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30 bani Ziar al Comitetului municipal Petroșenî al P.C.W. și al Consiliului

NOI,
ÎNSUFLEȚITOARE

1.47,Ml IHVH» 
prim-secrelar al Comitetului num cipal 
Petro'seni al P.C.R, președintele Consiliului 

'opu.'ar municioal provizor u

Ca urmare a holăririlor Ple
narei C.C. al P.C.R. di! 
britarie a.c. șl 
rii Adunări Naționale, o 
cu itnbunătățire<
administrativ-teritoriaie 
ril, orașul Petroșeni, 
centru 
lost declarat 
acest prilej, 
roșu", organ 
municipal Peti 
și al Con; 
nicipal provizoriu, va apare in 
format mare ca ziar de după- 
araidxă.

(întăririle elaborate de Con- 
fet nta Naționala a partidului 
au o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea întregii 
xieți sociale, pentru progresul 
și inilorirea continuă a patriei 
noastre socialiste

Comuniștii. toți oamenii 
m i ii din Valea Jiului au pri
nț ’. cu multă bucurie propune
rii? Comisiei centrali’ de par 
tld și de stal, legiferate de că 
tre Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din 
15—16 febrnarie a.c. ra orașu’ 
Petroșeni să fie declarat mu
nicipiu. manifestindu-și cu a- 
cest prilej denlina adeziune 
fa' de noua >mnărțire admi- 
nistrativ-teritorială a țării, pro 
fundul atașament față de par- 
fiă hotăriroa de a munci m

fe- 
Sesiunii Ma- 

dală 
orqanizării

a ță- 
ti, important 

carbonifer al țării, a 
municipiu Cu 

ziarul ..Steagul 
al Comitetului 

Iroseni al P.C.R 
isillului popular mu-

dăruire șl pasiune pentru 
iăphiirea politicii înțelepte 
Partidului Comunist Român.

In lumina hotărârilor cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
ale Conferinței Naționale a par
tidului, oamenilor muncii din 
unitățile industriale, de cons
trucții — investiții, lucrători
lor din domeniul social-cultu
ral din Valea Jiului le revin 
sarcini de o deosebită impor
tanță. Ziarul nostru are 
ceasta privință datoria d 
milita activ, competent, pentru 
mobilizarea tuturor eforturilor 
spre înfăptuirea acestor sar
cini. Ziarul este chemat să joa
ce un rol principal in infor
marea și educarea maselor, să 
iie un iactor de dinamizare în 
toate domeniile de activitate, 
să ogbndească. print r-o croni
că militantă, via activitate 
creatoare a organizațiilor de 
partid, ale Consiliilor populare 
provizorii, a tuturor oamenilor 
muncii din bazinul nostru car 
boniîer. să sprijine activ mer
sul înainte, procesul de per
fecționare in toate domeniile. 
Colectivul redacțional va tre
bui să-și orienteze strădaniile, 
întreaga sa activitate dup-i in
dicațiile prețioase date de to-

(Continuare în pag. 3-a|

IliRAAL CITADIN

Ciubucul nu ideiiiiUcn 
cu mica ciupeală. Ciubu- 
catul, in schimb, nu se în
curcă cu lucruri mărunte 
Pîndeste momentul cînd poa
te să-și ofere „serviciile". 
Lui X i s-a defectat televi
zorul Normal, cheamă pe 
cineva de la cooperativă să-l 
repare, sau mai sigur, ia o 
„ocazie" și-l duce la ateliet 
Ocazia pentru X s-a ivit In 
persoana unui șofer de taxi, 
cu aulovehicolul înscris în 
circulație, cu obligativități fa
lă de' populație și cu tatii 
fix per kilometru plus 3 lei 
pornirea Șoferul de taxi răs- 
ounde la numele de Paraschlv 
Gabriel, angajat la f.C.O. Pe 
i roșeai. 
tare și
pentru un ciubuc. A 
fiori iță. indirect, u 
cooperativa. Dacă 
existentă în dotarea
ru/ui ar efectua și transpor
tul televizorului la atelier, a- 
tunoi cetățeanul ar plăti a- 

t serviciu cooperativei și

n-ur mai upetu iu „ucu/.ii" di
verse. Din motive de „calcu
le de rentabilitate" pe auto
buzele — lot proprietatea 
IC.O. — nu ești primit cu tele
vizorul în brute..Si in astfel 
de împrejurări ciubucarul a 
profitat de porțile. Pentru doi 
pasageri transportau din car
tierul Aeroport pînă iu cen
trul Petroșeniulul a încasat 
suma de... 38 de lei. adică te 
lei de „căciulă".

La întoarcere, intrigat 
„grosimea" tarifului, cel
televizorul a luat un alt taxi. 
Si cînd i-a povestit șoferului, 
care avea aparat de taxare, 
cele petrecute la ducere, a- 
cest a a exclamat ini /-un lim
baj destul de colorat : ..dă el 
o dală de dracul !". A doua 
cursă cu taximetrul, ocolind 
pe la capătul cartierului, deci 
circa 1 hm și ceva în plus, 
n-a costat decît 14 lei. In mod 
sigur previziunea celui dc-al 
doilea șofer de taxi se 
împlini o dată

de 
cu

N-are aparat 
iată prima

de ta- 
portiță 

doua 
creat-o 
mașina 
alelie-

Azî dimineață s-a încheiat bilanțul a 
două luni de muncă în unitățile C.C.V.J.

CARE S I N T
REZULTATELE?
• PE C.C.V.J. IN (UNA FEBRUARIE S-AU REA 

UZAT 3 19» TONE DE CĂRBUNE PESTE PIAN. DU
PĂ DOUA ilINI. PIUSU1 DE PRODUCȚIE ESTE DE 
13 180 TONE.

• MINA IUPEN1 S-A AFIRMAT ȘI IN ACEASTA 
TUNA: PIT'S 3 788 TONE DE CĂRBUNE.

• DOUA EXPLOATĂRI: 1 ONEA Șl Dll JA AU
------------ ------------ 1 321. RESPECTIV 1 331 T

Așadar au trecut jțogă luni 
i noul an, perioadă în care 

minele din Valea Jiului au 
realizat un plus de producție

180 de tone cărbune, 
a cunoaște perspecti

vele realizării planului pe tri
mestrul l. ne-am adresat Iov. 
ing. Iliescu Gheorghe, direc
torul tehnic al C.C.V.J.

— Care sînt perspec
tivele pe trimestrul 17 

— Rezultatele primelor două 
ni. prezintă o garanție sigu

ră că sarcinile trimestriale vor 
fi realizate. Trebuie să recu
noaștem insă că nu am satis
făcut o cerință importantă : 
realizarea ritmică de către toa
te exploatările a planului. 
Realizările au fost diminuate 
de exploatările: Vulcan, Lo
nea și Dilja

— Care sini cauzele 
ce au' determinat rămî-

nerea in urmă la aceste 
exploatări ?

— La mina Dîlj'a s-a ma 
festa! o slabă preocupare în 
dirijarea abatajelor. Din acea, 
tă, cauză au avut loc multe 
surpări, care în final au dus 
la nerealizarea planului.

Lucrările de pregătire la 
sectorul II al minei 
fost mult întîrziâte.

La Vulcan mai 
carențe de ordin organizato
ric, în activitatea conducerii 
minei și a sectoarelor.

Răinine să ne mobilizăm în 
continuare toate forțele, să a- 
cordăro minelor din bazin lot 
sprijinul, astfel ca și In luna 
martie planul de producție sf 
fie realizat și depășit de că
tre fiecare unitate, pentru ca 
bilanțul trimestrului I să fie 
pozitiv.

®®Di EPOCI
Bțnae malul drept al Jiului.
H- dincolo de Petroșeni, se 

mai poate vedea și astăzi o 
veche gură -de- mină, pe ju
mătate îngropată, de mult fe
recată cu ziduri. Bătrîna ga
lerie vegetează neobservată în 
umbra impunătoarelor clădiri 
industriale care nu sînt decit 
o reflectare a intensei dezvol
tări a minei Dilja. pe care anii 
socialismului au readus-o la 
viața. Minerii care se îndreap
tă spre adîncuri. constructorii 
de pe schele nici nu-i sesi
zează agonia. Și lotuși, această 
qalerie spune ceva. Ea apar
ține acelei mine din Valea Jiu
lui care a inaugurat, cu un 
secol în urmă — în 1868 — 
exploatarea cu metode indus
triale a bogatelor zăcăminte 
de cărbune ale acestui maro 
bazin.

Da, gura bătrînei mine e ză
găzuită de un dig dincolo de

< are umezeala, undele de pre
siune au distrus tot ce puteau 
distruge. Cum s-a lucrat arci ? 
Răspunsul la această întreba
re îl pot da imaginile pe cari* 
le oferă panourile cu expona
te din sălile liniștite ale Mu
zeului mineritului aflat de 
cealaltă parte a Jiului, pe una 
din străzile orașului Petroșeni.

Nu puține din aceste expo
nate aduse la muzeu au fost 
găsite chiar pe vechile galerii 
ale Dîljei. „Șt 
doi de mină 
cu -----
la istovire, lîrnăcopul, vîrtel- 
nița cu care minerul răscolea 
cît de cît aerul greu în clipa 
cînd puterile nu-i mai îngă
duiau să facă altceva, vorbesc 
despre o epocă definitiv a- 
pusă.

O sută de ani de minerit.
E mult ? E puțin ?
E greu de dat un răspuns.

luruba" — un sfre- 
cu miner, fistăul 

care minerul trudea pînă

Plenara de constituire 
a Consiliului municipal 
pentru educație fizică 

și sport

IN PA6. A 3A

Secvențe 
culturale
SPORT
Pe ecrane

Eleganta >i 
banistica Petroșcniulni

Parc-ar li tost ieri, cînd te’ 
gindești că aceleași unelte pu
teau fi înlîlnite în multe lo

de muncă din minele

S-a stins de mult ecoul unei 
împușcături. S-au sedimentat 
durerile provocate de ea, s-a 
stins setea atavică ce se nume
ște curiozitate a unui anumit 
gen de public; pornirile păti
mașe declanșate de un moment 
penibil prin tragismul său nu 
mai influențează imparțialita
tea judecării faptului consumat 
E timpul sa privim faptul, pe 
cît ne e posibil, între coordo
natele lui reale, la dimensiunile 
lui, în lumina circumstanțelor 
caro l-au declanșat și mai ales 
opunînd unei concepții frgn- 
diste despre viață o concepție 
robustă a unui tineret 
știe ce vrea.

Peste faptul în sine 
trece destul de lapidar,

cai

In pagina a 2-a

In sala clubului C.C.V.J. din 
Petroșeni a avut loc aseară 
plenara de constituire a Con
siliului municipal pentru edu
cație fizică și sport. Au luat 
parte activiști pe tăriinul spor
tului din întreaga Vale i Jiu
lui.

La lucrările plenarei au pai 
ticipat tov. Negrtiț Clement, 
secretar al Comitetului muni
cipal Petroșeni al P.C.R., Cor
nel Măgdescu, vicepreședinte

al Consiliului județean al 
C.N.E.F.S. și Buzianu Nicolao 
din partea C.N.E.F.S.

In funcția de președinte al 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport a fost 
ales tov. prof. Golgoțiu Adrian, 
iar ca vicepreședinți tov. Vlad 
loan și Slăbii Aurel.

Plenara a aprobat planul de 
măsuri șl calendarul manifes
tărilor sportive pe acest an.

Ciocniri între studenți și poliție 
la Roma

ROMA 1 (Agerpre»). — La 
cererea rectorului Universita 
ții din Roma. 1 500 de poli
țiști și carabinieri au evacuat 
joi facultățile ocupate de stu- 
denii, care revendică reforma 
ÎDvățămiiitului italian

Părăsind incinta facultăți
lor -.tudenții au participat la 
o demonstrație, pe străzile

centrale ale Romei, ccrînd 
demisia rectorului.

împotriva demoustranțiloi 
au lost trimise foite de poli
ție. Au avut loc numeroase 
ciocniri.

Universitatea a fost închisă 
și este păzită de polițiști. Es
te interzisă intrarea chiar și 
profesorilor.

BRUXELLES. 1 (Agorpres) 
— După amînărea dezbaterilor 
asupra dosarului privind can
didatura Marii Britanii la vii
toarea sesiune ministerială. 
Consiliul Ministerial a exami
nat joi seara relațiile C.E.E. 
cu alte țări. Consiliul Minis
terial a însărcinat comisia exe
cutivă să prezinte propuneri 
permițind comunității să re
glementeze, unilateral, tarifele 
preferențiale de tare boaefi-

Elemente noi 
în dosarul 
aderării Angliei 
la C. E. E.
ciază, In prezent, Algeria lu 
schimburile -sale cu „cei șase". 
Relațiile cu Izraelul vor fi stu
diate în continuare de Comi
tetul reprezentanților perma
nent i.

*P/5591*

ctiri
Văd Jiului acum două decenii 
și ceva, cînd capitaliștii stă- 
pîneau încă totul. Dar cind 
asculți cîntecul combinelor ce 
smulq acum bogățiile adâncu
rilor în marile abataje fron
tale ale Lupeniului și Vulca
nului, cînd îți înalți privirea 
spre înaltul turnurilor de ex
tracție de la Aninoasa sud 
sau Lonea, cînd ii auzi pe mi
neri vorbind cu mîndrie des
pre mașini de încărcat, trans
portoare puternice, locomotive 
subterane, ai în fată imaginea 
muncii de azi a minerului. Cu 
cită sudoare și sînge n-au stro- 
nit minerii Dîljei cele 1 000 
tone de cărbune pe care le-au 
dat tn 1868. Astăzi Valea Jiu
lui trimite economiei naționa
le peste 23 000 tone de cărbu
ne zilnic. Nu, aici nu este po
trivită o comparație. Dar ceea 
ce se impune este ascensiu
nea vertiginoasă a muncii mi
nerului. ascensiune al cărei 
început nu-1 găsim cu un se
col în urmă, ci în anii noștri, 
anii luminoși ai socialismului.

Pe acest drum minerii Văii 
Jiului înaintează cu pași mari. 
Mărturie stau căutările minu
țioase pentru perfecționarea 
organizării producției, pentru 
introducerea de utilaje de col 
mai nou tip. pentru
pe întinsul Văii Jiului a unui 
peisaj minier demn de qlo- 
rioasa epocă pe care o trăim

Și-n acest proces se naște 
o nouă, cu totul nouă istorie 
a mineritului Văii Țiului.

crearea

Ion BRANEA

vom 
rn li

ră ca și cum asupra lot apăsa 
sentimentul unei grave răs
punderi. Le-am promis a- 
celor adolescenți anonima 
tul asupra oricărui nu
me. Ei insă se vor recu
noaște in concepțiile lor expri
mate aici, iar din întregul 
acestor concepții cititorul nos
tru îl va ghici, nădăjduim, pe 
adolescentul educat de școala 
noastră, care șt‘<‘ 
vreme de grea i

„V. M 
era 
el, 
mult docil 
că poate 
cerea, 
disprețul 
arunca de

să judece la 
încercare, 

spunea un elev — 
un caracter aparte, plin do 
convins că reprezintă mai 

il ceea ce reprezenta, 
■nai mult decît i so 

că z.îmbetul superior și 
suveran pe care-1 
multe ori colegilor

® Utilaj de mare 
randament

Dramatismul unei concepții 
frondiste despre viață
degrabă estopîndu-i decît hi- 
perbolizîndu-i dimensiunile

Victor Maiorescu era elev 
în clasa a Xf-a C a Liceului 
din Petroșeni. Are 17 ani. Și 
avea o prietenă bună, o colegă 
de clasă. Intr-o zi, se spune, 
au luat o hotărîre deznădăj
duită. Viata, au crezut ei, nu 
le mai poate oferi nimic din 
moment ce sentimentul lor 
juvenil nu e încuviințat de 
mama băiatului. Și i-au arun
cat vieții mănușa. O detună
tură de armă a trimis în ne
ființă o fată tînără. El n-a 
mai săvîrșit actul pe care îl 
botărîse pentru amîndoi. Aces
ta e faptul consumat. Acum 
el, băiatul de 17 ani, se află 
undeva reținut în baza unor 
articole de lege pentru îngro
zitorul delict de crimă împre
jurările acestei crime le va 
elucida. fără îndoială, ancheta 
judiciară

Intr-o zi ne-am apropiat de 
ușa clasei a Xl-a C. Era clasa 
in care învățaseră cei doi. Stră
inul intrat o dată cu diriginta 
tn clasa tor și intențiile lui 
mărturisite de a sonda, în lu
mina teribilului fapt, concepția 
despre viată a unor adoles
cenți. i-a pus pe gloduri. 
Adolescenții au devenit dinlr-o 
dată oameni cu judecată main-

să poarte uni- 
Altădată a fost 
către tovarășa 
refuzat să exe- 

Mama lui a 
băiatului

il situează mult deasupra noas
tră. Dar unii dintre noi am 
făcut greșeala d<> a-1 cred-' 
superior".

,.Imi aduc aminte spunea 
altul - că pe vremea cînd 
eram prieteni am fost la ol 
acasă. Avea tot ce-i trebuia"

„O dată, la începutul anului 
a venit fără uniforma la școa
lă. A fost trimis acasă. Mult 
timp a refuzat 
forma de e’ev 
pedepsit de 
dirigintă dar a 
cute pedeapsa,
luat atunci apăratei 
care se credea un neînțeles și 
neîndreptătU".

„Mama sa il apăra de 
ti-nse | 
țările 
ecou în 
lui V. M. a existai 
gravă. Familia, în 1 
lupe fisura a 
prea multă clemență, prin prea 
multă Dărtinire și mai ales 
prin răsfăț. Ne amintim de un 
articol din „Scînteia" in care 
un erudit pedagog recomandă 
pentru elevi o sănătoasă oxlu- 
■ ație prin muncă Astfel își

pre- 
persecuții...". Consta- 
acestea revin ca un 

i memorie. Iu educația 
M. a existat o fisură 
Familia, în loc să as- 
fisura a mărit-o prin

ION C1OCIEI

Azi dimineața, ia barajul 
de la Valea de Pești e intrat 
în lucru excavatorul tip 
„7.EMAG", importat recent 
din R. D. Germană, caie are 
o capacitate de 3 -5 ori mai 
mare deci! escavatoarele ac
tual'1. In timp ce noul utilaj 
va escava în medie 1 200 - 
1 300 mc pămint pe zi. 3 bul
dozere și 10 mașini vor lu
cra în ..baterie" cu escava- 
torul ,,ZEMAG", asiqurind un 
ritm intens la escavarea ce
lor 100 00(1 mc pămint din 
.priza" barajului.

> Centrală 
telefonică

Tot azi. la Spitalul unifi
cat din Liipeni a fost dată în 
exploatare o centrală telefo
nică. Centrala are 22 de nu
mere și va contribui la îm
bunătățirea convorbirilor te
lefonice intre secțiile, servi
ciile spitalului, precum și in
tre spital și oraș. Prin intra
rea in funcțiune a noii -n- 
trale telefonice se va Îmbu
nătăți munca și la serviciile 
de intervenții.

& A 50-a garnitură
Ieri după-amiază, in atelie

rul de lîmplărie al 1-0 LL. 
Petroșeni a fost produsă cea 
de-a 50-a garnitură a noului 
tip de mobilă „Parlngul" o- 
mologal și intrat In fabrica
ție în acest an. Unitățile co
merciale au primit cu 20 do 
garnituri mai multe decît 
prevedeau contractele pentru 
noul tip de mobilă.

Rubricii realizată de
P. BREBFN

Stinele fac parte integrantă dio Irutuusul peisaj muntau al Van Jiului
Foto. N. Moldoveauu
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Surprize în „Cupa României"

INSTANTANEU

3. Prima a fost înlre- 
Polilehnica din loca- 

ategoricul scor de 3-

® U.T.A., FARU1 șl STEGU1 ROȘU — ELIMINATE DIN 
COMPETIȚIE

l? MECIUI LEMNARUL ODORHEI — JIUL - ÎNTRERUPT 
ÎN MINI TUI 60 LA SCORUI DE 2-1 PENTRU JIUL.

® OPTIMII E „CUPEI ROMÂNIEI" - ÎN 8 APRILIE.

In ediția a 31-a a „Cupei Româ
niei” la fotbal au mai rămas în 
competiție 16 echipe. Ieri, în 16- 
„cimile" celei mai importante com
petiții fotbalistice de masă s-au In- 
lilnil 32 de echipe cu potențiale 
lehnico-tactice diferite, dar toate 
cu... pretenții. Insă, ca pretutindeni, 
și în toate sporturile, nici în în
trecerile de fotbal de ieri n-au lip
sit surprizele. Trei echipe din „carul 
mare" au fost răsturnate de „butu
rugi niai mici" — echipe din cate
gorii inferioare, părăsind astfel com
petiția. U.T.A., Farul și Steagul ro-

șu stnt cele 
cută la lași de 
litale cu categoricul scor de 3—0, 
a doua a cedat cu 2—1 în fața Chi
miei Suceava, iar ultima a plecat de 
la Arad învinsă cu 2—0 do Vago
nul. învingătoarele celor 3 din „A" 
s-au calificat in optimile „Cupei 
României" la fotbal. Alte doua echi-

Patinatorii artistici și=au luat 
adio de la Geneva

Ieri, concurenta participant! la cel 
dc-al 59-lea campionat mondial de 
patinaj artistic au prezentat in ..Pa
latul de gheată" din Geneva spec
tacolul de „adio". Eliberați de tracul 
și emoțiile disputelor oficiale, pati
natorii au evoluat cu multă gratie 
și dezinvoltură stîrnind adevărate 
torente de aplauze.

In partea a doua a programului a 
evoluat majoritatea „stelelor" șl 
..aștrilor' ghefii de pe întregul glob. 
Onoarea de a deschide Inimosul spec
tacol a revenit unei tinere patina
toare gazde. Seria artiștilor ghefii a 
începui cu perechea sovietică Pa
homova — Garșkov clasată pe lo
cul VI la dansuri Aplauze și iar a- 
Clauze i-au rechemat pe gheata. Un 
adevărat uragan de aplauze a slir- 
nit dansul țigănesc al perechii so
vietice Moskvina — Vișin interpre
tat într-un ritm îndrăcit, după o me
lodie săltăreață, dinamică Finalul 
programului a adus pe ludul ghefii 
pe medaliafii cu aur al celui de-al 
59-lea campionat mondial, corifeii 
patinajului artistic de pe bălrîna 
noastră Terră.

Perechea engleză de dansatori 
Diane Towler și Bernard Ford a des
chis Festivalul de balet pe gheată 
al „stelelor" și ..aștrilor' de primă

mărime ai patinajului artistic. Ur
mează apoi austriacul Dane re r Eme
tic. Grafia in mișcări și siguranța 
talentatei
Peggy Fleming au st imit ropote de 
aplauze cu care spectatorii au re
chemat-o de trei ori pe gheată. Cum 
era și firesc, programul a fost în
cheiat de imbatabila pereche sovie
tică Belousova — Prolopapov, deți
nătoare a patru titluri de campioană 
mondială și două titluri de campioa
nă olimpica. După aplauzele înde
lungate cu care au fosl răsplătiți con
curenta, in Palatul de gheată din Ge
neva s-a așternut liniștea. Patinato
rii și-au luat adio de la frumosul 
oraș din tara cantoanelor, redlndu-și 
înt Unire la a 60-a ediție a campio
natelor mondiale de patinaj artistic 
ce vor avea loc în 1969 în Statele 
Unite ale America

patinatoare americane

VOLEI

D. C.

pe — Progresul București 
Timișoara s-au 
versarelor lor 
meciuri egale 
meniului, în f 
califică echipele aflate în deplasa
re. Progresul a făcut I —l Ia Me
talul Tîrgoviștc, iar C.F.R. Timișoa
ra 2—2 la Galați cu Ancora. Cele
lalte echipe de divizia A, cu excep
ția formației Jiul, pe lîngă faptul că 
toate au jucat în deplasare, s-au 
calificat prin victorii asupra adver
sarelor, deși unele au fosl obținute 
cn dificultate, iar altele în pre
lungiri. Astfel, Rapid a făcut 
2—0 cu Dinamo Obor, Steaua a în
trecut pe Chimia Făgăraș cu 2—1, 
Universitatea Cluj a dispus cu ace
lași scor de Victoria Tg. Jiu, Di
namo Bacău a surclasat, cu 4—0 pe 
Progresul Brăila, A.S.A. Tg. Mureș 
a cîșligat cu 3—0 in fața echipei 
T.U.G. București, studenții craioveni 
și-au depășit adversarii — pe mi
nerii băimăreni — cu 3—I, în timp 
ce Dinamo București, F.C. Argeș și 
Petrolul Ploiești au 
tă, 1 —0. pe Metalul 
C.S.M. Sibiu, respectiv, 
Oradea (ploie.ștenii 
victoria in prelungiri printr-un pe
nalii). Politehnica Timișoara s-a ca
lificat în dauna Marinei Mangalia, 
pe care a învins-o cu 3—2. In sfîr- 
sil. a 16-a calificată va fi probabil, 
Jiul Pelroșeni care conducea pînă 
in minutul 60 al jocului cu 2—1 pe 
Lemnarul Odorbei. Motivele între- 
ruperii jocului cu o jumătate de 
oră înainte de final le vom face cu
noscute cititorilor noștri de îndată 
ce vom intra în posesia lor.

și C.F.R.
i calificat în fața nd- 

deoarece au făcut 
și, conform regula- 

asemenea condiții, se 
aflate

BASCHET

Antrenament la volei in sala de spori a Liceului Pelroșeni.

TOIA

Voi munci
mai mult. Sper
să-mi fac loc
in echipă

L-am înlîliut pe Ovidiu Toia 
într-un magazin cu mărțișoa- 
re de pe strada principală a 
Petroșeniului. Am dedus repe
de cu ce ocazie se afla în 
magazin și am așteptat pină 
și-a făcut cumpărăturile. Apoi 
am intrat în vorba.

- Nu le-am văzut pe la 
antrenamente. De ce?

— Am fost la tratament la 
Herculano. M-am întors acum 
cîteva zile. Din 22 ianuarie, 
de la antrenamentul la care 
am suferit un accident la ge
nunchi, am fost văduvit de

i

hi a imeput returul campiona
tului categoriei B de volei mascu
lin. Știința Pelroșeni a primit acasă 
replica formației Universitatea Cra- 
iov a. Meciul a fost disputai s-a • 
înc hviat în linal cu victoria gazde
lor. < are și-au întrecut partenerii de 
întrecere cu scorul de 3—1.

Meciul începe in nota de domi
nare a localnicilor, care combină 
frumos, ridică și trag decisiv, înscri
ind punct? prețioase pentru asigu
rarea victoriei. Primul set se termi
nă repede, fiind c iștigat la 4 de stu
denții petroșeneni. Ei ii cîșligă și 
pe al doilea, de dala aceasta la 10. 
Studenții craioveni au o ușoară re
venire. in timp ce localnicii cred 
că an deja asigurată victoria. Așa 
se face că al treilea set este cîști- 
qal de voleibaliștii craioveni la 8. 
In cel de-al patrulea set petroșenenii 
se mobilizează și sini hotăriți să 
cîștige setul pentru a nu avea sur
prize în final. După multe schimbări 
de servicii, ei se distanțează, cîș
ligă «etnl și. o dată cu acesta, par
tida.

Victoria este fără îndoială meri
tată, ea constituind un bun suport 
moral pentru viitoarele partide care

MICRO
INTERVIU

fotbal. Mă resimt încă puțin, 
însă... merge.

— Talpai, tot accidentat ?
— Ceva mai grav. Cred că 

va fi operat la București.
— Cum vezi returul ?
— Foarte disputat,

grele. Echipa noastră 
merge.

— Ce Iaci, tot rezervă 
primăvara asta ?

— Mă afectează enorm

Meciuri 
însă

și-n

pos
tura asta. Am însă de gînd să 
muncesc la antrenamente și, 
sper, să-mi fac loc în echipă. 
Deși am drept concurenți coe
chipieri valoroși, ardoarea cu 
care-mi doresc un loc în an- 
g.enajul Jiului cred că-și va 
spune cuvîntul, iar antrenorii... 
vor decide.

— Succes mult, 
Vreau să le văd 
mareînd goluri.

M-am despărțit de 
dind că dacă toți
Jiului ar fi animați de dorința 
de a se pregăti cit mai bine, 
echipa ar avea mult de cîș- 
ligat. Și fotbalul, în general.

Ovidiule ! 
din nou

Toia, gîn- 
fotbaliștii

V T.

i

F.C.
întrecut la liini- 

București, 
pe Crișul 

asigurîndu-și 
printr-un

îi așteaptă pe studenții pelroșenenl. 
La obținerea victoriei și-au adus a- 
portul majoritatea jucătorilor care 
au evoluat in teren, evidențiindu-se 
în mod deosebit Ceacu, Miiller, 
Șchiopii și Comarnițchi.

Partida a fosl condusă tu compe
tență de o brigadă de arbitri — 
Mugur Niqplae din București și Mir- 
ea Bogariu din Sibiu.
Duminica viitoare, Știința Pelro

șeni se va deplasa la Brașov, unde 
va juca cu formația Creația din lo- 
< alilale. O victorie a petroșenenilor 
le-ar limpezi calea menținerii în di
vizie.

S. BAI Ol

Minerul Lupeni

DE AICI ÎNCEPE RETURUL
8.
9.

10.

Unio Satu Mare
Știința Pelroșeni
Medicina Tg. Mureș

465—611
496—579
555—612

11
11
10

și voleibaliștii, ca și handbali- 
știi, baschetbalișlii de la Știința ocupă 
penultimul loc în clasamentul turu
lui campionatului diviziei B în care 
activează. După voleibaliști, care au 
reluat primii activitatea competi- 
țională, in 10 martie vor intra în în
trecere baschelbaliștii. Pentru a cu
noaște și împărtăși cititorilor noștri 
stadiul pregătirii basciietbaliștțlor de, 
la Știința ne-am deplasat la sala de 
sport a I.M.P., unde băieții tocmai se 
aflau la antrenament sub îndruma- 
reau competentă, ~ exigentă, a pro
fesorului Teodor Szilaghv, 
rul echipei. Am profitat de o scurtă 
pauză și am adresat cîteva întrebări 
antrenorului.

Cind ați început pregătirile și in 
ce stadiu vă aflați cu ele ?

— Intre 8—15 februarie ne-am in- 
tilnit de cite două ori p-î săplămină, 
la sala și pe dealurile din împreju
rimile ^institutului. Din 15 februarie 
am ridicat numărul antrenamentelor 
la 4 pe săptămînă. Am susținut deja 
și două meciuri de verificare cu Me
talul Hunedoara, la ei și la noi, pe 
care le-am cîșligat. Dar scorul in
teresează mai puțin. Principalul este 
că băieții nu lipsesc de la antrena
mente și se străduiesc să obțină o

o formă cil mai bună. Deci stadiul 
pregătirilor este avansat.

— Cind reluați campionatul ?
— Duminică, 10 martie, jucăm pri

ma etapă a returului, la noi xicasă, 
cu Pedagogic Orad-M. Sperăm să în
vingem.

— Ce loc întrevedeți pentru Ști
ința în retur ?

— In orice caz unul mai sus-de- 
cit 9. Avem 5 meciuri acasă și 4 
in deplasare și trebuie să profităm 
de acest lucru.

— Vă rog, lotul !
— Da : Bochiș, Boboiceanu, Gher- 

ghely, Groglov, 
Solomon, Stoian.

Rotaru,
Tudorică,
autentică

Ianoșiga, 
Stu rec, 

Țandrău, David, Weber (o 
speranță), Buzdugan, Leca.

I-am mulțumit tovarășului profe
sor Szilaghv și am urat, prin dîn- 
sul, succes echipei de baschet Ști
ința Pelroșeni în returul campiona
tului.

D. GHEONEA

anlieno-

Victoria Călan 5-1 (1-1)
Cu o săplămină înainte de relua

rea campionatului de fotbal, Minerul 
Lupeni a susținut ieri, pe stadionul 
din localitate, o înlîlnire amicală cu 
formația Victoria Călan.

După consumarea celor 90 de ml-

nule de joc. victoria a revenit lo
calnicilor cu scorul de 5—1 (1 — 1).

Golurile lnpenenilor au fost În
scrise de Farkaș (3), Cotroază și 
Precup.

E primăvară. 
Și pe terenul 
școlii nu mai e 
zăpadă ! Așa că, 
o „miuță" înain
te de ore...

Dintre exercițiile la sol, șparqatul (sau sfoara) atrage întotdeauna 
unanime aprecieri.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIILOR
La Viscoza primele întreceri la popice

La 1 martie s-a dat startul în cam
pionatul pe asociații sportive, edi
ția 1968, la disciplinele : popice, te
nis de masă și șah. Conform regula
mentului stabilit de comisiile de or
ganizare, campionatul pe asociații 
sportive se desfășoară mai întti pe 
secții, apoi pe întreprindere — in
dividual și pe echipe.

La Viscoza Lupeni primele între
ceri s-au desfășurat la popice, cu 
participarea reprezentanților secțiilor 
filatură și chimică, lată cele mai 
bune rezultate obținute la indivi
dual în urma color 40 de bile arun
cate (20 la plin și 20 la izolat).

Seclia chimică: Vincze loșka — 
I32 p.d., Ion Ștefan — 128 p.d., Ba
las Francisc — 115 p.d., Ștefan Ni- 
colae — 100 p.d.

Sec fia filatură: Bojin Aurel — 
118 p.d., Nițu Dumitru — 115 p.d., 
Pelroveanu Francisc — 113 p.d.

In zilele care urmează se vor În
trece popicarii din secțiile textilă, 
mecanică și serviciul administrativ. 
Primii șase clasați pe fiecare secție 
vor forma echipa care va participa 
la întrecerile pentru cucerirea titlu
lui do campioană a asociației pe a- 
cest an.

A. SIÂBÎ1
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fPORÎIVI PHROJM 
IN ORflJUL OTELURILOR

HUNEDOARA (prin telefon 
de la Mircea Neagu). La Hu
nedoara, prima duminică a lu
nii martie a fosl destul de să
racă in întreceri sportive. Din 
această cauză, Iubitorii spor
tului din localitate au avui un 
singur drum — spre sala de 
sport Constructorul, pentru a 
urmări evoluția haschetbaliștf- 
lor și n echipelor do handbal 
din Pelroșeni, care se pregă
tesc in orașul otelurilor.

In cursul dimineții s-au în
trecut echipele de baschet Ști
ința Petroșani si Constructo
rul Hunedoara. Ca și în par
tida de sîmbăla, cind au cîș- 
tigat cu 65 — 55, studenții din 
Pelroșeni au terminat învingă
tori și ieri cu scorul de 72—63. 
A. fost un util joc de verifi
care pentru ambele formalii 
caro se pregătesc cu intensi
tate in vederea noului sezon.

Anunțată pentru ora 12, 
partida de handbal dintre e- 
chipele S.S.E. Pelroșeni șl 
C.S.M. Reșița nu a avut loc 
deoarece jucătoarele reșițene 
nu sosiseră pînă la ora fixată 
pentru începerea meciului. In 
această situație, handbalistele 
din Pelroșeni au jucat în „fa
milie”. Tot in „familie' an ju
cat și handbaliștii, pentru că 
nici băieții de la C.S.M. Re
șița nu aii sosit la timp.

Sperăm că duminica viitoare 
va fi o zi mai „plină" în în
treceri sportive și deci și cro
nica noastră mai bogată.

Schi

Finalele 
campionatului 
școlilor 
profesionale

Sîmbălă și duminică, pe pif
tiile din Paring, s-au disputat 
întrecerile finale ale campio
natului școlilor profesionale a- 
părtinind de Ministerul Mine
lor, la schi — fond și probe 
alpine. Și-au trimis reprezen
tanții Școala profesională Mier
curea Ciuc și Grupurile școlare 
din Pelroșeni, Lupeni și Baia 
Mare. In urma disputării pro
belor, clasamentul se prezintă 
astfel :

10 km fond, juniori mari : 
1. Torok Bella, Lupeni; 2. 
Szeres Adalbert, Lupeni; 3. Lă
cătuș Ioan, Lupeni. 5 km ju
niori mici: 1. Popovici Dumi
tru, Lupeni; 2. Săsăran Mihai; 
3. Țandea Viorel (ambii de la 
Petroșeni). 3X5 km fond ju
niori: 1. Grupul școlar minier 
Lupeni I; 2. Grupul școlar mi
nier Pelroșeni I; 3. Grupul 
.școlar minier Lupeni II. Slalom 
special juniori mari: 1. Krom- 
packi Vasile, Baia Mare; 2. 
Trif Vasile, Baia Mare; 3. 
Oszvath Ludovic, Miercurea 
Ciuc. Slalom special juniori 
mici: 1. Mariaș loan, Baia Ma
re; 2. Ivasuc Iosif, Baia Mare; 
3. Szirmay Ludovic, Lupeni. 
Slalom uriaș juniori mari: 1. 
Krompacki Vasile; 2. Nagy 
Gheorghe, Miercurea Ciuc; 3.1 
Oszvath Ludovic. Slalom uriaș 
juniori mici: primele trei lo
curi au fost ocupate de aceiași 
concurenți ca la slalom spe
cial.

Tiberiu FAZEKAS 
maistru instructor

PRONOSPORT
Rezultatele concursului Pro

nosport nr. 9 din 3 martie
1968:

1. Minerul B. M. — U. Cr 2
2. Chimia Făgăraș — Steaua 2
3. C.S.M. Sibiu — F.C. Argeș 2
4. Chimia Suceava — Farul I
5. Polit. Iași — U. T. Arad I
6. Bologna — Inlernazionah- 1
7. Brescia — Fiorentina
8. Mantova — Lanerosi X!
9. Milan — Cagliari 2

10. Napoli — Sampdoria X
11. Roma — Juventus X
12. Torino — Alalanta 1
13. Varese — Spăl 1

Unde iac sport
u r i c ă n

Uricănenii discută mult 
despre această problemă. Să 
vedem cum stau lucrurile. 
Să pornim de la posibilitățile 
existente pentru practicarea 
sportului in școală. Aici edu
cația fizică este prevăzută 
ca disciplină obligatorie la 
clasele V—XI. Dar unde se 
desfășoară aceste ore ? Intr-o 
simplă cameră cu lungimea 
de 10 metri și lățimea de 5 
metri, dptată cu patru apa
rate de gimnastică dintre ca
re unul nu poate fi folosit. 
Ce-i drept școala mai dispu
ne de un teren de handbal 
și unul de voiai, dar acestea 
nu corespund cerințelor. Nici 
la capitolul echipament spor

tiv nu se stă bine. Există 
doar cîteva tricouri, și aces
tea mici, două plase de vo
lei rupte, cîteva anvelope 
sparte...

Aceeași situație se află și 
la A. S. Minerul Uricani. Aici 
surprinde absenta oricăror 
forme de evidență a activi
tăților; unii tovarăși din bi
roul asociației nici nu-și cu
nosc bine atribuțiunile, iar 
locurile unde pot practica 
sportul uricănenii se pot nu
măra pe degete. In afară de 
arena sportivă care se află 
într-o stare deplorabilă, nu 
mai găsești nici o altă bază 
sportivă (I). De cîțiva ani se 
fac lucrări pentru reamena-

e n i î
jarea arenei dar nu se mai 
termină. Cind se nivelează 
terenul, se demolează gardul, 
cind se ridică gardul, apar 
noregularități pe teren. In 
Uricani a existat o sală de 
popice, unde iubitorii aces
tui sport iși desfășurau ne
stingheriți activitatea. Dar nu 
știm cui i-a venit ideea s-o 
transforme in sală pentru ho
re țărănești (!). Pentru tenis 
de masă a existai o sală în 
clădirea clubului, dar ea a 
fost imediat încuiată, nimeni 
nemaiavînd acces aici. Tot 
sub cheia nepăsării se află 
și amenajarea unui ștrand și 
a unui teren do volei. De 
ani de zile se tot „preconi

zează" dar nimeni nu face 
nimic concret. De ce? Pentru 
că nu există inițiativă pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
practicării sportului. Cei din 
conducerea asociației se pling 
că nu au unde să organizeze 
o acțiune mai de amploarc. 
In acest sens am veni cu o 
propunere. In cartierul Ster- 
ininos se află o sală cu o 
capacitate apreciabilă pentru 
construcția căreia stalul a 
investit o sumă mare de bani, 
iar acum osie lăsată în pa
ragină. Stăpinul ei este E.M. 
Uricani care, de mult timp 
caută s-o „paseze" cuiva. 
Ne întrebam : de ce această 
construcție nu este transfor
mată într-un complex spor
tiv ? Iată numai o posibili
tate pentru a-i mulțumi pe 
uricăneni. Numai că pentru 
aceasta este nevoie de puți
nă inițiativa, de o conlucra
re atentă intre toți factorii 
care răspund de problema 
activității sportive in Uricani.
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legătură cu încetarea din vîafă 
cosmonautului sovietic Iuri Gagarin

Protest laoțian 
împotriva 
raidurilor aviației

MOSGOVA (Agerpres). — (uri Ga
garin a încetat din viată în urma 
unul tragic accident de avion în 
timpul unul zbor de antrenament. 
In comunicatul dat publicității, C.O. 
al P.G.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și 
U.R.S.S.
moartea 
lume.

Pentru
fost constituită o 
mentală.

Iuri Gagarin va fl tnmormîntat 
lînqă zidul Kremlinului din Moscova.

Consiliul de Miniștri al 
anunță cu adlncă ducere 
primului cosmonaut din

organizarea funeraliilor a
romisie guverna-

★

MOSCOVA (Agerpres). — Agenția 
5FASS anunță că în accidentul de

avion, produs la 27 martie 1968, în 
care și-a pierdut viața Iuri Gagarin, 
a pierii șl colonelul-inginer Vladi
mir Serioghin, comandantul mitătii 
de aviație respective.

★

MOSCOVA (Agerpres). — Colo
nelul Iuri Gagarin, primul cosmo
naut din lume, decedat în urma ac
cidentului de avion produs miercuri, 

9 martie 1934. Soția 
este asistentă medi- 

are două fiice. Elena

s-a născut la 
lui. Valentina 
cală. Gagarin 
și Galina.

La 12 aprilie 1961, ia bordul na
vei „Vostok-1", Iuri Gagarin a e- 
fectuat zborul în Cosmos, care a 
durat 108 minute, mareînd prin a- 
ceasta începutul erei In care omul

Biografia lui

a devenit participant direct a) ex
plorării spațiului extraterestru.

Gagarin nu a mai efectuat și alte 
zboruri în Cosmos, însă a avut un 
rol important în pregătirea cosmo- 
nautilor sovietici, fiind comandantul 
detașamentului de cosmonauti și 
conducătorul antrenamentelor lor.

★

MOSCOVA (Agerpres). — Agenția 
TASS transmite că Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul do Mi
niștri al U.R.S.S. au constituit o co
misie guvernamentală pentru eluci
darea circumstanțelor mortii pilotu
lui cosmonaut colonel luci Gagarin 
șl a colonelului inginer Vladimir 
Serioghin.

Iuri Gagarin

americane

Dezvoltarea con
strucțiilor navate 
în R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — Potrivit da« 
telor publicate de ,,Lloyds Register 
of Shipping", R. D. Germană ocupă 
locul al șaselea In lume in ceea ce 
privește exportul de nave. In anul 
1967, opt șantiere navale din R. O. 
Germană au exportat 125 de nave 
cu o capacitate de 271 786 tone.

In privința construcției navelor de 
pescuit, R. D. Germană ocupă undi 
din primele trei locuri, alături de 
Japonia și Polonia.

Vedere panoramică a localității Karl Marx, așezată in partea sudică 
a R.D.G. și care numără în prezent aproape 300 000 locuitori.

XIENG— KUANG (Agerpres). 
Secretarul general al partidului Neo 
Lao Haksat, Faini Vongvicit, o adre
sat copreședinților de la Geneva 
pentru Laos un mesaj de protest 
împotriva raidurilor aviației ameri
cane asupra teritoriilor laoțieile eli
berate, anunță agenția de presă 
Kaosan Paiet Lao. In declarație se 
arată, între altele, că după bombar
damentul efectuat de avioanele ame
ricane la 17—18 martie asupra ora
șului Sam Nea, la 21 și 23 martie, 
aviația S.U.A. a efectuat din nou 
raiduri asupra orașului Xieng-Kuang, 
important centru economic, politic 
șl cultural al provinciei cu același 
nume, aflată sub controlul fortelov 
Neo Lao Haksat. Potrivit mesajului, 
aviația S.U.A. a lansat asupra re
giunilor dens populate ale orașului 
bombe cu bile și rachete care au 
provocat moartea a numeroși locui
tori pașnici, îndeosebi femei, bă- 
trînl și copil.

XTERN
și alte localități din provincia orien
tala mai puțin importante continuă 
să se afle, deocamdată, sub contro
lul unităților militare ale conducăto
rului biafrez, colonelul Ojukwu 
Odumegwu. Corespondentul din La
gos al agenției Reuter transmite, ci
tind surse autorizate, că în regiu
nea Insulei Bonny, situată la sud de 
Port Harcourt, au loc concentrări 
ale trupelor federale. In timpul lup
telor angajate în regiunea Onitsha, 
unitățile Biafrei au scos din luptă 
aproape în întregime efectivul celei 
de-a doua armatei federale.

Agenția Associated Press transmi
te că pe străzile orașului Bombay 
patrulează puternice forțe poliție
nești, în urma unoc violente inci
dente între diferite grupuri etnice. 
In cursul tulburărilor, 
marți cu ocazia alegerilor 
pale, a fost ucisă o 
mal multe alte cănite.

Gagarin era conștient de impor
tanta activității pentru cucerirea 
Cosmosului: „Omul, spunea el, este 
mînat în Cosmos nu numai din cu
riozitate. Aceste zboruri slujesc ști
ința, contribuie la descoperirea șl 
studierea multor taine ale naturii. 
Este greu acum să ne imaginăm cite 
răspunsuri la întrebările care li fră- 
mîntă astăzi pe fizicieni și medici, 
pe chimiști și biologi, pe metalur
gist! și energeticieni, se ascund a- 
colo, în spatiile nemărginite ale 
Cosmosului".

I se părea de neconceput ideea 
de a renunța la cercetările cosmice. 
„Zborurile în Cosmos sînt munca 
mea. Ele mi-au captivat sufletul șl 
gîndurile, șl atît timp cît voi fi să
nătos, și voi fi în plinătatea puteri
lor mele, voi năzui spre Cosmos".

★
La Moscova aii fost date publici

tății necrologul primului cosmonaut 
din lume Iuri Gagarin și necrologul 
colonelului inginer Vladimir Serio
ghin, semnate de Leonid Brejnev, 
Alexel Kosîghin, Nikolai Podgornli 
șl de altl conducători al P.G.U.S. șl 
guvernului sovietic, de conducători 
militari $1 cosmonauti.

venind siderurgist. 
Pasionat încă din 
copilărie de avia
ție, s-a înscris 
la școala de pilot! 
din Orenburg (U- 
ral) pe care a ter
minat-o în 1957.

In anul cind a 
fost lansat primul 
satelit sovietic, s-a 
căsătorit cu o a- 
sislentă medicală 
— Valentina. Din 
căsătorie s-au năs
cut două 
lena și 
Cînd a 
cosmonaut, Valen
tina i-a mărturisit 
teama pe care l-o 
inspiră această me
serie primejdioasă, 
dar a adăugat că 
de fapt ar dori din 
suflet ca Iuri să 
fie primul om 
care să zboare în 

ce s-a realizat, du-

s-a

fetite, E-
Galina. 
devenit

Vietnamul de sud

Unitățile F.N.E. angajează ciocniri 
cu trupele americano-saigoneze

SAIGON (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite că în re
giunea deltei fluviului Mekong au

Patrioti sud-vietnamezi care 
acționează în regiunea Nara 
Bo, perfecționîndu-șl pregăti
rea militară, la sfîrșitul 
lupte recente.

Războiul era

vietnamezi 
cele circa

MOSCOVA (Agerpres). — Iuri Ga
garin s-a născut la 9 martie 1934 
într-o familie de țărani din Smo
lensk. In anul 1941 a început școala 
elementară, iar după terminarea ei 
® urmat o școală profesională, de-

Cosmos, dorință ___ r
pă cum se știe, la 12 aprilie 1961. 

După zborul său cosmic, Gagarin 
a continuat să învețe, absolvind cu 
succes Academia tehnică de aviație 
„Jukovski".

Primele constatări ale comisiei 
de anchetă privind tragicul 
accident

Catastrofa' avionul !n care au 
zburat cosmonautul furi Gagarin șl 
inginerul colonel Vladimir Serio- 
gbin, a avut loc in apropierea satu
lui Novoselkovo. raionul Kirjacisk, 
regiunea Vladimir, a anunțat Comi
sia guvernamentală pentru elucida
rea circumstanțelor mortii lui Ga
garin și Serioghin.

La 27 martie Gagarin a pornit in
tr-un zbor obișnuit de pe aeropor-

tul de lingă Moscova împreună cu 
instructorul Serioghin, la bordul 
unui avion de antrenament cu reac
ție avind două locuri. Catastrofa 
s-a produs în timp ce avionul se 
înapoia la aeroport, după ce misiu
nea de antrenament în zona de zbor 
fusese îndeplinită.

Cauzele catastrofei sînt studiate 
la fata locului de către Comisie, cu 
participarea unor cunoscuti specia
liști în probleme de aviație.

“„INSURECȚIE" SAU
REPETIȚIE GENERALĂ
(Urrnare din numărul trecut)

Numai jeepurile „MP" și 
sîrma ghimpată aminteau de 
război la Saigon. Din cind In 
cînd se lntimpla cile un aten
tat individual la marginea 
Cholonulul. At it. Civilii ame
ricani se instalau luxos pină 
Ia periferie, pînă și la Gia 
Dinh, astăzi sub gloanțe, în 
vile confortabile. Ca și la Hue, 
ei s-au lăsat prinși de parti
zani cu mlinile legate.

Războiul începea in orezării, 
după zone Imense în care re- 
tugiații se îngrămădeau în ju
rul orașelor. Două milioane de 
refugiați.

Intr-o săptămină F.N.E. a 
tulburat acest echilibru. El a 
schimbai 'înfățișarea orașelor. 
El a semănat indoiula In ce 
privește protecția din partea 
trupelor americane; a confir
mat populației că armata sud- 
vietnameză nu este capabilă 
să se mențină, nici măcar în 
oraș (în Asia se preferă dove
zile cuvîntului dat). El a zgu
duit indiferența unei părți o 
populației urbane.

Războiul din Vietnam, ca și 
cel din Indochina este fn ge
neral un război rural, o bătălie 
pentru sute. $i el va rdmtne ast- 
lel In ciuda schimbării de tacti
că. lucru normal Intr-o țară în 
care HO la sută din populație 
trăiește Io țară
o luptă pe viață și pe moarte 
pentru cucerirea și păstrarea 

12 milioane de țărani sud-

petrecute 
municl- 

persoană, iar 
Poliția a ope-

violente

loc lupte deosebit de violente în
tre forte ale Frontului National de 
Eliberare și unită(i americano-sai
goneze. In cursul zilei de joi, o 
unitate de infanteriști marini ame
ricani, transportați, cu elicoptere la 
12 km de tabăra Carrol, a fost ata
cată prin surprindere de patriot!.

Comandamentul american de la 
Saigon a anunțat că, în cursul săp
tămînii care s-a terminat la 23 mar
tie, numărul morților și răniților din 
rîndul trupelor S.U.A. 
cîteva mii.

se ridică la

A-

— Un purtă- 
american, cl-

Consiliul de Miniștri al Libanu
lui a respins cererea de demisie a 
ministrului afacerilor externe, Fouad 
Butros, prezentată în urma înfrîn- 
gerii sale în alegerile parlamentare. 
Potrivit agenției France Presse, Butros 
a revenit asupra hotărîrii sale con- 
linuînd să îndeplinească în actualul 
guvern funcția de ministru de ex
terne?

Recent, Clubul U.N.E.S.C.O. din 
Bois — Colombes (Franța) a organi
zat o seară culturală românească în 
cadrul căreia cei prezenți au urmă
rit o conferință și au vizionat cîteva 
filme documentare realizate de ci
neaști români.

Agenția C.T.K. transmite că la 
Praga au luat sfirșit lucrările Ple
narei Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac. A fost a- 
doptată hotărîrea de a se convoca 
un Congres extraordinar al uniunii, 
în cadrul căruia să fie discutată si
tuația actuală a organizației.

A 2-a Conferința pentru finanța
rea industrializării Africii ale cărei 
lucrări s-au desfășurat în capitala 
Etiopiei. Addis Abeba s-a încheiat. 
La conferiată, organizată de comi
sia economică a O.N.U. pentru A- 
frica, au participat reprezentanți din 
15 state africane și din alte țări ale 
lumii, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale. Confe
rința a recomandat înființarea de 
centre pentru dezvoltarea industrială 
în flecare regiune din Africa.

care locuiesc In
12 000 de sate și 

cătune. F.N.E. controlează com
plet mai mult de jumătate din 
acestea. El ține prea mult la 
sprijinul populației, apelează 
la el; lansează chemări la in
surecție. A hotărit oare F.N.E. 
că a sosit momentul pentru 
cel de-al treilea stadiu al gue
rilei revoluționare — Insurec-

La ordinea 
zilei

ția generală ? $i aici trebuie 
prudență, ca întotdeauna îri 
Vietnam.

Se pare că F.N.E. a Început 
o repetiție generală a viitoa
rei insurecții. El a sondat 
populația orașelor pentru vi
itorul atac generalizat. El a 
declanșat întreaga sa Infra
structură, a pus în acțiune 1 
toate rotițele, dă maximum fn- 
tr-o bătălie precisă și pentru 
un timp delimitat. Umăr la u- 
măr cadrele rurale și regio
nale. mllltanții de la orașe, 
rețelele și celulele F.N.E. au 
trecut la acțiune deschisă. Fi
nă acum rețelele orașelor erau 
clandestine. F.N.E. a vrut să-șl 
demonstreze forța prin acțiuni 
răsunătoare simultane Înainte 
de bătălia de la Khe Sanh. Dur

el vu putea reincepe: liderii 
F.N.E. nu sirit grăbiți, ei mai 
pot aștepta ani de zile.

Este probabil că înaltul co
mandament al F.N.E. a hotărit 
să accelereze procesul și a 
pus Ia punct acest asalt al o- 
roșelor fn cadrul ofensivei din 
anotimpul ploios, pentru a e- 
chilibra asediul de la Khe 
Sanh înainte de dificila lună 
aprilie — începutul anotimpu
lui uscat, cind cerul va fi se
nin șl aviația americana ar 
putea interveni mai masiv. De 
unde interesul acestor bătălii 
în cadrul unei manifestări ge
nerale a forței F.N.E., în mo
mentul cel mai favorabil ales 
înainte de aprilie, in momen
tul cind va începe campania 
electorală americană.

Dar nimic nu dovedește din 
punct de vedere politic că In
surecția generală masivă a 
fost scontată pentru acum. Se
cretul rămîne una din cheile 
succesului pentru acești revo
luționari din Asia. Pe viitor 
Frontul va avea in mînă toate 
dalele. Va miza el oare pe o 
viitoare Insurecție ?

Cadrele F.N.E. mizează pe 
timp. Ei nu vorbesc decît des
pre viitor, și „astăzi" nu e- 
xlșlă pentru ei decît In raport 
cu „miine*, adică „revoluția 
sud-vletnameză". Acești con
ducători militari consideră că 
nu a sosit momentul pentru 
izbucnirea revoluției rurale în 
sud. „Trebuie pentru aceasta 
să se accelereze dezintegrarea

guvernului sud-vfelnamez 
Salgon" — ml-au explicat ei 
— șî „ca forțele F.N.E. să se 
Întoarcă victorioase 
gon".

Ofensiva generală 
nu reprezintă decît un 
în această piesă lungă, care 
se joacă de utila timp.

Aceasta revoluție sudislă 
este explicată, cu țoale etapele 
și schemele ei, in toate șco
lile politice ale partizanilor, 
în pădure. Cadrele o vor ex
plica apoi țăranilor la sate. 
Insurecția generală va izbucni 
în ziua In care orașele se vor 
răscuîa din proprie inițiativă 
sub presiunea tortelor F.N.E. 
și a sabotajului: studenții de 
la Hue se vor răscula din nou 
cu budișlii, cu muncitorii din 
Saigon și Gia Dinh și cei din 
Confederația oamenilor muncii 
din Vietnam-, țăranii, munci
torii, studenții vor antrena pe 
micii comerciant! chinezi din 
Cholon, pe burqfiezii patrioți, 
pe catolicii liberali pentru o 
răsturna pe generalii din Sai
gon șl a-i alunga pe ameri
cani

Frontul vrea .să-și accelere
ze acum politica, -după congre
sul care a avut loc fn august 
„undeva fri Vietnamul de sud".

Astfel, la Saigon și Hue au 
luat ființă' secții'dlt? unui partid 
politic nou. apropiat de F.N.E., 
un partid de, unificare, fn ca
re se folosesc lei menii „de a- 
lianță a forțelor democrației 
și păcii". Totodată. s-au lansat 
apeluri către populație să se 
înscrie in asociațiile patrioti
ce, să participe la comitetele 
ruvoluțfonare,. elemente esen
țiale ale strategiei politice a 
F.N.E.

la Sai-

aciua lă 
nou act

JACQUES DOYON

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșenl- sir. Republicii ar. 90. Tel, 1662, 269 (C.C.V.J.).

SAIGON (Agerpres). 
tor militar de cuvînt 
lat de agenția Reuter, a declarat că 
patriotii sud-vietnamezi au reluat 
joi luptele la Trang Bang, localitate 
situată la circa 70 km de Saigon.

Forțele patriotice au lansat un a- 
tac surpriză cu mortiere grele și a- 
supra cartierului general al trupelor 
sud-vietnameze dizlocate la Long 
Dinh la numai 40 km sud-est de 
Saigon.

Marinarii americani care asigură 
apărarea bazei Khe Sanh au angajat 
joi noi lupte cu forțele patriotilor 
în apropierea bazei.

In același timp, aviația americană 
continuă să bombardeze pozițiile de
tașamentelor F.N.E. dispuse în jurul 
Khe Sanhului ca „un clește", cum 
afirmă agențiile occidentale.

Trupele guvernului federal al Ni
geriei continuă să avanseze spre o- 
rașul-port Opobo, situat pe litoralul 
mării la 65 kilometri de Port Har
court, important centru industrial $1 
strategic delimit de autoritățile bia- 
freze. Agențiile de presă anunță că

Primul televizor portativ 
francez în culori, „Portacnlor", 
integral tranzistorizat, a fost 
prezentat presei la Paris de 
societatea „Pizon-Bros". Echi
pat cu un ecran de 38X41 cm. 
aparatul are o greutate de 17 
kg. El poate recepționa, alit 
emisiunile în culori cît și ce'e 
în alb-negru pe baza sistemu
lui francez Secam. Prețul de 
vînzare este sub 3 000 de 
franci, cu mult mai mic decît 
al unui televizor obișnuit.

Iordania acuză
de pregătirea unui nou atac

NEW YORK (Agerpres). — Repre
zentantul Iordaniei la O.N.U., Mu
hammad El-Farra, a adresat o scri
soare președintelui Consiliului de 
Securitate în care acuză Izraelul de 
pregătirea unui nou atac de-a lun
gul rîulul Iordan. Scrisoarea men
ționează declarația făcută luni de 
primul ministru izraelian, Levl Esh-

Situația relațiilor
dintre Congo și Ruanda

KINSHASA (Agerpres). — Postul 
de radio congolez a dezmințit decla
rația ministrului de externe al Ni
gerului, Abdou Siddikou, făcută „u- 
nei agenții străine de presă" potri
vit căreia cu prilejul vizitei sale Ia 
Kinshasa ar fi avut misiunea de a 
media între guvernele congolez șl 
ruandez In privința restabilirii rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
{ări. La sfîrșitul săptămînii trecute, 
Abdou Siddikou vizitase Kinshasa, 
unde a avut întrevederi cu persoa
ne oficiale congoleze. Dreptul de a 
hotărî reluarea relațiilor diplomatice 
între Congo (Kinshasa) șl Ruanda 
aparține în exclusivitate Biroului 
Politic al partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției și Consiliului de 
Miniștri, precizează o declarație di
fuzată de postul de radio Kinshasa. 
Deocamdată, o asemenea hotărîre 
nu a fost adoptată. In cercurile ofl-

ciale congoleze se apreciază că Ni
gerul nu are misiunea de a media 
în problema normalizării relațiilor 
diplomatice dintre Congo (Kinshasa) 
și Ruanda.

kol, în care acesta amenința Iorda
nia „cu noi represalii" dacă va to
lera activitatea organizației „Ai 
Fatah"’.

Guvernul iordanian — se mențio
nează în scrisoare — nu se consi
deră responsabil de securitatea tor
țelor izraeliene. EI-Farra a mențio
nat că „la originea incidentelor se 
află menținerea ocupației militare 
a Izraelului asupra teritoriilor arabe". 
In încheierea scrisorii, reprezentan
tul iordanian a făcut apel la coope
rarea cu reprezentantul special ai 
secretarului general 
nar Jarring, pentru 
plicare a rezoluției 
Securitate de la 22

★
TEL AVIV (Agerpres). — Un nou 

schimb de focuri, care a durat a- 
proximativ o oră, a avut loc joi în
tre unități militare izraeliene și ior- 
daniene, în valea Belsan — infor
mează agenția Reuter.

al O.N.U., Com
punerea în a- 
Consiliului de 
noiembrie 1967.

LA ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
Divergente japono*americane
în legătură cu noul spital 
american din Tokio

—• _
Atentat împotriva 
președintelui Boliviei

LA PAZ (Agerpres). — Agenția 
France Presse trausmite că Alberto 
Soriano, șeful casei militare a pre
ședintelui Boliviei, a dezvăluit că 
împotriva generalului Barrientos, 
președintele tării, a fost organizai, 
vinerea trecută, un atentat în timpul 
unei vizite la Universitatea din La 
Paz. Atentatul a eșuat.

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres, F. Țuiu, transmite: Guverna
torul orașului Tokio, Ryokichi Mi- 
nobe, a intîlnit pe ambasadorul 
S.U.A. în Japonia, Alexis Johnson, 
căruia i-a cerut ca S.U.A. să închi
dă noul spital militar american con
struit recent în cartierul Oji din To
kio. După întrevedere, la care au 
participat, de asemenea, și alti 
membri ai Adunării reprezentative 
a orașului Tokio, Minobe a spus la 
o conferința de presă că „atitudinea 
ambasadorului american a fost ne
așteptat de rigidă". Johnson a de

clarat că spitalul nu va fi închis 
deoarece construcția lui a costat trei 
milioane de dolari. Ambasadorul a 
afirmat că elicopterele care vor 
transporta răniți pentru a fi spitali
zați aici vor zbura numai pe dea
supra fluviului Arakawa pentru a 
reduce zgomotul deasupra orașului. 
El a promis totodată că în spital 
vor lucra medici cu înaltă calificaro 
pentru a înlătura posibilitatea iz
bucnirii unor epidemii. Guvernato
rul orașului Tokio. Minobe, a a- 
nuntat că va inspecta spitalul ia 
cursul săplămînii viitoare.

Tiparul: l.P.H. Subunitatea Pețroșeni 40 369
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că rațlu-

MAGAZII'
V ARIET AT I

__________________ 9
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DESPRE 
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Pe „vremuri" existau in o- 
rașul I npeni niște firme lumi
noase mari și frumoase de se 
vedeau de la o postă.

Prima firmă, cu neon, a a- 
pănit o dată cu inaugurarea 
localului de c.lasa-nlîi . Resta- 
nrantul Cina".

Dar au Irecul anii, s-au 
schimbat tnobilfenil, bucătarii, 
responsabilii șl o dată cu ei. 
s-au stins șl literele firmei. 
De cite ori apărea un respon
sabil nou. se schimbau tapițe
riile. orchestra, se renova lo
calul. ba unii au mers pînă 
acolo încîl an încercat să-și

I

Amil trecut s-au înregistrat la Te
heran în trei luni de zile numai trei 
mii de căsătorii, număr extrem de 
mic pentru, un oraș cu o populație 
de 3 milioane locuitori Inclusiv 
267 000 de fete necăsătorite și peste 
1,5 milioane de burlaci.

Felele iraniene sini frumoase, cu 
bun qust și caracter. Ele stnt soții 
bi ne și credincioase. In ultima vre
me au obținut succese remarcabile 
în domeniul învățămîntului, au 
cepul să participe activ la viața 
cială a țării. Dar au și o mare

In-
so- 
lip-

să: sînt cele mai scumpe logodnice 
din lume.

Pentru a se căsători cu o fată 
dintr-o familie mijlocie, tinărnl tre
buie să-i cumpere cîteva inele, bră
țări și coliere din pietre scumpe. A- 
cesla nu este decît începutul. Mal 
trebuie făcute daruri rudelor, să su
porte cheltuielile de logodnă și de 
nuntă. Cea mai mare cheltuială ur
mează abia după aceea — mirele este 
obligat să plătească părinților mi
resei drept răscumpărare o sumă 
care se ridică uneori la cîteva mii 
de lire sterline.

• intre un băi bat de 
unul îndrăzneț, femeia 

ai delicată va alege pe cel 
ai îndrăzneț.

JEAN BART

9
de copilărie pentru
nea ei atinge dezvoltarea ma
ximă la 18 ani, pe cînd la 
bărbat nu se sfîrșește decît la 
28 ani.

SCHOPENHAUER Valea Strelului la Ohaba de Snbplalră.

Foileton
Uneori auTcpare și firma.

renșit s-o facă să strălucească 
din nou, alteori 
dată mai sclipeau 

cîteva 
și atunci.

nu. Ultima 
cu subîn

țeles doar cîteva litere: 
..REST... NA" și atunci, cel 
care mai intrau în local, o fă
ceau din simpla curiozitate de 
a vedea cu ochii lor pe fai
moșii ospătari care dau res
tul...

Anul trecut, după ce a „far
dat" fațada localului, o echipă 
de „cascadori" s-a cățărat 
pină la firmă și s-a apucat de 
lucru. Gata, mi-am zis, ăștia 
o pun la punct. Da de unde ! 
Au șlers-o de zugrăveală 
atît '

Și firma librăriei „Liviu 
breanu" a fost înghițită 
întuneric. Azi s-a stins o li
teră. miine alta pină cînd din 
lot ce-a fost firmă... a rămas 
doar ... VIU... BRE..." Cine
vine și care o îi ăla „bre", a 
rămas un mister.

A treia firmă luminoasă, șl 
ultima, trona pe fruntea cine
matografului ..Cultural", 
rele cursive, străbătute 
lumină, te îmbiau parcă 
departe. Eram asa de obisnuiți 
s-o vedem aprinsă, incit tn
seara cînd nu s-a mal aprins 
am rămas atît de nlulțl de
parcă l-am fl văzut pe „ciun
gul” din serialul televiziunii 
„Evadatul". Din acea zi, tine
rii noștri nn-și mai dau întil- 
nire la „Cultural".

Ce-i de iăcnt ? A fi sau a 
nu fi firme ? Aceasta-I între
barea. Vor fi reparate ? Cind?

Pină una alta, pe mine ches
tia asta m-a îmbolnăvit. Mai 
mult decit atit. cind o aud pe 
Ioana Radu cintind „Șl lampa 
singură s-a stins", simt că se 
rupe ceva in mine, vreun an- 
fricot. sau cam așa ceva. 
Nu-mi dau seama cum cei ce 
se ocupă 
de piatră 
se ? !

și...
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Apa care arde
vechiului oraș Nov- 
se află lacul Ilmen. 

Pescarii au observat că în unele lo
curi ale lacului apa începe să fiar
bă și la suprafață se formează mici 
vîrtejuri. Dacă arunci într-un 
menea vîrlej un chibrit aprins, fla
căra lui se întețește și arde fără 
fum.

Iarna, pescarii au obiceiul să la-

In apropierea 
gorod (U.R.S.S.)

ase-

T ite- 
de 
de

I 
I
1 
I
I
1
I

de îirme stau așa 
sau de lemn Tăna-

Nicu POPA

I 
I 
I

Foto : N. Moldoveana9 Doamnă, nu fiți perfec
tă 1 Păstrați un mic cusur În
deajuns de marc Insă pentru 
n mîngîia vanitatea bărbatu
lui. Natura a vrut ca el să 
fie mîndru. Trebuie, In Inte
resul dv, ca dumnealui să fie 
sau să se creadă mai deș
tept.

DE ICI, DE COLO
JULES MICHELET

Unui amic, văr bun cu Bachus

DE NOAPTE
Unor pleloși

e

dv.
Nelega HORIA

s-o

TA

Ce sublim surizi, „domniță" 
CiDd vîri restu-n bifzunar— 
De-ți strecor doar sumă fixă 
Pili verdictul: ,.Un măgar".

Tipul, ins modest din lire, 
E convins, de bună-seamă 
C-al lui drum spre nemurire 
Duce numai pîn-la... cramă.

Ursul, sus, pe-un pisc golaș 
A jurat că se omoară...
Prea se face de ocară
Cu......frăținii" din oraș.

losif MIC
student

- a răs-
— pentru 

căsători.
și acest

MBERTO TOVJERI, 
de 46 ani, paznicul 
tir dintr-un sătulei 

piere de Napoli, a plecat

Culese de
N. TARASESCU

Petroșeni

Unei ospătare care așteaptă 
bacșiș

Epigrame

pe care a

DEȘJ PARE

Dan RAREȘ

ziua
Ce

dar rnui 
spui cum

costumului 
la anumite

Prol. 1. 1VANE>J£IJ
Lupeni

în vîrstă 
unui cirni- 
din apro- 

in oraș să

— Hai, nu vii la lucru ?
— Mai am cîteva zile concediu medical.

știi cil de 
ce mă o- 
slișii ini-

la oraș sînt încă obiceiuri cu
rioase, dacă la serale sau ba
luri trebuie să-fi lași și panta
lonii la garderobă.

că ochiuri în gheață, aprind apa și 
se încălzesc la acest „foc". Dacă se 
răscolește cu un băț fundul lacului, 
focul se Întețește și mai tare.

Cum se explică acest fenomen ? 
Bacteriile care trăiesc în apă, con
tribuie la putrezirea algelor, ierbii, 
turbei, dînd astfel naștere la gaze 
inflamabile. Aceste gaze sînt folo
site de pescari ca „lehine de foc".

Mistuiri
Cînd B. Gh. a intrat în seara zi

lei de 17 martie 1968 în „Cafe-Bar", 
alcoolul consumat pînă atunci îi 
crease deja o stare euforică, astfel 
că viața i se părea teribil de fru
moasă.

Așezat la una din mese B. Gh. 
devine, fără ca la început să bage 
de seamă, centrul atenției unor... 
musculițe. Nu. musculițele nu erau 
atrase numai de „parfumul" de ma
horcă, băutură șl 
sudoare pe care-1 
degaja B. Gh. Erau 
două musculițe 

de noapte, cu aripioarele șifonate 
de lungi peregrinări nocturne. 
După ce dau cîteva tîrcoale de re
cunoaștere, cele două musculițe a- 
tacă cu curaj, sub impulsul conia
cului cu care se adăpaseră.

Odată fazanul cucerit, ceie două 
musculițe își declină și identitatea, 
Erau, pe nume, Budică Margareta 
și Avram Lucreația, ambele din 
Lupeni, unde aerul nu le-a mai con
venit, astfel că ele fac deplasări la 
Petroșeni pentru o cură de Inzdră- 
venire cu aer alcoolizat din atmos
fera „Cafe-Barului”.

Aici, cele două musculițe se prind 
într-un dans nebun după o melodie 
ieșită printre dinții lor cariațl, ast
fel că-1 amețesc total pe fazan — 
respectiv pe B. Gh. Pentru el viața 
a căpătat acum nuanțele viorii ale 
licorii din pahare. Musculițele gă
sesc că mai e încă nevoie de unele 
retușuri, pentru care se comandă 
din nou temeinice porții de coniac. 
Curlnd fazanul ia înfățișarea la care 
au vrut să-I aducă cele două mus-

1

culițe de noapte. După toate aces
tea, B. Gh. își pierde direcția. Sufi
cient pentru ca muscullța de noapte 
Budică Margareta să-l șterpelească 
un plocon de 600 lei din buzunar. 
Cu prada capturată, cele două mus- 
culițe caută să părăsească scena, 
însă plasa urmăritorilor le acoperă.

Analiza microscopică a celor două 
musculițe de noapte provoacă însă 
o traqedie pentru fazanii de tip

B. Gh, deoarece se 
constată că ele 
prezintă un pericol 
puternic de con

tagiune cu un agent patogen foarte 
nociv și care In lumea medicală se 
cheamă, pare-se gonococ.

Musculița Budică Margareta a 
fost Izolată pentru doi ani de zile 
iar pentru fosta el parteneră, Avram 
Lucreția, sînt în curs operațiile de 
curățire concomitent cu cele de de
pistare a fazanilor contaminați pen
tru a se putea lua măsuri de profi
laxie. După ce aceste operațiuni vor 
fl Încheiate, șl acestei musculițe I 
se va stabili o perioadă de izolare 
și meditație asupra sensurilor vie
ții și problemele acesteia pentru o 
tlnără de 20 de ani.

Fazanii cărora Ii se înmoaie ari
pile la primul bîzîit de musculițe 
de noapte, trebuie însă să-și păzeas
că atît buzunarele cît șl sănătatea, 
pentru că glzele sînt înșelătoare...

Dacă fabula noastră poate avea 
o morală, aceasta este următoarea I 
sănătatea nu se încredințează pri
mului sau primei venite la masă, 
chiar dacă, au Înfățișarea unei mus
culițe de noapte.

ANECDOTE
Y SINGURUL lucru pe care
I pot să-l dau drept zestre fiicei 
'mele este numele meu cinstit 

— i-a spus un lată unul tînăr.
— Foarte puțin - 

puns viitorul ginere 
că după ce ne vom 
fiica dv. va pierde 
pic de zestre.

★
UN ZIARIST străin 

Irebat pe un congresman 
ce femeile 
în funcția 
unui stat ?

— Pentru că — a răspuns 
acesta — președintele trebuie 
să aibă peste 35 de ani.

nu pot fi numite 
de președinte al

★
Z\ PIANISTIT Arthur Rubins- 
kjein șl bancherul Mitchel Ru- 
l binsfein au !ost un timp ve- 
\clnf, pe vremea cînd locuiau 

Ia Paris. Se întîmpla adese
ori că poștașul să greșească 
și să aducă pachete sau tele
grame celuilalt Rubinstein. Ib- 
Ir-o zi, bancherul a venit la 
pianist cu nn pachet:

— Toate acestea vă apar
țin. V-aș rămîne îndatorat sfi 
veniți o dată la noi în vizită 
șl să-î explicați soției mele 
că Lnlse din Viena. Elsa din 
Fraga. Margareta din Buda
pesta • i celelalte slnf iubitele 
dv. și nu ale mele.

Pianistul a scos din birou 
un pachet de telegrame la fel 

! de mare și i-a spus:
— îar acestea sînt ale

Vă voi vizita cu plăcere. Dar 
am și en o rugăminte: 
convingeți pe soția mea că a- 
ceste 5 milioane de lire de la 
banca din Roma și 2 milioane 
de lire sterline de Ia banca 
din Londra vă aparțin dv. și 
nu mie.Jocuri distractive

Monoverb
(5-11)

J ULIANA B0UDIN0T, născută
la Springfield (Illinois —
S.U.A.), și-a sărbătorit la 29 

februarie a.c. cea de-a 25-a aniver
sare. De fapt, ea are 104 ani. dar 
cum 29 februarie nu cade decît în 
anii bisexi ea își serbează ziua 
de naștere la patru ani o dală.

Juliana este de părere că longevi
tatea ei se dalorește vieții liniștite 
pe care a dus-o și berei 
băut-o din belșug.

asiste la inmormîrilarca unei mătușt. 
înainte de a pleca el a atirnat la In
trarea cimitirului următorul anunț f 
„închis din cauză de deces”.

s AMMYE TAPLIN și-a cumpărat 
un elefant în virstă " de 18 
luni și in greutate de 317 kg. 

Acum el man încă cîl doi cai și cîn- 
lărește 645 kq. Stăpîna sa îl îngri
jește foarte bine. Intre altele îi tri
cotează șosete de lină ca să nu-i fie 
frig la picioare.

De motan încălțat am mai auzit, 
dar elefant încălțat ?!

ȘTIAȚI CA • •

IN LUME există peste 10 000 de mări și la
curi artificiale; suprafața lor totală este de 
500 000 kmp, iar capacitatea lor de circa 8 000 
kmc.

Cel mai mare ca suprafață este lacul de acu
mulare Acosombo de pe fluviul Volta din Gha
na (8 500 km), iar cea mai mare capacitate o are 
marea Bratsk de pe Angara (U.R.S.S.).

1NDUSTRIA ungară constructoare de mașini 
se dezvoltă în ritm rapid. Ea ocupă acum locul 
15 în lume, întrecînd țări ca Olanda, Canada, 
Brazilia.

O parte considerabilă a acestei Industrii este 
destinată exportului. Ungaria exportă mașini în 
40 de tărl.

LA INSTITUTUL de metalurgie din Moscova 
s-a obținut un aliaj de paladiu șl wolfram care, 
întrebuințat la confecționarea aparatelor de con
trol termotehnlc, prelungește de 20 de ori dura
ta do utilizare a acestora.

LA COMBINATUL petrochimic „Slovnaft" din 
Bratislava funcționează cel mai mare sistem de 
calculator elctronic NCR-315. Acesta efectuează 
operații nu numai pentru industria chimică ceho
slovacă, ci șl 
damentul său 
schimb.

pentru toate țările socialiste. Răn
ește de 6 milioane de operații pe

(triverb i 10/2,4)

Y

Prof. V. IAȚENCO 
Petroșeni

M. CODREANU
Petroșeni

Pedagogica 
îndrumări 
Monoverb 
Monoverb 
Pe roate
< ălătorll bine cu trenul.

Despre culori
(monoverb i 4—7)

Jaloane economice

BLDESCU
Petroșeni

Orizontal și vertical:
Primit 2) Acoperili cu alamă 
8) La capătul liniei ferate 4) 
Prietenoși 5) Pedant 6) C&uț» 
cu cai (pi.) ?) Jucărie.

0 ploaie neobișnuită, de 
culoare roșie, a căzut recent 
asupra localității spaniole 
Malaga, acoperind cu o peli
culă roșiatică străzile și vehi
culele. Meteorologii apreciază 

fenomenul a fost provocat 
vînturi puternice încărcate 
praf, suflîhd dinspre Saha- 
care au coincis cu o ploa- 
abundentă. Desene de V. MIHÂILESCU

“A n

[ootra liEți i»... lezonol
(triverb : 5,5,4)

Dezlegările jocuri 
lor apărute 
în rubrica din 
nr. 5730

de seama muzi
cieni, Giacomo Puccini și Ar- 
uro Toscanini stăteau de vor- 
)ă :

— Mi ine imi serbez 
de naștere, zise Puccini, 
surpriză le-aș putea face prie
tenilor mei, dar așa ca să nu 
mă coste prea mul! ? Dâ-mi 
le rog, un sfat bun.

— Ascunde-le, îl sfătui Tos
canini.

cărei sof decedase 1/itr-un ac
cident, îi puse din greșeală 
în geamantan, la plecarea a- 
cestuia în vacanță, un costum 
de haine al șefului care purta 
încă eticheta cu numărul avut 
la croitor.

Cum ajunse acasă, mama, 
grijulie de starea în care se 
aflau lucrurile îndrăgitului

(criptografie); 
cu urmări bune j 
(5—7): Canapea ; 
(5—9) : Desistare ; 
(criptografie) i

poale neverosimil, acum 40 de 
milioane de ani, în Polonia creșteau curmali. 
Printre rămășițele pietrificate ale acestui copac, 
descoperite de geologi în cursul cercetărilor 
efectuate la Podchale s-au găsit bucăți de 
curmale perfect conservate, dintr-o varietate ne
cunoscută pînă acum.

FIBRELE produse In lume într-o secundă pen
tru confecționarea țesăturilor ating lungimea 
Ecuatorului, cele produse într-un minut — de 5 
ori lungimea distantei de la Pămînt la Lună, iar 
cele produse într-o oră — cit drumul pînă în 
Mărie și înapoi.

Procurorul:
— Rog pe domnul doctor să 

examineze și să se pronunțe 
asupra rănilor pe care le-a 
primii victima.

Medicul:
— Două dintre răni sini 

mortale, iar a treia cred ed 
indeca ușor.

In timpul studiilor, ma
rble Rossini a stal un timp în 
gazdă la o bogată familie din. 
V lena. Gazda compozitorului, 
o țintiră șl drăgufd văduvă al

fiu, începu să scotocească în 
geamantan.

— Ce înseamnă numărul 
acesta de pe haină ?

Hotărît să nu spună despre 
proveniența costumului spre 
a nu da loc la anumite bă
nuieli, xise :

— Aseară am lost la pe
trecerea de adio și acolo 
ml-am dat haina la garderobă.

— iată că și pantalonii au 
etichetă și număr. Ce ai de 
zis ?

— ?/
— Se vede treaba că acolo

Inchipuiește-ji

/oald noaptea le-am 
vis numai pe tine.

Ea :
— Sini incintală, 

imporlanl este să-mi 
eram Îmbrăcată.

Dragă Mlrela, 
uit te iubesc 1 De 

aoleșli ? De ce-mi 
ma 1

— N-om ce-ji lace. Deocam
dată am jurat credință pe ve-

confund.

domnișoa- 
să vă o- 

luaru

cie lui Mitică. Dar după ace
ea, jur că vei urma tu /

Judecătorul:
— Doamnă, sinle/i învino

vățită că afi aruncat ligheanul 
cu apă in capul reclamantu
lui.

Acurata: Așa este, domnu
le judecător, dar am făcul- 
din greșeală.

Judecătorul:
— Adică ?
Acurata :
— Reclamantul seamănă așa 

de bine cu bârbatu-meu Incit 
era și normal să-l

\'ă rog iertafi-mă 
ră, că am îndrăznit 
prese. Am făcut acest 
pentru că din spate semănafl
foarte mull cu prietena mea.

— Dar din fală cu cine mai 
seamăn ? se răsti ea.

— Cu bunică-mea I

Culese de 
Constantin DANII-A


