuația la - învățătură a 
fiecărei clase.

Cunoscînd situația la 
învățătură a elevilor 
din clasele la care pre
dau sau la care sînt 
diriginți, cadrele didac
tice analizează cauzele 
notelor sub limită, le 
discută între ele, cu 
conducerea școlii și cu 
elevii și iau măsurile 
ce se impun.
La rindul lor, elevii 
sînt indirect în între
cere; fiecare se stră
duiește să obțină note 
cît mai bttne îricît Cla
sa din care face parte 
să întrunească cel mai 
mare număr de note 
de 9 și 10.

Este îmbucurător fap

tul că acest procedeu 
a început să dea re
zultate bune la școala 
noastră. Elevii buni ist 
ajută mai mult colegii 
de clasă, iar cadrele 
didactice sînt mal pre
ocupate de activitatea 
lor și a elevilor, depun 
mai mult interes pen
tru propria pregătire, 
insistă mai mult asupra 
însușirii cunoștințelor 
de către elevi.

Toate acestea sînt 
concretizate în re. ' 
tătele la învățătură ob
ținute în ultimul timp 
de elevi. Avem cazuri 
de elevi care nu reu
șeau să treacă granița 
notei 6. Acum ei au 
obținut și note maxi
me. Unii au făcut sal
turi de la note de 3, 
4, 5 la 8, 9, 10. Bine
înțeles că acest rezul
tat s-a obținut nu în 
dauna temeiniciei cu
noștințelor elevilor sau 
prin scăderea exigenței 
cadrelor didactice.

După o săptămînă de 
la introducerea acestui 
procedeu, numărul no
telor de 9 și 10 a cres
cut și este pe cale să 
înregistreze creșteri și 
mai mari. Printre cla
sele care au obținut 
cel mai mare număr 
de note de 9 și 10 sînt 

:ă IV*a, a V-a și S' 
VHI-a.

Văduvă CONSTANTIN 
director,

Școala generală Bănită

in numărul de azi
• CONDEIE IN CONCURS

• Vă recomandăm

• încheierea' lucrărilor sesiunii 
nisterial al O.U.A

• Rezultatele alegerilor din India
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acum de două ori in patru 
luni la grea încercare. Deh, 
se mai însoară oamenii, se 
mai mărită fetele dar nunta 
rine și ea cit o nuntă. La A- 
pipie în familie, însă, nunțile 
țin cîte trei zile în șir; ca a- 
celea din basme. Locatarii de 
pe scară au intrat astfel în 
conflict cu el. Ce oameni Si- 
cîitori 1

Hoața n-avea 
decît 14 ani

■ Cetățeanca li. V. s-a dus la 
magazin să facă cumpărături. 
Cină să scoată banii să plă
tească marfa, ia-i de unde 
nu-s, A reclamat cazul la mi
liție. Peste două zile se aflau 
față-n față hoțul și păguba
șul. Hoțul era o fetiță care 
mai avea la activul ei și alte 
furturi. Se numește Dîrnea 
Maria și e elevă în .clasa a 
VÎl-a la Școala nr. 6 din Pe
troșani. Hoață aflată ■ îh evi
dența organelor de miliție i .Și 
n-are decît 14 ani! Atentie, 
părinți! Atenție dascăli! A 
început cu mărunțișuri, cu 
furtul rechizitelor de la co
legi și astăzi fl ajuns să fure 
700 de lei din buzunarul unei 
cumpărătoare. Nu-i de rîs și 
nici senzațional. E de căzut 
pe gînduri.

T. MĂRCUȘ



2 steagul roșu

CONDEIE IN CONCURS
Partidului
Sub ceru-nalt spre cure cutezăm,
Noi ne-nălțăm poemele spre soare 
Cu fiecare treaptă ce-o urcăm, 
Spre frontispiciul lumii viitoare.

Și dacă visul nostru avintat, 
Nu pregetă spre înălțimi să zboare 
£ că din miezul rodului ne-ai dat; 
Ce-i bun și frumusețe, grădinare!

Cu coșul plin de toate ce-am cules 
Venim în fața ta cu mulțumire 
Și roadele ni se prefac în vers 
Și cîntecul în imn de fericire.

loan GHIRAȘ

Origine
Mă simt părtaș cu soarele și Carul, 
Ce gliei dragi belșugul a-nzecit; 
Tăria mea se-aseamănă cu Herul, 
Ce în adîiicul ei a brăzduit.
De-aCeea-n mine simt trecutul tării.
Ca tnarea-n veșnicele-i frământări;
BVorul nesecat al căutării.
Din visul îndrăznețelor chemări.
Mă simț părtaș cu veacul și cu stinca, 
Cu cerul și cu soarele-nrudit;
Și-mi regăsesc originea, în muncă,
Prin care-al meu popor a dăinuit.

Maria DINCA

Se îngîna ziua cu noaptea... 
începuse să picure parcă*n 

silă. Am pornit spre casă mohorit 
ca vremea. Mie numai furtunile 
îmi plac... Cînd e un timp ca 
ăsta, îmi vine o sfîrșeală nesu
ferită. In colțul străzii mă trezesc 
față în față cu vecinul meu Dan, 
cu capul plecat — însoțit de mi
lițian.

— Ce-i, vecine ?
ÎJJici nu s-a uitat la mine,., l-o 

fi fost rușine. I-am privit cum se 
toț duc și stăruia în mine răspun
sul lui liniștit, puțin batjocoritor. 
„Mal nimic; am fluierat în bi
serică", ca o sfidare cu înțeles 
tăinuit.

Am aflat. Vecinul meu a fost 
condamnat. Mă simt vino

vat că el a fost condamnat. Părinți 
nu avea. Tatăl lui a pierit în răz
boi, iar mama l-a părăsit fugind 
eu bărbatul alteia, lăsîndu-I în 
mila vecinilor. L-a luat la ea Eve
lina...

Pe atunci băiatul nu împlinise 
7 ani, iar ea abia intrase la fi
latură. Apoi anii au trecut...

Dan se făcuse frumos și cu
minte. Dar Evelina, femeie dră
guță și neastâmpărată, de care se 
șopteau multe, l-a tulburat pe 
Dan care se apropia de majorat. 
Și nu era de mirare...

Cînd e timp frumos, urc ia 
brazi cu planșeta și încerc

să smulg naturii cîte un peisaj. 
Așa s-a întâmplat că am dat peste 
ei. Evelina cu părul de aur, des
făcut, a tresărit, iar Dan, îmbătat 
de farmecele ei a observat mai 
târziu trecerea mea.

Intr-o zi a venit mai obosit ca 
de obicei de la șut. S-a spălat, a 
mîncat puțin și s-a trîntit în pat. 
N-a mai apucat s-o prindă pe 
Evelina de mijloc și a adormit 
certîndu-se în somn cu dispecerul 
la telefon; „Nu-mi dați goale ? 
Stau aici degeaba !".

S-a trezit târziu în noapte cu un
sentiment de 
dormitor era 
nimeni... In 
A ieșit afară

neliniște. Usa de la 
deschisă... Lingă el 
bucătărie nimeni... 
și i-a văzut înlăn- 

țalți. Și-a deschis ochii mari și

ca orbit s-a prăvălit nebun spre ei 
blestemînd. Bărbatul, care a ți
nut-o pe Evelina în brațe, l-a lo
vit cu un pumn greu în față, nău- 
cindu-1. Dan a apucat să-i vadă 
doar o clipă fața. Dar nu l-a uitat. 
A simțit mîngăierile Evelinei, îi 
ștergea fața de singe cu o cîrpă 
udă și caldă. Ochii ei erau scăl- 
dați de lacrimi adevărate. I-a vă
zut brațele dezgolite și sinii ca 
neaua și din nou vraja ei l-a furat. 
A iertat în aceeași noapte, femeia 
nesătulă de dragoste...

A mai trecut un timp și se pa- 

rea că lucrurile au intrat din nou 
în făgașul cel bun...

Pentru prima dată, a intrat în 
restaurant. Era amărît și dorea 
să-și înece necazul într-un pahar 
de drojdie. Ce a urmat s-a petre
cut fulgerător. Pe ușa restaurantu
lui a intrat un ins, la vederea că
ruia a văzut roșu. N-a mai stat să 
judece, n-a mai avut timp. A pus 
mina pe o halbă și i-a trintit-o cu 
toată puterea în cap. Bărbatul din 
pricina căruia se iviseră în viața 
lui atîtea neplăceri, se întinsese pe 
jos cît eră de lung. Doi au încer
cat să-1 prindă,' să-1 lovească. In 
zadar. El S-a furișat pe ușă și dus 
a fost. După o jumătate de oră 
acasă la el a venit un milițian...

1-am revăzut pe Dan după 
doi ani. Era mâi în vîrstă.

Zimbetul melancolic din colțul 
buzelor, accentua paliditatea fe
ței, acoperită cu o pulbere fină de 
bronz.

— Am Venit vecine... Vocea, în 
ciuda impresiei de tristețe și timi
ditate, era sigură, pură dar mai 
ales caldă. Venea din adîncuri, ea 
lava dintr-un vulcan. II ascultam 
șl simțeam clocotul vieții din el, 
trezindu-se, renăscînd.

Odă lui Enescu
Rapsod al frumuseții noastre. 
Tu ai cîntat pe strune de vioară 
Seninul bolților albastre 
Și frumusețea jocului de țară.

Acorduri pline de iubire
Pornesc spre noi din inima ta mare 
Inveșmîntind măreț întreaga fire 
Cu straiul zilelor de sărbătoare.

Fără hotar ți-e muzica măiastră
Și zboară-n spații largi cu aripi mari 
Ca minunata pasăre albastră, 
Ca foșnetul de codri seculari.

Iordănescu MIRA
cl. a Vl-a A, Școala generală nr. 1

Poarta sarutuhti
Ascuns în stâncă, eul, nelimpezit șuvoi 
S-a risipit în munte uitat de veșnicie 
Nealintal de raze și neștiut de ploi 
Și orb privind în noaptea din lumea lui pustie.

Dai- într-o primăvară, un neastîmpăr viu
II strînge și-i aduce torentul cald la poartă 
■— Voi, cheile iubirii, deschide-ți ! Vreau sa fiu 
Țîșnind de sub pecetea sărutului spre soartă.

O. B.
i

Masa tăcerii
Cînd timpul se scurge în goană 
Prin mii de clepsidre trecînd 
Ea „masa tăcerii" te cheamă 
Și-ți spune mai multe, tăcînd.

lucian STROCHI

— Și acum ce-ai de gînd ? Nu 
îndrăzneam să-1 întreb de ea, de 
teamă să nu-1 tulbur. Oare s-au 
întîlnii ? O mai iubea ? Cine știe... 
II ascult.

— Vreau să muncesc și să uit 
ceea ce trebuie să uit... Vreau să 
încerc să mă apropii de oameni. 
Am încredere în ei, totuși nu 
știu cum mă vor primi.

Trebuia să-1 încurajez, dar n am 
făcut-o. Cel din fața mea nu mai 
era Un băiat ci un bărbat în ac
cepția deplină a cuvîntului. Poate 
încurajarea mea ar fi părut un 

artificiu, ceva superficial, supă
rător, un foc de paie- M-am mul
țumit să-i string mina. Nu mă 
îndoiesc, ni-a înțeles că-1 prețuiesc 
pentru intențiile sale curate. Din 
nefericire alții nu l-au înțeles. 
L-am întâlnit peste cîteva zile. De 
data asta era abătut. Parcă mai 
slab, parcă mai înalt, cu trăsătu
rile feței răvășite, cu sufletul bîn- 
tuit de îndoieli.

— Nu vor să mă primească cei 
de la sector... Zic că nu sînt lo
curi. Totuși... alții au intrat... Știu 
eu, sînt pătat. îmi vine greu, m-am 
născut aici, n-aș vrea să plec în 
altă parte... Am vrut să dovedesc 
oamenilor că nu sînt un dezechili
brat. îmi iubesc meseria, viața și 
oamenii.

Cuvintele lui m-au emoționat dar 
și umilit.

— Mai așteaptă cîteva zile, știu, 
ție greu (locuia la un văr)... Poa
te reușesc să te ajut. Am să mă 
străduiesc. Dan și-a descrețit frun
tea, înseninîndu-se.

A doua, zi la uzină m-am dus la 
secretarul de partid și i-am expus 
cazul. M-a ascultat răbdător și 
m-a încredințat că în limita locu
rilor „disponibile"... M-am prins 
cu mîinile de păr. Secretarul a

Clocotul 
tainelor

Scufundată-n abisul din mine

Ascult clocotul tainelor;

Gurile prăpăstiilor lacome 

pîndesc salturile caprelor negre; 

Îmbrăcate în rochii de catifea, 

florile albe 

despică rizînd bătrînețea stâncilor 

Sfîșiate de jocul umbrelor. 

Pădurile își scutură umerii 

împovărați, 

de secole.

Cristalin, pîrîul alunecă peste 

pragul depărtărilor, 

tremurîndu-și undele.

Lacrimile sălciilor sapă cărări 

pe fruntea pămîntului.

Undeva, la o răscruce de drumuri 

o șopîrlâ și-a dezbrăcat mantia, 

oferind-o grațios 

ierburilor crude.

Tufa de măceș 

își clatină florile, 

ascultînd indignarea viorelelor 

albite de soare...

Scufundată-n abisul din mine

Am ascultat din clocotul tainelor.

Adina POPESCU

rîs. Glumise, repetând placa. Ce 
să mai lungesc vorba : Dan s-a an
gajat. Șeful secției mi-a făcut re
marca : „Să nu fie pasăre, călă
toare"... M-am uitat la el urît... 
In același an Dan s-a înscris la 
liceul seral. Avea 21 de ani.

jj^ovestea s-ar fi terminat, da-
Jl că n-ar 41 existat Tatiana — 

tehniciană.
Dan s-a apucat să muncească și 

să învețe, pe brînci. La început 
unii clătinau sceptic din cap. Asta 
însemna : „fenomenul nu ține
mult". Dar s-au înșelat. Au trecut 
de atunci trei ani...

Dan se ducea des la biblioteca 
sindicatului și o vedea : înaltă, 
mlădie ca o trestie în bătaia vîn- 
tului, cu părul blond, cu fața și 
făptura gingașă. A privit-o prima 
dată mirat, înregistrînd surîsul 
sfios și ochii plecați cu obrajii 
ușor îmbujorați. Venea și ea după 
cărți. A văzut-o de aproape, Ia 
ghișeul bibliotecii. I se părea des
prinsă din basme. Ochii ei negri 
l-au cercetat, întâi pe furiș, apoi 
a simțit dorința de a-1 privi o 
clipă în ochi. A reușit. S-a înfio
rat și a pălit, auzind<i-și inima ca 
aripioarele unei păsări speriate. Au 
ajuns să întoarcă discret capul 
unul după celălalt. Și dacă se sur
prindeau reciproc asupra faptu
lui, noaptea lor era o „noapte albă"

Cît timp să fi durat acest joc 
nevinovat ? Cîte surprize înăbușite, 
cite dorinți nemărturisite pînă la 
balul de neuitat, din ziua tinere
tului ? Au venit amîndoi, intuind 
fiecare prezența celuilat. S-au cău
tat și s-au găsit dlntr-o dată, față 
în față... Poate cineva Să explice; 
care din ei a spus primul ciivint, 
și ce-a spus ? Nu știu nici ei... Dan
sau parcă plutind într-o lume a 
lor, sorbindu-și cuvîntul. zîmbind, 
rîzînd. Apoi s-au plimbat pînă in 
zori pe lingă plopii foșnitori, 
înalți.

Au trecut doi ani de atunci. 
S-au căsătorit și totuși pe stradă se 
mai țin de mină la fel ca in noap
tea parfumată de mai.

Teoftl APOSTOL

ACH1M AUGUSTIN, Petro
șani : E foarte adevărat că 
dintr-un singur manuscris nu 
se pot trage concluzii asu
pra direcțiilor în care evolu
ează un „condei". „Transfor
marea" dv. însă nu dă emo
ția afectivă pe care o dă a- 
devărata poezie. Bănuim că 
sînteți la început. Vă reco
mandăm să citiți multă, mul
tă poezie. Vă veți da singur 
seama că în poezie adevăru 
rile vieții trebuie comunicate 
sub formă artistică.

NEGOITA NATALIA, elevă 
— Petroșani; Nerăbdarea de 
a primi răspunsul noairu, pe 
care ne-o mărturisești pe pa
gina a IV-a a manuscrisului 
e firească. Nu, cele două poe
zii nu sînt publicabile în for

litrrară
ma actuală. Și apoi faci o 
mulțime de greșeli de orto
grafie în manuscris. Nu se 
scrie „îmbogățeștete" ci „îm- 
bogățește-te“.

TENIE LUCIA, Vulcan: 
Spuneați că nu vă supără 
critica. Foarte bine. Să încer- > 
căm ascuțișul ei pe poeziile 
ce ni le-ați trimis pentru con
curs. In general, poeziile tri
mise au o calitate comună — 
generozitatea ideii; și o boală 
comună : sînt sufocate de pro- 
zaisme. Cu alte cuvinte, 
n-ați reușit să dați ideilor for
ma impusă poeziei. Nu stăpî- 
niți încă bine tehrifca versifi
cației. Ne-a dovedit-o stângă
cia rimelor df» „Mama" și „E 
ziua ta măicuță". „Ghiocelul" 
și „Vorbește o mamă" ni se 
par mai vioaie dar nu îndea
juns de realizate ca să poată 
fi publicate. Citiți mult, scrieți 
si mai trimiteți manuscrise L" 
redacție.

IORDACHE IULIAN, Vul
can : „Nedumerire" a dv. ne-a 
lăsat cam... nedumeriți. Stați 
cu prietenul Mihai în cameră. 
El- vă mărturisește că-i place 
prietena dv. Doina, li place, 
după cîte am înțeles, pentru 
felul ei deschis și voluntar de 
a fi. Și această afirmație vă 
servește drept conflict pentru 
schiță. Cam fragil. Forma în 
care îmbrâcați ideea, în 
schimb, nu-i lipsită de interes. 
Dovedește oarecare ușurință 
în mînuirea condeiului. Dar 
de la un „condei" care a fost 
găzduit în paginile ziarului 
nostru avem pretenții mai 
mari.

ALEXANDRU SOL, Petro
șani : „Jurnalul solitarului 
Mihai Mihai" militează pen
tru o ideie foarte actuală. Mo
dul de a nara întâmplările în 
schimb... Ei bine, modul a- 
cesta ne determină să vă in
vităm a trece într-o zi pe la 
redacție (între orele 8—15) 
pentru a discuta asupra „Jur
nalului".

O. B. Pe aceeași temă am 
primit pentru publicare și alte 
poezii de lă alți colaboratori. 
Intre „Poarta sărutului" a dv. 
M Cea triȘBisâ de Lucian Stro- 
chi am ales-o pe a dv. „Masa 
tăcerii" însă ni s-a părut mai

Ion CIOCLEI

realizată a sa. Deh ! Concu-
rența. Bine că am avut de
unde alege.

Altădată vă rugăm a vă
semna manuscrisele CU nu-
mele întreg și nu cu inițiale
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Pe urinele materialelor publicate
Orizonturile 
vor avea apă...

In numărul 5 340 al ziarului 
nostru a apărut o notă critică in
titulată „Orizonturile fără apă’’. 
Din articol reieșea că orizonturile 
555 și. 590 de la mina Vulcan sînt 
lipsite de apă potabilă.

Ea redacție a sosit răspunsul 
conducerii minei Vulcan. Din el 
am reținut următoarele :

„Ia vederea asigurării presiu
nii și a debitului de apă, atît 
pentru subteran cit și pentru su
prafață, s-a proiectat și executat 
de către T.C.M.M., în incinta E. M. 
Vulcan, un turn pentru apă. lu
crarea respectivă se află în faza 
finală de execuție. O dată cu pu
nerea lui în funcțiune se va re
zolva problema apfei potabile și 
pentru orizonturile mai sus men
ționate'*.

Deci mult a fost, puțin a rămas 
pînă ce minerii de la orizonturile 
555 și 590 vor avea apă de băut. 
Numai acest „puțin a rămas" să 
nu devină iarăși „mult mai e !".

...iar strada 
va fi curățată

Referitor la articolul „După ei... 
molozul" publicat la 17 februarie 
a.c. întreprinderea de locuințe și 
localuri Petroșani ne informează : 
„Molozul rezultat de la lucrările 
de reparații executate pe strada 
Cuza Vodă — Petroșani a început 
.«ă fie îndepărtat cu data de 22 
i ebruarie, urmînd ca pînă la data 
de 10 martie strada să fie complet 
curățată".

Numai de ar fi așa...

Din partea autobazei 
— fot sprijinul

La articolul intitulat „Ziarul o- 
perativ în mina cititorului" am 
primit din partea resortului ex
ploatare a autobazei T.A. nr. 2 Pe
troșani răspunsul așteptat :

,,Am analizat cu toată seriozita
tea lipsurile pentru care a fost cri
ticată unitatea noastră — se arată 
în răspunsul primit. Pentru reme
dierea lipsurilor (e vorba de în- 
ffrzierile repetate ale mașinilor ce 
deservesc Oficiul P.T.T.R. Tranzit 
din stația C.F.R. Petroșani și care 
transportă ziarele în celelalte lo
calități N.R.) am luat o seamă de 
măsuri. Printre acestea mențio
năm : prelucrarea cu toți conducă
torii auto a necesității respectării 
întocmai a graficului de transport 
pe traseele stabilite de comun 
acord cu oficiul P.T.T.R.-Tranzit; 
predarea și respectiv, preluarea 
schimburilor Ia locurile de muncă 
și anunțarea defecțiunilor surve
nite la mașini pe traseu, ca mași

nile defecte să poată fi înlocuite 
de urgență.

Pe viitor vom acorda toată a- 
tenția acestui beneficiar și asigu
răm organele competente de tot 
sprijinul nostru ca ziarele să ajun
gă la timp în mina cititorului".

Așteptăm și din partea oficiului 
P.T.T.R. Petroșani să răspundă re
dacției ce măsuri a preconizat, ca 
ziarul să ajungă operativ în mina 
cititorului.

VĂ RECOMANDAM
CÂRTI
• Volumul „Confruntări lite

rare" a lui George Tvașcu, apărut 
în Editura pentru literatură, re
prezintă o selecție, mai mult sau 
mai puțin semnificativă, din an
samblul unei activități de peste 
3 decenii, de articole și studii, 
purtînd amprenta timpului și, de
sigur, a treptelor de experiență 
publicistică și științifică a auto 
rului.
• Editura tineretului pune la 

dispoziția tinerilor 3 volume deo
sebit de interesante și atractive 
care se adresează firește tinerilor : 
„Jack" de Alphonse Daudet. ,,Co
mandantul cetății de zăpadă" de 
I. Gaidar și „Ultima orbită" de 
V. Sitik.
• Literatura pentru copii este 

reprezentată prin cîteva lucrări 
așteptate mai de mult : „Povești 
nemuritoare" volumele 3 și 4 cu- 
prinzînd povestiri românești și 
străine și „Cheița de aur sau mi-

Grația mișcărilor în balet sc învață chiar de Ia primii și cei mai 
grei pași.

Aspect de la o oră de balet la Casa de cultură Petroșani.

A*zi, alegeri de deputați 
în sfaturile populare comunale

(Urmare din pag. 1)

rirea spațiului școlar cu o nouă 
sală de clasă etc. Bănițenii și-au 
propus construirea unui complex 
comercial, înființarea unui cabi
net stomatologic, extinderea elec
trificării și încă multe altele; toa
te acestea împletite cu acțiunile 

nunatele pațanii ale lui Buratino" 
de A. Tolstoi.

FILME
• Din filmele săptămînii vi

itoare, desigur un interes deosebit 
suscită „Dacii", noua produc
ției a studiourilor românești și a 
cărei premieră a avut loc luna 
trecuta în Capitala. Evocarea ci
nematografică de mari proporții 
„Dacii" constituie o întoarcere în 
istoria glorioasă a străbunilor po
porului nostru care au trăit pe 
meleagurile României de azi. Fil
mul, reînvie un episod, acea mare 
încleștare de forțe umane și ma
teriale dintre ostile lui Dec.ebal, 
vestitul rege al dacilor și cea mai 
puternică armată pe care a cu
noscut-o lumea antică — legiu
nile imperiului roman. Filmul, ce 
va rula începînd de vineri 10 
martie a.c., la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, constituie 
o valoroasă contribuție la cunoaște
rea trecutului nostru istoric înde
părtat.

obștești de gospodărire și înfru
musețare a comunelor.

Votînd candidații F.D.P.. cetă
țenii comunelor și satelor Văii 
Jiului sînt convinși că în frunte 
cu deputății vor reuși să înfăp
tuiască tot ceea ce și-au propus 
pentru înflorirea continuă a lo
calităților in care trăiesc, pentru 
bunăstare și fericirea lor.

• Dintre celelalte lilme mai 
reținem ; „Diminețile unui băiat 
cuminte" („Republica" Petroșani), 
„Omul Mafiei" („7 Noiembrie I.o- 
nea), „Cimaron" („Cultural" Lu- 
peni).

SPECTACOLE
• La Teatrul de stat „Valea 

Jiului" Petroșani continuă să se 
joace cu succes comedia „Omul 
care a văzut moartea" de Victor 
Eftimiu Așa că si în săptămîna 
viitoare, sîmbătă și duminică, tea
trul își așteapta spectatorii cu 
aceeași comedie.
• Cokteil Bar — așa se intitu

lează spectacolul de estradă ce 
ni-1 vor prezenta vineri. 10 martie 
a.c., la Casa de cultură din Pe
troșani, artiștii ploieșteni. In per
spectivă un spectacol bun. agrea
bil.
• Tot în această săptămînă vom 

primi vizita unui alt teatru din 
țară. Este vorba de Teatrul de 
stat maghiar din Timișoara care 
va prezenta comedia muzicală 
..Dragoste ?... Interes

Spectacolele vor avea loc in 
zilele d- 8 ți 9 martie a.c., orele 
17 și 20, în sala teatrului de stat 
din localitate.

Vînzarea cu plata în'rate 
s-a extins 
la noi mărfuri

De la data de 1 martie ac., lis-
ta mărfurilor care pot fi cumpă 
rate cu plata în rate de către toa
te categoriile de salariați și mem
bri ai cooperativelor meșteșugă
rești s-a extins din nou.

Astfel, în cursul lunii martie 
se pot procura cu un acont de 
20-25 la sută din valoarea totală, 
și cu plata în 6-8 rate lunare, pal
toane din imitație de blană de 
focă precum și din piele de vițel.

MESA J...
4.

Tot eu plata în rate se pot cum
păra aparate pentru mărit fotografii 
marca „Peisaj", aparate „Diâscol" 
pentru proiectarea diapozitivelor, 
un sortiment lărgit de aparate de 
radio, acordeoane și picupuri con
tra unui acont de 20-25 la sută 
iar restul plătibil în 5-10 rate lu
nare.

Vînzarea acestor produse cu 
plata în rate se face numai pînă 
la 30 martie a.c.

TELEVIZIUNE
PROGRAM DE RADIO

6 martie

5 martie
8.30 Ora exactă. Buletin de 

știri.
8,35 Intîlnirea de duminică 

— emisiune pentru fe- 
mei.

9,15 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar.

10.30 Emisiunea pentru sate.
12,15 Concert simfonic.
16,00 Campionatul mondial de 

patinaj artistic. (Demon
strații). Transmisie de 
la Viena.

18,00 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Interpretul preferat. Mu

zică populară la cererea 
telespectatorilor.

20,20 Documente de piatră. 
Monumente brîncove- 
nești.

20.40 Concertul laureaților.
21.30 Spectacol la Olympia — 

Paris. Revista „Fetele de 
la Takarazuca".

22.30 Telesporl.
22.40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 Sport. Buletin meteo-rutier, 
6,15 ACTUALITATEA AGRARA; 
6,25 Program muzical de dimi
neața; 6,45 Emisiune pentru pio 
nieri; 7.00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,30 Muzică 
ușoară; 8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SCÎNTEIA"; 8.10 Soliști de mu
zică populară; 8.25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului; 9,35 Ansamblul de fluierași 
al Căminului cultural din Vai- 
deeni — regiunea Argeș; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,20 Jo
curi populare interpretate la di
ferite instrumente; 10,30 ROZA 
VÎNTURILOR; 10,55 Ciclul „Să 
înțelegem muzica"; 11,20 Afiș ra
diofonic — emisiunile culturale ale 
săptăminii; 11,30 Tablouri mu
zicale; 11,45 Cîntă Sofia Popa și 
Nicolae Bob-Stănescu; 12.00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12.10 „Opereta" în inter
pretarea soliștilor noștri; 12,45 
Cîntece de Radu Șerban; 13,30

Intîlnlre cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Melodii dragi; 15.00 Mu
zică populară pe discuri Electre
cord; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Muzică 
ușoară cu formațiile Gherase Puică 
și Roger Daneels: 16,30 O poveste 
pentru voi, copii; 16.40 Din co
moara folclorului nostru; 17,00 
Cîntă Lucky Marinescu: 17,25 Re
cital de operetă Ion Dacian; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18.03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale; 18,40 RITMURILE CIN
CINALULUI; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Con
cert de melodii românești; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA: 20,20 
Scurt program de muzică româ
nească; 20,30 TEATRU RADIO
FONIC. Premiera „Edgar Allan 
Poe" adaptare radiofonică după 
piesa „Israfel" de Abelardo Cas
tillo; 21,50 Interpretul Alin No- 
reanu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteorologic; 22,20 
Melodie și ritm; 23,05 Muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI
• 27 februarie — 8 martie

Magazinele O.C.L. Produse industriale Pe
troșani sînt aprovizionate cu un bogat sortiment 
de articole șî modele noi de produse specifice 
sezonului de primăvară :

— baticuri din colan
— poșete P.V.C.
— umbrele
— combinezoane din fire sintetice
— cămăși de noapte din Tire sin

tetice
— ciorapi
— batiste fine
—- modele de pantofi de un for

mat nou
— bluze din țesături de bumbac 

și mătase
— pardesie în modele noi
— taioare din țesături de lîuă etc.

VIZITAȚI MAGAZINELE DE SPECIALITATE BINE 
APROVIZIONATE CU ACESTE ARTICOLE.
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încheierea lucrărilor sesiunii 
Consiliului Ministerial al O.U.A.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Lucrările celei de-a opta sesiuni 
a Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane au luat 
sfîrșit sîmbătă în capitala etio
piana. Participanții au adoptat o 
serie de rezoluții asupra proble
melor examinate, printre care si
tuația din Rhodesia, lupta de eli
berare din teritoriile care nu și-au 
obținut independența, situația din 
Africa de sud-vest, bugetul orga
nizației pe 1967-1968 și alte pro
bleme.

In problema rhodesiariă, O.U.A. 
recomandă tuturor țărilor africane 
să ia măsuri pentru respectarea 
strictă a recomandărilor Consi
liului de Securitate privind sanc
țiunile economice împotriva regi
mului rasist rebel de la Salis
bury. Totodată, se cere Marii Bri

Luarea unor măsuri 
antimuncitoreșfi în Argentina

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). In 
întreprinderile de stat din Argen
tina se va proceda la concedierea 
unui mare număr de muncitori. 
Guvernul a recurs la această mă
sură ca răspuns la greva gene
rală a muncitorilor din Argentina 
declanșată la 1 martie. La apelul, 
lansat de Confederația Generală a 
Muncii, în întreaga țară a fost 
suspenda! lucrul timp de 2.4 de ore 
în semn de protest împotriva po
liticii economice a guvernului, îm
potriva creșterii crețurilor și a 
șomajului în țară.

In același timp, guvernul mili

In căutarea unei soluții 
de compromis
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Disensiunile manifestate la trata
tivele tripartite anglo-americano- 
vest-germane de la Londra în 
problema cheltuielilor de întreți
nere a trupelor americano-brita- 
nice staționate în R. F. a Germa
niei, care au dus la amînarea a- 
cestora. au provocat neliniște in 
cercurile oficiale americane. A- 
ceste disensiuni au la origine cere
rile Marii Britanii și S.U.A. ca 
Germania occidentală să accepte 
compensarea în devize a cheltu
ielilor de întreținere a trupelor 
lor staționate pe Rin, cereri pe 
care guvernul vest-german refuză 
să Ie satisfacă integral. Problema 

tanii să ia măsuri drastice pentru 
înlăturarea definitivă a regimului 
lui Ian Smith.

In legătură cu situația din Africa 
de sud-vest, Consiliul ministerial 
al O.U.A. a cerut Națiunilor Unite 
să ia toate măsurile necesare pen- 
ti-u a da posibilitatea acestui teri
toriu să-și dobîndească indepen
dența și, totodată, să se adopte 
sancțiuni severe împotriva R.S A. 
care, în ciuda rezoluției O.N.U., re
fuză să predea mandatul de ad
ministrare .al acestui teritoriu.

După ce au înregistrat cu satis
facție intensificarea luptei patrio- 
ților din coloniile portugheze, 
participanții la Consiliul ministe
rial au cerut tuturor statelor a- 
fricane să acorde în continuare un 
ajutor substanțial mișcărilor de 
eliberare din teritoriile ce se mai 
află încă sub dominație colonială.

tar argentinian a anulat dreptu
rile legale ale sindicatelor din 
industria textilă, chimică, meta
lurgică, a Federației muncitorilor 
din industria zahărului, precum și 
a sindicatului muncitorilor de la 
telefoane și sindicatul feroviarilor 
de a reprezenta membrii săi la 
tratativele privind contractele co
lective de muncă. Aceste uniuni 
sindicale reunesc în rîndurile lor 
peste 700 000 de muncitori; Con
federația Generală a Muncii din 
Argentina a protestat energie îm
potriva măsurilor represive adop
tate de guvern.

nor grupuri de experți pînă la 
20 martie, urmînd ca în acest 
timp să se găsească o. soluție de 
compromis. In această direcție se 
înscrie și vizita pe care reprezen
tantul S.U.A. la tratativele tri
partite, John McCloy, o face la 
Bonn, unde se va întilni cu cance
larul vest-german Kiesinger.

In legătură cu această problemă, 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
dat publicității o declarație în ca
re se arată că „S.U.A. se opun ori
căror reduceri sensibile a efica
cității forțelor militare ale N.A.T.O. 
și sînt gata să-și aducă o contri
buție echitabilă pentru ca o ast
fel de reducere să nu se producă".

Rezultatele alegerilor 
din India

DELHI 4 (Agerpres). — Biroul 
de informații al guvernului Indiei 
a difuzat presei un comunicat cu 
privire la rezultatele alegerilor 
parlamentare din țară. Potrivit da
telor publicate, din cele 521 de lo
curi în Camera Populară, pînă 
în prezent, au fost repartizate 
510, în felul următor : Partidul 
Congresul Național Indian — 277 
mandate, Swatantra — 42, Comu
niștii — 41, partidul Jan Sangh — 
35, socialiștii Samyukta — 23, par
tidul socialist popular — 13, iar in
dependenții și alte grupări politice 
— 79 mandate.

Rezultatele din opt circumscrip
ții de vot vor fi publicate ulte
rior, se menționează în comunicat, 
iar cei doi deputați pentru terito
riile Goa, Daman și Diu vor fi de
semnați la sfîrșitul lunii martie.

Convorbiri 
ungaro-franceze

a făcut o 
în Repu- 

Intr-o de- 
șeful dele- 

că

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
La Budapesta s-au încheiat con
vorbirile purtate de o delegație co
mercială franceză, care 
vizită de o săptămînă 
blica Populară Ungară, 
clarație făcută presei, 
gației, M. Weill, a subliniat 
au fost discutate problemele strîn- 
gerii relațiilor comerciale și creș
terii schimbului de mărfuri dintre 
cele două țări. Delegația franceză 
a fost formată din reprezentanți 
ai industriei, comerțului și institu
țiilor bancare din Franța.

Chombe va fi judecat
ca trădător de patrie

KINSHASA 4 (A-
gerpres). — Televiziu
nea națională congo
leza (Kinshasa) și-a 
întrerupt vineri seara 
emisiunea cotidiană 
pentru a anunța că 
procesul intentat lui 
Chombe, fost prim-mi
nistru al Congoului 
(Kinshasa), va începe 
la 6 martie a. c. El va 
fi judecat în contuma
cie de către înaltul, 
tribunal militar excep
țional, creat in mai 
1966 și destinat anche
tării și condamnării 
trădătorilor de patrie.

Se știe că deși 
Chombe a primit cu 
satisfacție vestea lovi
turii de stat care l-a 
adus la putere pe ge
neralul Mobutu (întru- 
cît era angajat în pli
nă luptă pentru pute
re cu fostul președinte 
Kasavubu), între noua

echipă prezidențială și 
el au început să apară 
destul de repede o se
rie de neînțelegeri ca
re au culminat cu în
lăturarea sa din gu
vern. Pretextînd un 
concediu în străinăta
te, Chombe a plecat 
cu întreaga familie în 
Belgia, de unde n-a 
încetat să recruteze 
mercenari pentru o e- 
ventuală lovitură de 
stat care l-ar putea 
readuce, evident cu 
sprijinul puternicelor 
cercuri financiare bel
giene ca și al rasiști
lor rhodesieni și sud- 
africani, la conducerea 
Congoului. Guvernul 
de la Kinshasa a în
treprins atunci o se
rie de demersuri pe 
lingă guvernul belgian 
pentru a putea obține 
extrădarea fostului 
prim-ministru In cele

Cu ocazia zilei internaționale a femeii

Declarația Federației 
Sindicale Mondiale

PRAGA 4 (Agerpres). — Cu o- 
cazia zilei internaționale a femeii, 
Federația Sindicală Mondială a 
dat publicității o declarație în ca
re cheamă toate organizațiile sin
dicale, pe toți oamenii muncii — 
bărbați și femei — să intensifice 
lupta pentru cucerirea, apărarea 
și extinderea drepturilor legitime 
ale femeii, pentru progres social, 
libertate și pace. In declarație se 
arată că femeile care reprezintă 
peste o treime din forța de mun
că de pe întreg globul, aduc o 
mare contribuție la crearea bogă
țiilor omenirii și de aceea trebuie 
să se bucure de toate drepturile 
economice, sociale și politice. Fe
derația Sindicală Mondială, se

JAPONIA

[owesol Extreorflinar al F.S.M. lin inloilria tarhODitEfă 
ii-a inîlieial lotiâiila

TOKIO 4 (Agerpres). — Cel de-al 
51-lea Congres extraordinar al Fe
derației sindicatelor muncitorilor 
din industria carboniferă din Ja
ponia și-a încheiat lucrările la 
Tokio. Participanții, reprezentînd 
peste 55 000 de membrii, au adop 
tat în unanimitate programul ac
țiunilor ce vor fi desfășurate în 
cadrul campaniei de primăvară a

din urmă, Chombe a 
fost obligat să se in
staleze la Madrid, un
de se pare că se află 
și în momentul de 
față.

In prezent, a preci
zat postul de televi
ziune congolez, anche
ta în legătură cu acti
vitatea anticongoleză a 
lui Chombe a luat 
sfîrșit, rămînînd ca 
înaltul tribunal excep
țional să judece pro
cesul și să pronunțe 
sentința. Conform legi
lor țării, care prevăd 
pentru înaltă trădare 
pedeapsa capitală, se 
pare că fostul prim- 
ministru va fi con
damnat la moarte In 
contumacie. In acest 
caz, a subliniat postul 
de televiziune, împo
triva lui va fi lansat 
un mandat internațio
nal de arestare.

spune în declarație, a acordat șl 
va acorda o mare atenție proble
melor femeilor muncitoare, luptei 
lor pentru egalitate în toate do
meniile.

Federația Sindicală Mondială a- 
dresează un salut frățesc femei
lor vietnameze și își exprimă ad
mirația față de lupta eroică a 
poporului vietnamez pentru , a- 
părarea libertății, independenței 
naționale și integrității patriei. 
F.S.M. cheamă pe toți oamenii 
muncii să intensifice sprijinul in
ternațional moral și material pen
tru lupta curajoasă a poporului 
vietnamez pînă la victoria defi
nitivă asupra cotropitorilor ame
ricani.

sindicatelor japoneze. Acțiunile mi
nerilor vor avea drept scop majo
rarea salariilor, lupta împotriva 

' ..raționalizării" capitaliste în ii.e 
dustria cărbunelui — care ar avea 
ca urmare închiderea a nume
roase mine, concedieri în masă și 
intensificarea muncii. Totodată, ei 
cer introducerea unui sistem spe
cial de pensionare pentru mineri.

S-a anunțat că prima acțiune a 
minerilor va avea
tie, dată pentru 
convocarea unei 
de 24 de ore.

loc la 18 mar
care s-a anUțat 
greve. generale

Forțele patriotice 
sud-vietnameze 
acționează^intens

SAIGON 4 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
continuat să acționeze intens în 
regiunea Quang Tri, unde se află 
amplasate importante efective mi
litare angajate în operațiunea 
„Preeria-2“. După cum relatează 
agenția France Presse, patrioții au 
atacat în cîteva rînduri două pos
turi de comandă ale pușcașilor 
marini americani, situate în re
giunea Platourilor înalte, la 25 
kilometri de Quang Tri. .

In același timp, o companie de 
150 de soldați americani au ra
portat sîmbătă că au suferit pier
deri grele, în urma unei ambus
cade organizate de patrioți în a- 
propierea granițelor cu Cambodgia.

a fost reportată spre studierea u-

Âcte agresive 
împotriva 
Cambodgiei

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Cam- 
bodgiei la O.N.U. a adresat Consi
liului de Securitate o scrisoare in 
care protestează împotriva repeta
telor violări ale frontierei de stat 
cambodgiene de către trupele a- 
mericano-saigoneze. Scrisoarea a- 
rată că în perioada între 20 de
cembrie 1966 și 15 februarie 1967 
au avut loc 20 de cazuri de violări 
ale frontierei cambodgiene iar tru
pele americano-saigoneze au des
chis focul asupra posturilor de 
grăniceri.

Guvernul Cambodgiei cere gu
vernelor Vietnamului de sud și 
S.U.A. să întreprindă cît mai ur
gent măsurile necesare pentru a 
pun= capăt acestor acte agresive.

Scrisoarea a fost difuzată în ca
litate de document oficial ai 
O.N.U.

9 CIUDAD DE MEXICO. 
Din inițiativa „Comitetului na
țional permanent din Mexic, 
pentru solidaritate cu poporul 
vietnamez" în întreaga țară se 
desfășoară o campanie de spri
jinire a luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii a- 
mericane. In cadrul acestei 
campanii, în capitala țârii va 
îi organizat ia 5 martie un mi
ting de protest față de agre
siunea S.U.A. în Vietnam și 
de solidaritate cu patrioții viet
namezi.

O BOGOTA. Vineri, o sub
unitate aparținînd trupelor gu
vernamentale columbiene a 
căzut într-o ambuscadă orga
nizată de partizani lingă loca
litatea Algeciras, la aproxima
tiv 350 km sud de Bogota. A- 
genția France Presse, citind 
surse bine informate, mențio
nează că majoritatea soldați- 
lor care au făcut parte din 
această patrulă au fost uciși.
• WASHINGTON. Fizicia

nul William Thaler de Ia U- 
niversitatea din Georgetown a 
pus la punct un procedeu care 
permite folosirea undei de lu
mină pentru transmiterea su
netului. Aparatul pe care Tha
ler speră să-l construiască se 
bazează pe folosirea unui fas
cicul laser cu ajutorul căruia 
este posibilă efectuarea de 
transmisii simultane pe mili
oane de canale separate, in
cluse în aceeași undă de lu
mină.
• NEW YORK. Dr. Edmund 

Klein, dermatolog de la Insti
tutul „Roswell Park Memorial" 
din Buffalo (S.U.A.), a declarat 
că procentul vindecărilor can- 
cerelor cutanate prin chimio
terapie variază între 60 și 98 
la sută, după tipurile de can
cer. Eficacitatea acestei tera
peutici, a adăugat eî, este cel 
puțin egală cu aceea obținută 
prin folosirea razelor X sau a 
chirurgiei.

• ANKARA. In drum spre 
Ankara, un autobuz care trans
porta 43 de pasageri s-a pră
bușit sîmbătă într-o prăpastie 
în apropierea localității Mala- 
tya din estul Turciei. In u. '■> 
accidentului, 24 de persoane 
!Și-au pierdut viața, iar alte 19 
au fost grav rănite.
• BRASILIA. Surse ale gu

vernului brazilian au declarat 
că o cerere a Austriei de ex
trădare a criminalului de răz
boi nazist Franz Stangl, a- 
restat de poliția braziliană în 
orașul Sao Paulo, va fi pri
mită în mod favorabil cu toa
te că între cele două țări nu 
există un tratat de extrădare.
• SOFIA. Pe malul rîului 

Devină, în apropiere de Var
na, acolo unde în antichitate 
înflorea orașul Marcianopei, 
întemeiat de împăratul fra- 
ian, a fosl descoperit recent 
Un sarcofag de marmură. Du
pă părerea specialiștilor, nu

mai capacul sarcofagului, ca
re n-a fost deschis încă, cîn- 
tărește opt tone.
• BUDAPESTA. In capita

la R. P. Ungare va fi con
struită o nouă sală de spor
turi, proiectată pentru 11 000 
de spectatori. ‘In ea se vor 
putea desfășura diferite jocuri 
sportive, concursuri de atle
tism, de patinaj artistic și 
de hochei pe gheață. Sala a 
fost proiectată după modelul 
sălii Palazzo del Sport din 
Roma. Construcția ei va fi în
cheiată în anul 1971.

g ROMA. Un alt bombar
dier supersonic cu reacție de 
tip „Starfighter", aparținînd 
forțelor aeriene vest-germane, 
s-a prăbușit la baza N.A.T.O. 
din apropierea localității ita
liene Cagliari (Sardinia). Este 
cea de-a doua catastrofă „Star
fighter" care a survenit la 
baza N.A.T.O. din Sardinia în 
decurs de o lună.
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