
Ă.

ANUL XK
(XXV) NR. 5710

—

Luni 1
4 martie ^•ț

1968
—

4 pagini
30 bani

&

>nc<

INCINTA MINE’ 
LONEA II

Imagine a
unei
dezvoltări
impetuoase
diicțio min<-i Cunpa I. Cim
pa 11 și Jieț - la 
o singur puț do extractiv, 
trecerea po scară lot mai latqă 
de la exploatarea ru abataje 
cameră la abataje frontale 
lungi de mare rapacitate, do-
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Ziar al Comitetului municipal Petroșeni al P.C.R și al Consiliului popular municipal

ÎNTREAGA NOASTRĂ
A

Adunarea oamenilor muncii de la mina Lupeni

O APRECIERE SUBIECTIVA, O SOLUȚIO
NARE FORMALĂ Șl EFECTUL ACESTORA

ȘTIRBIREA AUTORITARI 
MAISTRULUI

Prin holSiitea nr. I 061/1959 au lost 
stabilite o serie de masuri impor
tante po linia ridicării rolului maiș
trilor în producție. Unele consta
tări ol luate cu ocazia verificării 
unităților miniere au scos în evi
dentă necesitatea reîmprospătării în 
cunoștințele tuluroT salariațllor a a- 
coslor măsuri. Mă voi referi în colo 
ce urmează la una dintre constatări.

fu luna iulie 1967, brigada mine
rului Baciu loan de la sectorul 11 
al E NI. I.onea. a lucrat în abatajul 
frontal 90? stratul 3 orizontul 615. 
Prin Ijsa de stabilire a normei i 
s-a fixat o normă de 5,20 tono/post, 
duna rare, fată de posturile planifi
cate trebuia să realizeze, o produc
ție de 3 186 tone, ceea ce a și rea
lizat și chiar depășit (procentul do 
realizare fiind de 103.9 la sută).

Totuși fără a exista iu evidentele 
sectorului vreo indicație privind a- 
parilia unor condiții deosebite, do 
munră și fără a se face separat o 
recepție a lucrărilor. în ziua do 3 
august 1967, norma do 5,20 tnne/post 
a briaăzii Bariu Ioan • fost redusă 
pentru cîteva zile la 4.68 tono/post, 
respectiv cu 10 la sulă, sub motivul 
că la sfîr.situl luni» au existat viituri

Fxceptînd faptul că prin modifica
rea normei s-a ajuns la aplicarea 
unui tarif majorat și implicit la o 
majorare necuvenită a cîșliguhii bri- 
qlizii cu aproape 5 000 lei, voi in
sista asupra unui alt aspect și a- 
nnme : ce cunosc si re spun maiștrii 
despre această situație.

Astfel, maistrul miner Dragnoa 
Năstase declară r.ă : ,,ln luna iulie 
I9G7 brigada lui Bacii) Ioan a avut 
condiții normale de lucru, 
norma de 5 20 tone/oost. nu 
apă la tavan sau în vatră, 
s-a adus la cunoștință că î 
lunii s-ar fi redus norma" I 
trul miner principal Oniri 
rată că „Brigada lui Bariu 
tot cursul lunii, nu a avut 
«nocialo do lucru care să aii 
difir.irp . normei fixate la începutul 
lunii (5 20 tnne/post). Nn au 
Infiltrații de apă nici la vatră 
la tavan. Subsemnatul (Onici 1 
— n. n.) am răspu s din partea < 
ducerii de bunul mers la acest 
de muncă 
da nu birrează așa cui 
vind o do’ăsare în muncă...4*.

Cum se pot împăca aceste decla
rații cu cele ale șefului de sector 
și ale normatoriilui ? La soluționarea 
litigiului, organele de jurisdicție a 
muncii au opinat în favoarea 
șefului de sector șl a normatorului. 
Cum rămîne însă cu autoritatea și 
rolul maistrului în acest

. cunoscut 
locurilor de muncă mai puțin decît 
șeful de

a î
a ’
nu

fost 
nici 

loan 
cor«- 

; loc 
;i am observat că briqa- 

trobuio fl-

I

SPORI

Asemeni întregului nostru popor, 
oamenii muncii din Valea Jiului a- 
probă intrutolul Holărîrea plenarei 
extraordinare a C.C. al P.C.R din 
I martie șl activitatea delegației ro
mâno la consfătuirea consultativă 
de la Budapesta. O vie expresie a 
acestei adeziuni o constituie aduna
rea rle la Exploatarea minieră I il- 
peni care a avut loc simbală la a- 
iniaza Un mare număr de munci
tori mineri, ingineri și tehnicieni 
si .iu exprimat sprijinul holăril fața 
de politica partidului nostru indrep- 
lat.î spre normalizarea relațiilor in
tre narlldele frăteșll sl întărirea u- 
nllalli mișcării comuniste internațio
nale

Vorbind in numele celor prezențl, 
iu 1 "-rill Petruța Viorel, șeful de 

li mb r* isilarn Vaslle, tehnicianul 
Siri'.i Mircea, electricianul MHrol 
Ghoorqhe au arătat că liotărirea a- 
doplala de cnndiicerej partidului In 
lenătură cn ■ .:n/jliiirca consullali- 
va do la Rudanesla se bucură do 
spriilniil un.'n’m al întregului nostru 
nonor. Acesl document — au subli
nia! vorbhorii — constituie o expre
sie a politicii prinrfn!ale a partidu
lui nostru, rare militează cii con
secventa ncnlru respectarea cn slrlc- 
!•■■■• » normelor relațiilor d'nlre parti
dele comuniste si muncitorești, neu
trii refacerea unifălîl mișcării comu
niste si muncitorești internaționale 
si întărirea forțelor anflimnor<a>is|e 
din întreaga fume

Exnrimind sentimentele tuturor 
parii'inantilor u adunare, vorhilorii 
au anrobat poziția P C R ca la în- 
tilnirile și consfătuirile internațio
nale. pa-tMolo c,ă se abțină să crl-

tlce. să pună in discuție sau să ju
dece sub orice forma activitatea po
litică Internă sau externa a vreunul 
partid frățesc, prezent sau nu la in- 
tilnlrl. Unitatea șl forța 
comuniste șl muncitorești esl< 
dițlonala de 
normelor de relații dinlre partidele 
comuniste, de recunoașterea faptului 
că iinllalca si solidaritatea Interna
țională a mișcării comuniste arc la 
bază Independența șl egalitatea iu 
drepturi a tuturor partidelor In con
dițiile critic Hor șl atac urilor ' i i 
dresa unor partide comunisto șl 
niunr Horești îrălesii. la adresa parti
dului nostru, este cu lotul intern •- 
iată liotărirea part ’dulii i de a nu 
continua să participe la lucrările 
consfătuirii de la Budapesta

Adunarea de la mina lupeni a a- 
doolal in nnaninillale o telenramX 
adresată Cnmlfoliihil Central al 
P.C.R . tovarășului Nlcolae Ceaiișes- 
cu, care exprima adeziunea loială 
a oamenilor muncii de la mir - I »- 
peni fa'ă de holărîrea nlonarol C C. 
al P C R.. volnla lor fermă de a strin- 
qe nulernic rîndurlle ’n jurul Comi
tetului Central al partidului, in lupta 
pentru propășirea patriei noastre so
cialiste penlru întărirea prieteniei 
și solidarității cu forțele sociali.mil
iții, nacli și progresului de pretu
tindeni.

mișcării 
con- 

stricla respectare a

pt ililomelp normării muncii și răs
punde do normarea justă din < ulrul 
sectorului de producție po rare-l 
conduce și în colaborare cu servi
ciile competente (tehnic, organizarea 
muncii) ia măsuri pentru elimina
rea noconcordantelor dintre norme 
și condițiile concrete' ale Incului de 
muncă.

Exemplul relatat priv 'I sarcinile 
maiștrilor (care tot astfel sînt stabi
lite și prin regulamentul de organi
zare și funcționare) oralii cit de gre
șit s-a procedat ru maiștrii respec
tivi si anume :

— s-a modificat norma 
propunerea respectivă să 
do la maiștri;

— s-a luat ca bază do 
a normei o situație ce 
confirmată (ci dimpotrivă 
do către maiștri;

— s-a efectuat modificarea no
mei fără să se comunice și maiștri 
lor, aceștia nemaiavînd cunoștință 
de rezultatele muncii din sectorul 
de care răspund:

— s-a diminuat și s-a știrbit auto
ritatea și rolul maiștrilor în sensul 
că nu ș-a tinut cont de 
lor la judPrarea cauzbi. iar 
hiția adoptată ob 
pinse deși 
nu au fost

Cred că
bunului mers al producției sectoru
lui ar fi avut elucidarea cazului în
tre șeful de sector, normator și 
maiștri înainte de a se proceda la 
o modificare a normei cu alîl mal 
mult că po baza modificării respec
tive s-a făcut si o plată. Atit con
ducerea sectorului cîl si maiștrii sînt 
direct interesați în stabilirea, cu
noașterea. respectarea și îndeplini
rea întocmai a sarcinilor de produc
ție si nu pot fl adn»»«;o ‘ abateri de 
la această ceriulă.

$ PRIMEI E ÎNTRECERI 
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Pete pe țața
cartierului

IN ZIARUL DE AZI

sfîrșitel secolului
Noviny" c •nsidetii foarti

ă crearea de complexe energeti- 
lind ener- 
trică, vor 
de ener-

caz ? Au 
ei condițiile concrete ale

IOAN I. POP
,<»ful' serviciului G.F.I. 

din C.C.V.J.

(Continuare î

omnl care „produce

a-
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PERSPECTIVE

ANCHETA
INTERNAȚIONALA

(Continuare

Uricani, transportul lem

Pentru cd,
vea
[te cure-l sus(in)

1 reținea o 
S/ teamă.

stare de 
Cu

Pe drumul iorestler Cimpu lui Neaq 
nului se desfășoară neîntrerupt.

£

șeful de sector si normatorul ? Au 
avut ei motive să ascundă situația 
de fapt sau au fost privați de un 
drept al lor de a cunoaște din timp 
orice, modificare survenită îo sec
torul lo.r de activitate ?

Hotărkea amintită precizează : 
Maistrul trebuie să sp preocupe de

Hirtii do divei.se culori și mărimi 
purtate de vînt de colo-colo. Reci
pient! răsturnați în timpul nopții de 
clini vagabonzi sînt luați în primire 

• la ore matinale de rîmători flămînzi. 
Terenul dintre blocuri acopeiit cu 
te miri ce; de la materiale lăsate de 
constructori pină la obiecte devenite 
inutile de-a lungul anotimpului rece 
și aruncate peste bordul balcoanelor 
de gospodine. Așa ți se înfățișează 
in prezent cartierul Livezeni din 
Pelcoșeni__

Un timp, totul a fost.-acoperit de 
zăpadă și ochiul n-a sesizat această 
gamă variată de nimicuri care acum, 
după ce omătul s-a topit, urlțesc fata

In dian^yul citadin t>e diver
se teme ale educației linerelu- 
tui revin, parcă din ce In ce 
mai des, aceleași 
definesc ac
țiuni incipiente : 
„s-u deschis”, 
„a luat liinlâ‘. 
„s-a initial* etc- 
Pretutindeni, ti
nerelul 
prinde cev< 
otganii 
va ce n- 
nituit incn. mai Iruntt 
leval. In iond nu Im 
decit să Irucllllce avaulfiieie 
materiale și spirituale, ale tim
pului de azi. Tinerii simt per
manent tievoiti de a se culti
va, de a se distra cil mai bi
ne. Pentru ei se organizează 
azi al Ițea <ic|inni. Mai slnt. 
insă, și tineri nesociabili, ca
re consideră că lotul li se cu
vine de Iu sine, că pol să nă
ruie. cind doresc, ceea ce clă
desc alții. Am Inlilnil, de
seori, la reuniunile tinerelu
lui. oameni In stare de ebrie
tate — tineri sau. mal in 
vhstă — care caută să se ,.vl- 
re” inoportun In pulsația tine
rească. sub motivul că $> ei 
au ..dreptul”. O scrisoare din 
t.oneu ne mcunoșlilnleozâ toc
mai despre o reuniune — cu ex- 
oozille proprie — inițiată de ele
vele cercului de croitorie de la 
club, la care, cei peste 100 de 
tineri n-au pulul să se distreze 
in liniște din cauza unor foști 
și „probabili" clienti ai |us!i- 
liel Omul care ..produce’ (pe 
nume Codreanu Traian din 
Cimpa) s-a dovedit, In seara 
reuniunii respective, de nein-

verbe cote

duplecat. ..Producea" cu nemi
luita insulte și amenințări, in- 

incordare 
ce drept ? Cre
dem că și aces
te rebuturi ale 
educației, acești 
oameni, cate 
in timpul șuiu
lui produc bu
nuri, iar in tim
pul liber scan
daluri, pol li 
puși tu punct 

_ n Ic ici nd nu vor
dreptul (pe considerentul 

I . ‘.'l să-și pună
amprenta nocivă pe preocupă
rile In care pulsează tinere
țea. In care receptivitatea Io 
Înnoiri și dinamismul dăinuie 
și va dăinui Întotdeauna

Șliirilu și tehnica se dezvoltă 
cu o asemenea viteză incit pro
nosticurile de ieri devin astăzi 
realitate. Noile Invenții, care a- 
par repede una după alta, ser
vesc drept bază celor ulterioare. 
„Ce invenfii sini necesare șl 
posibile in următorii 20 de ani” 
— această problemă face obiec
tul unei uneltele Internationale 
in rindul redacțiilor multor pu
blicații lelinico-știlnlilice din lu
mea intreayO.

îttj Cum își primește mina noii angajați 

Programul săpfîâmînal fla televiziune 

Secvențe culturale
Pagina a llî-a

Este necesar ca pe baza posibili
tăților tehnice să se creeze în urmă
torii 20 de arii un laborator cos
mic — răspunde în cadrul anche
tei revista sovietică „Tcfuuka Nlolo- 
diop" — care să evoluez.' pe o or-

bila, de âa-iiicuca, pfepatate biolo
gice care să protejeze de iradiațiile 
radioactive.

Revista tehnică iugoslavă „Techni- 
cke Noviny" consideră foarte impor
tantă 
ce pe Lună, rare, transformi 
<|ia solară In energie ele< 
îezolva problema nevoie! 
qie a omenirii, 
mijloacelor de

cartierului și creează o impresie pe
nibilă oricărui vizitator.

Despre țoale acestea s-a mai scris 
la ziar și în anul trocul. S-au luat și 
angajamente do către unii dintre cei 
răspunzători de salubritatea orașului. 
Există legi, dispoziții ale forurilor 
locale care stabilesc ce datorii revin 
în acest domeniu lucrătorilor de >a 
întreprinderea comunală orășenească 
șl locatarilor. Și totuși. în afara 
amendării cîtorva recalcitranți, eu 
s-a făcut nimic, nimeni nu întreprin
de nimic_1pent7ii ,i se instaura ordi
nea îil acest cartier. Stal si te îritrebi 
clod se vor asigura, în sfîrșit îngră
dituri pentru toți recipients ? Cind 
și cine se va hotărî să mobilizeze 
cotățenil pentru a face ordine tn 
jurul blocului în care locuiesc? 
Oamenii așteaptă un îndemn, un or
ganizator de acțiuni menite să lichi
deze aceste pete ale < artierului. Dar 
nu vine nici responsabilul comite
tului de locatari, nici deputatul și 
nici unul dinlre cei însărcinați să 
asigure curățenia orașului pentru a 
organiza, pentru a îndruma o astfel 
de acțiune. De re atîta lipsă de
inițiativă ?

Se știe ce eforturi s-au făcut pen
tru a se construi zeciie de blocuri 
din cartier. Să nu existe oare posi
bilitatea de a menține drumul cură
țat, spațiile verzi neacoperite de 
zdrențe, sticle, sîrme, hirtii etc. etc. 
trotuarul măturat ? Probabil se aștea
ptă iar o zăpadă care să constituie 
o plapumă de acoperire a neglijenței...

In arest earlier, și nu numai în 
acest cartier, mai sînt și alte proble- 

are-și așteaptă rezolvarea.
(osl instalate obiecte de joacă 

pentru copii. Măsură salutară. Dac 
aceste leagăne, bare, și tobogane au 
nevoie din cînd in cfnd de cîte >> revi
zie, reparație, altfel 
stare de degradare

ajung toate in 
si pot constitui

FRANCISC VETRO

(Continuare In pag. a 3-a)

NOSTRU
contextul vieții noi 

e-am obișnuit cu tot ceea 
ce este omenesc în sensul pur 
al noțiunii. Nici nu am reu
șit poate să aflăm tainele 
complicatului labirint prin ca
re se menține In echilibru 
pulsul cotidian și totuși gă
sim mai mult decit normal 
ca laptele și piinea să ne aș
tepte în prag. în fiecare di
mineață. In virtutea acestei 
„axiome" qăsim firesc să-I 
avem pe Hugo. Tolstoi și Sa- 
doveanu pe raftul deasupra 
mesei pe care bifăm la sfîr
șit de zi fila de calendar cu 
însemnări diverse.

Vrem să aflăm, să știm pe 
ce trece lot mai mult (este 

•va mai mult decit firesc) 
și (le aceea ne grăbim aproa
pe mașinal spre cutia simplă, 
cunoscută mai de toți care

■ oferă în fiecare zi o nou- 
in fapt inedit sau chiar 
surpriza. Cînd conținu- 

ne parvine cu regula
ritate în fiecare zi conside

ră e ceva normal, care 
încadrează armonios în 

cotidian, dar cînd trece ziua

fără să-l răsfoim ne dăm sea
ma că am fost sărăciți cu 
ceva. Cu ceva de care nu ne 
putem despărți, fără de care 
viața ar regresa cu un mile
niu. Deci așteptăm ziarul Nos
tru cu nerăbdare în fiecare 
zi. pentru că ne-am confun
dat cu el, simțindu-i prezen
ța mai mult sau mai puțin 
în flecare rînd, în fiecare 
coloană. Rînduri drepte, tur
nate In plumb neînsuflețit, 
aduc in case vești, gînduri, 
idei și planuri îndrăznețe. 0 
dată cu noi au crescut șt a- 
ceste rînduri șl parcă n-au 
mai Încăput pe coala albă de 
hîrtie.

Di
rit 
din
ușa 
mai

î cîteva zile, a răsă- 
o floare în glastra 

fereastră. Am prins de 
casei mele o cutie nouă, 
mare decit cea pe care 
avut-o pină acum. Să 

ea „Steagul
am
stea lejer in 
roșu" nou, care spre bucuria 
noastră a „devenit mare”.

Tibcrlu KARPATIAN 
Lupeni

I
I
I
I
I
I
I
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Pentru mari și mici
la Casa de cultură

Mull tndrăgitul Țăndărică 
-împreună cu întreaga sa com 
panie de teatru a poposit ieri, 
venit cu autobuzul, în Piața 
Victoriei din Petroșeni. Azi 
dimineață la ora 11 echipa 
teatrului bucureștean de pă
puși a luat contact cu. nerăh 
dătorul său public local for
mat din copii, elevi și chiar 
foști... elevi — io cadrul pri
mului spectacol prezentat pa 
șcefla' Casei de- cultură cir ptfe- 
’sa ..Tigțișorul Petre". Al doi
lea spectacol al turneului a 
■fost-anpnțqt pentru ora 15.'

Astă-seară, la ora 20, pe a- 
ceeași . scenă țși fac apariția 
artiștii Teatrului de estradă 
din Deva cu mult apreciatul 
spectacol „Surprize la estradă'.
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i
i
I
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elevi de la Școala gene j 
__ i nr. I Petroșeni a plecat 1 
întf-o excursie organizată prin J 
O.N T. pe ruta Hațeg, Simeria. 1

I 
. I

li 
li 
r 
A 
li

il ocupat toată săp- 
problemele produc- I

Principalele insta
lății mecanice

O dată cu primul schimb al 
zilei de azi. instalațiile elec
tromecanice ale minei Aninoa- 
sa au început sa funcționeze 
din plin. Totul merge normal; 
la aceasta a contribuit și fap
tul că ieri numeroși muncitori 
de înaltă calificare au efec
tuat importante lucrări de re
vizie și reparații menite să a- 
sigure cărbunelui drum des
chis fără întrerupere spre ziuă 
La puțul principal sud s-au 
schimbat rolele de ghidare 
uzate la schip, a fost înlocuit 
uleiul la angrenajele motoare 
lor de 1 000 de kW. A fost 
reparat culbutorul din circui
tul subteran al aceluiași puț. 
iar la instalația de extracție 
nord a fost cusut cablul lai 
de compensație.

In vizită la huniazi
Ieri dimineață un grup d<-

33 (
rată nr . . ,------

Deva. Hunedoara și retur.
Scopul principal al excursiei 

— o vizita la huniazi. al cărot 
castel alătură cetății de fo< 
a Hunedoarei file de glorioa 
să istorie. Bineînțeles, nu ai 
scăpat curiozității excursioniș 
iilor nici celelalte obiectivi 
turistice cu care traseul ale 
e attl de darnic.

I 
I
Iției. rezervă dimineții zilei de .

duminică program de cumpă- I

I .... ..."
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cetățeanul 
tăinîna cu f

rături. Nu se poale spune că 
a lipsit ceva din magazine, cu 
o singură excepție : rapiditatea 
deservirii. La magazinul ali
mentar de la hale profilat pe 
produse lactate, rindul ieșea 
cu mult afară din magazin. U- 
nitatea de legume și zarzava
turi, tot din hale, era bine a- 
provizionată dar un singur vin- 
zător nu putea servi numărul 
mare de ( 
creștea mereu, wv .. -
fost deschis și celălalt maga
zin O.O.V.L.F. din piață ? S-a 
stat la rînd și la piine.

Vrem să cumpărăm morcovii, 
merele, piinea, laptele fără., 
coadă.

I
I
I
I
1

cumpărători. Și coada 1
mereu. De ce n-a 3

1
I
I

divei.se
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NOUTĂȚI EDITORIALE
LITERATURĂ ROMÂNĂ HILDEBRAND :

I. L. CARAGIALE:

Il-a.

SPORTT. ARGHEZ1:

VICTOR BÂNCIUT ESCU :

a
Roselli, 
Prefață

Scrieri voi. 17. (Proze. De prin 
răspîntii. Note străine).

(Editura pentru literatură, 213 p., 
16 lei).

„șoca nervii 
balcon au 

cîlne. Noap-

FIȘIER JURIDIC
Dumnealor cum și-au 

putut permite ? !
coleclivilale 

impune norme de
conviețuire. Normele acestea 
izvorăsc din respectul față de 
odihna vecinului. față de 
munca Iui. de principiile lui 
de viață în general. încălca
rea acestor norme, mai ales 
tăcută cu bună știință, consti
tuie un act antisocial. Și ast
fel de acte deliberate nu pot 
scăpa nepedepsite. Am extras 
din „Fișier” elementele nnui 
astfel de caz de încălcare de
liberată a normelor de con
viețuire în colectivitate.

Pok Magdalena și fiica sa 
Biro Eva au primit un aparta
ment fn blocul 18 de pe stra
da Independenței din Petroșe- 
ni — un semn al grijii și res
pectului pe care statul nostru 
îl poartă cetățenilor săi. O 
repartiție de apartament, însă, 
nu e nici pe departe un drept 
absolut de proprietate. Cil 
despre „dreptul** de a siida 
pe alții, repartiția respectivă 
nu-1 conferă. Locatarele noas
tre au confundat însă aparta
mentul cu o proprietate a lor 
în care pot să facă tot ce Ie 
trăznește prin cap. Și au înce-

i»ul 
vecinilor, 
„instalat" 
tea, cind 
pedul își 
In aparlamcnl. un picup des
chis la maximum, „profilat" 
pe melodii de twist sau hully- 
gully le face vecinilor de pe 
scară nopți albe. Vizite fără 
număr șl făcute de persoane 
certate cu buna cuviință la 
ore nepotrivite vin să com
pleteze supliciul vecinilor. In 
mod firesc unul dintre loca
tari a chemat pe turbulente 
in judecată. Citeva declarații 
ale vecinilor atașate la dosa
rul acestei „pricini” fn curs 
de rezolvare la judecătoria 
din Petroșeni sini edificatoa
re : „Nu numai mama și fiica 
întrețin atmosîera aceasta, 
spune un vecin. La ele vin 
tot felul de femei șl după a- 
cele femei vin tot felul de 
bărbați. Beau, dansează, se 
bat uneori, rid si pling. Ca la 
circ. Acele femei străine 
stan cîte 10—15 zile apoi plea
că și vin altele".

Hotel sau casă de randez- 
vons an făcut mama șl fiica

din apartamentul
fost dat în folosință ? Instan
ța, în funcție de probele cu 
martori pe care le are, va lua 
hotărirca potrivită în astfel 
de situații. Intrigă Insă faptul 
că cineva își poate permite, 
într-o locuință care nu-i a 
iul, să-șl sfideze semenii, să 
le macine nervii zl de zi. Șl, 
după cile rezultă din dosar, 
aceștia n-au stat pasivi, au 
făcui apel șl Ia alte organe, 
chiar la miliție. Nodul gor
dian însă, după cîte se vede, 
nu s-a pntut tăia dectt Ia ju
decătorie, față în față cu le
gea. Dar legile omeniei care 
au primat atunci, cînd a fost 
vorba de nevoile unui om, pe 
unde s-au rătăcit de atunci 
și pină acum 7 De ce au rătă
cii atît de mult aceste legi, 
îneît dumnealor și-au p 
permite să Ie rîdă fn nas 
cinilor vreme 
ceva 7 Lipsirea 
cazuri a unor 
catari de dreptul de a folosi 
o locuință a statului nu-i de 
loc un act lipsit de umanism, 
ci e ceva necesar.

de un an 
în astfel 

asemenea
Freamătă sălciile pe muluri,

oglindindu-sc in ape.

N. MOLDOVEANU
Momente, Schițe, Ediția 

Text stabilit și note de AL 
S. Gioculescu și Liviu Călin, 
de Cornelia Ștefănescu.

(Editura tineretului, colecția „Bi
blioteca școlarului", 254 p., 4 lei).

Camera obscură. (Opera clasică a 
literaturii olandeze, cuprinde poves
tiri și schite umoristico-realistc. Tra
ducere și note de H. R. Radian. Cu 
o prefață de Edgar Papu.

(Editura pentru literatură univer
sală, 483 p„ 14.50 lei).

Sfîrșitul
nedorit
al unei
acțiuni
lăudabile

$1 TOTUȘI E ADEVARAT
Pină nu de mult, Leon Samson, 

un grec din orașul Darwin (Austra
lia), înghițea, contra unei mici re
compense, lame de ras, becuri, cuie 
etc.

Dar cum pofta vine mincind, Sam
son a hoLărît sa se ocupe de ceva 
mai serios: el a încheiat cu John 
Kalapodis, un comerciant bogat din 
oraș, un pariu pe 20 000 de dolari 
că în patru ani va mînca un auto
mobil întreg cu un motor cu șase 
cilindri pe care acesta îl primise ca 
reclamă de la compania „Perlow 
Motors Auto Repair Works". Este 
drept că unele probleme privind teh
nica înghițirii piulițelor și butoane
lor nu au fost deocamdată rezol
vate, dar Samson mai are incă mult 
timp la dispoziție. Potrivit condiții
lor pariului, el este 
nîrfce fiecare gram 
prezenta a cel puțin 
porterli au calculat c

fost restituite societății care vînduse 
vacile.

Mai de mult, aceeași 
vînduse un 
fără succes, 
aur.

porc care 
să digere

societate 
a încercat, 

un ceas de

★

Societății canadieneDelegații
pentru prevenirea accidentelor de 
muncă au avut recent ocazia să ve
rifice utilitatea organizației lor.

In timpul ședinței anuale la care 
se făcea bilanțul activității, o lus
tră uriașă s-a prăbușit cu un zgo
mot infernal chiar in clipa cînd un 
delegat vorbea despre „primejdiile 
care planează peste capetele noas
tre".

ȘTIINȚA .TEHNICA
Cercetări asupra 
pericolului radiației 
televizoarelor în culori

G. IBRĂILEANU:

’ obligat să ma
de metal în 

î 3 martori. Su- 
că rația zilnică, 

de aproximativ 1 kg. de fier, îi a- 
duce 
lari.

lui Samson un venit de 4 do-

★

In 
țiene 
perfect utilizabile. Una din vaci în
ghițise 5, Iar cealaltă 14. Mingile au

stomacurile a două vaci sco- 
s-au găsit 19 mingi de golf

după-amiază, 
Gisele Dorali 
farmacia din

pe cînd la
se afla sin- 

Nisa (Franța)

Intr-o 
boranla 
gură în
unde lucrează, un bărbat cu un re
volver în mină a deschis ușa și a 
somat-o să-i dea toti banii din casă.

De spaimă domnișoara a leșinat. 
„Gangsterul" î-a sărit în ajutor — 
a udat batista cu apă rece și l-a 
pus-o pe tîmplă, a fricționat-o cu 
colonie pînă ce și-a revenit. Atunci 
el a luat-o la goană uitînd de banii 
pentru < are venise.

Din inițiativa concernului „Radio 
Corporation of America” s-au Între
prins cercetări asupra pericolului pe 
care l-ar provoca radiațiile la tele
vizoarele în culori pentru telespec
tatori.

fn acest scop, niște șoareci au 
fost așezați la 24 cm în fața unul 
televizor tn culori.

Doza de radiație a fost la această 
distanță de 240 ori mal mare decît 
este expus un telespectator In 1 000 
ore la o distanță de 1 m fată de e- 
cranul televizorului în culori.

Șoarecii s-au dezvoltat normăl, 
Iar urmașii acestora s-au comportat, 
de asemenea normal.

Probe ale țesuturilor acestora din 
creier, splină și ganglioni nu .-u-iiiau 
o morfologie anormală.

adesea ca într-o baie. Acum, o 
firmă americană a patentat o folie 
impermeabilă „respiratoare".

Materialul de bază este constituit 
din granule foarte fine din material 
plastic, care sînt acoperite separat 
de un strat hidrofug. Apoi, ele sînt 
dispuse între două straturi de fibre 
și încălzite cu precauțiune plnă 
cînd „se coc împreună". Ele nu se 
topesc Insă complet, ci* între ele râ- 
mîn pori fini, permeabili la aer șl 
vapori de apă. Dar, întrucît fiecare 
din granulele rămaăe respinge apa, 
aceasta nu se răspîndeșle la supra
față. ci formează picături mari ca 
pe un strat de grăsime. Aceste pi
cături nu mal pot pătrunde prin 
interstiții.

Studii literare. Antologie, studiu 
introductiv și note finale de Ion 
Bălu.

(Editura tineretului, colecția „Ly
ceum", 302 p., 6 lei).

Sport și legendă. O originală pri
vire retrospectivă în istoria sportu
rilor și a educației fizice, răsfoind 
marile epopei ale lumii, poeme, le
gende, balade populare.

(Editura C.N.E.F.S. T79 p., 30 
trații, 4,50 lei).

SCRIERI DESPRE ARTĂ

ilus-

MIHU DRAGOMIR :

Povestiri deocamdată fantastice 
(ediția a Il-a).

(Editura tineretului, 208 p„ 4

TRADUCERI DIN

N. IORGA:

Scrieri despre artă. Volumul

lei).

LITERATURA UNIVERSALA

Antologie de poezie belgiană (de 
limbă franceză). Antologie, traduce
re și prefață de Radu Boureanu.

(Editura pentru literatură, colec
ția „Biblioteca pentru toți", 368 p., 
5 lei).

e 
structurat pe capitole : Arta popu
lară, Vechea artă romanească, Arta 
carii i românești, Muzee, Arta mo
dernă și contemporană românească. 
Despre Veneția și Spania. Prefață de 
Barbu Theodorescu.

(Editura Meridiane, 
lei).

ELENA VIANU:

378 p., 10,50

Delacroix. (Viața și 
lui. Cuvînt înainte de

(Editura Morirtierw ??•! p., 7 25 Wl.

opera arlistu- 
Geo Șerban).

Faptul pare, la prima vedere, lip
sit de importantă. Sustragere•< ■■ 30 
de bani nu-i cine știe ce mare lu
cru; nu poate fi socotită furt. om 
așa a gîndit probabil făptașul |a se 
citi la plural — n. n.) și fără prea 
mare efort și... sînge rece a comis 
fapta responsabilă. Dar pentru cei 
care reflecta asupra acestei fapte, <a 
nu poate fi calificată decît josnică, 
demnă de dispreț.

Dar să intram in miezul lămuriri
lor.

Oficiul P.T.T.R. Petroșeni, prin sec
ția de difuzare a presei, a încercai 
să răspundă dorinței legitime a ce
tățenilor de a se instala în sala de 
așteptare a oficiului o etajeră pen
tru ziare și caseta respectiva pen
tru autoservire cu ziare.

In decursul unei săptămîni, auto
servirea s-a bucurat de o mare a- 
fluentă de cititori. Phd lectura zia
rului procurat aici, timpul de aștep
tare al cetățeanului pînă la obține
rea legăturii telefonice sau pînă la 
rezolvarea altor treburi la ghișeele 
poștei, trecea parcă mai repede șt 
mai ales era petrecut cu folos. Iară 
a adăuga și ușurința cu care-și pro
cura ziarul dorit. Toți cei care se 
aflau în trecere, cu treburi, pe la 
oficiul P.T.T.R. Petroșeni, erau mul
țumiți și îneîntati de această ac
țiune. Responsabilul cu difuzarea 
presei, tovarășul Slăvuțeanu Con
stantin, privea cu mare satisfacție 
cum îi scădeau, văzînd cu ochii, 
teancurile ziarelor de pe rafturi.

Din păcate mulțumirea cetățeni
lor și bucuria responsabilului a ținut 
prea puțin. Cetățeni necinstiți își 
procurau ziarele de la „autoservire" 
fără a introduce în casetă valoarea 
respectivă. La încheierea situației 
săptămînale asupra numărului de 
ziare vîndute și sumei adunate la 
„autoservire" responsabilul s-a ales 
cu un minus de 120 lei. sumă pe 
care a trebuit s-o recupereze din... 
buzunarul propriu. Cum era și firesc, 
această frumoasă acțiune întreprinsă 
de oficiul P.T.T.R. Petroșeni a luat, 
deocamdată, sfirșrt și aceasta pen
tru că nimeni nu pune bucuros bani 
din buzunar pentru unii oameni lip
siți de bunul simț.

Opinia publică disprețuiește și 
condamnă fapta nedemnă a acelora 
care au nesocotit șl au lovit în lnj« 
portanta acțiune întreprinsă de dl« 
fuzarea presei în sprijinul cetățeni* 
lor de a-și procura ziarul operativ, 
de a-1 răsfoi în minutele de aștep
tare la ghișeele poștei.

C. DĂNOLÂ

PROGRESUL TEHNIC
Un fulgarin 
care „respiră"

Fulgarinele din material plastic 
slnt ușoare și ieftine, dar prezintă 
dezavantajul că nu „respiră", șl 
după cîteva ore purtătorul se simte

Puternic prezent
în siderurgia Hunedoarei

Jocuri distractive
PEDAGOGICĂ

(criptografie : 9,2,6,4)

Mihai CODREANU-Petroșenl

MONOVERB
(S-?)

MONOVERB
(5-9)

N4
Dorn BRANEA Dan RAREȘ

PE ROATE
(criptografie : 2,9,4,2,6)

Prof. I. IVĂNESCU-Lupenl

Poșta 
rubricii

© NELA PEȚANCA, Lonea: 
Ne-ați trimis mai multe re
busuri criptografice, cripto
grafii, monoverbe, un logo- 
grif. Publicabile sînt doar... 
„Boroboața" și „La alimenta
ră**. Careul conține un cuvint 
„urâturi" inexistent. Mal tri
miteți.

• NELU OPRIȘ, lonea: 
Ne bucură că vreți să deve
niri corespondentul rubricii 
noastre. Arilmogrfful cu care 
începeți să ne „asaltați" este 
însă nepublicabil. E total asi
metric. Aritmogriful are și el 
legile lui. încercarea moarte 
n-are! Deci-

• POP IULIU, Vulcan: 
„Arilmogriiul vedetelor" e 
bun și va apare.

• P. ARCH1P, Lupeni: In 
sfirșrt ne-ați expediat șl dez
legările. Totuși, „Coperta li
terară" nu „merge** din cau
za numelui Elen, iar triverbul 
e greșit conceput.

Dezlegările jocurilor din nr. 5727
In i*|a hărții (careu) 1) Bu

curești — B 2) Uricani — Ras 
6) Esroeraldas 4) Nip— 1 — Va
ni.a 5) Ol — Atlas — Am 6) 
Socna — Patna 7) Arad — Ho 
— Rcz 8) 1 — Racari — Ao 9)

Rat — Hol — Rin 10) En — 
Ru — Ocară 11) Sahara — 
Laos; Ecvestră (triverb): Că
lare pe asin ; Monoverb: In
trospecții ; Apropo de Islandaj 
O insulă mică.

• MIC IOSIF, Pelroșeni: 
Careul „De preț" ar ii intr-a
devăr așa cum se pretinde, 
dacă deiinițiile n-ar fi prea 
derutante, iar colțurile n-ar fi 
aproape închise. „Forțați" pu
țin și va avea șanse...

V. T.

Oricine încearcă să-și Imagineze 
panorama vastă a siderurgiei hune- 
dorene, fixează ca elemente princi
pale coșurile înalte de fum, cu ze
cile la număr, furnalele și olelăriile 
în care focul veșnic nestins topește 
roca de minereu transformind-o 
In lavă Incandescentă și apoi în 
fontă și otel. Acestea se completea
ză cu peisajul plăcut ce-1 oferă com
plexul de laminoare, unde lingou
rile de oțel se prelucrează și se 
modelează, își schimba forma șl 
dimensiunile așa cum prevăd pro
gramele și diagramele de laminare, 
așa cum sînt solicitate de cele peste ’ — cum s-a procedat la început — 
1 200 uzine constructoare și unități 
economice din țară beneficiare, care 
se aprovizionează cu laminate și 
alte produse de la marele combinat 
hunedorean. Agregatele siderurgice 
puternice și moderne, unele defi
nind întîictatea în tară, constituie 
nu numai adevărate „izvoare" de 
metal dar și o școală a noului, a 
accelerării progresului tehnic.

Siderurgiștii de la Hunedoara, cei 
care elaborează zilnic mii de tone 
de metal, sînt inițiatorii și făuritorii 
multor procese tehnologice moder
ne urmate de creșterea continuă a 
producției și eficienței economice. 
Intre acestea se înscrie . utilizarea 
„poștei pneumatice'*. instalație 
unică în industria metalurgica de 
la noi, care servește la expedierea 
automată a probelor de oțel prele
vate în timpul elaborării șarjelor, 
de la cele trei oțelării ale combi
natului la laboratorul central. In 
forma lor tronconică. probele tur
nate din otelul lichid. înspre sfîrși
tul perioadei de topire și elaborare 
a șarjei se introduc în stare incan
descentă. la circa 700 grade Celsius, 
în niște „cartușe” speciale. Acestea 
acționate pneumatic se expediază 
prinlr-o conductă specială la un a- 
parat de mare precizie numit 
„Coantovac" unde se face analiza 
ultrarapidă și se determina in mai 
puțin de 5 minute toate cele peste 
10 elemente din componența oțelu
lui. După 10—12 minute de la expe
dierea probelor se primesc automat 
prin aceleași mijloace, buletinele 
conținînd rezultatele analizelor. Uti
lizarea poștei pneumatice reduce cu

circa cinci minute durata fiecărei 
șarje, obtinîndu-se pe această cale 
sute de tone de otel fn plus. Se 
economisesc cantități însemnate de 
feroaliaje, crește calitatea și purita
tea oțelului datorită asigurării unei 
compozdi chimice adecvate.

A fost extinsă, în forma nouă per
fecționată, tehnologia utilizării oxi
genului ca intensificator In proce
sul de elaborare a otelului, proce
deu aplicat, de asemenea, la Hune
doara pentru prima dată în tară. De 
la introducerea oxigenului prin ar
zătoarele de la capelele cuptoarelor

s-a trecut la altă tehnologie mai 
modernă și mai productivă: instala
rea prin „lance" direct în baia li
chidă de otel. Această schimbare a 
adus după sine creșterea producti
vității cuptoarelor cu peste 12 la 
sută. La acesta s-a adăugat apoi un 
alt remarcabil succes. Specialiștii 
combinatului au pus la punct, după 
mai multe încercări și experiențe, 
tehnologia confecționării pe plan lo
cal a lăncilor necesare, care tre
buiau aduse din import. Rezultatele 
înregistrate cu lăncile produse la 
Hunedoara au depășit așteptările, 
ele au o durată de funcționare mult 
mai mare decît cele procurate din 
străinătate.

încercările pe linia 
oprit aici.

introducerii 
noului nu s-au oprit aici. Animați 
de dorința de a adăuga la rezulta
tele bune altele și mai importante, 
specialiștii oțelăriei Martin nr. 2 au 
canalizat metoda de folosire a oxi
genului insuflat cu ajutorul lăncii 
în direcția utilizării intensive a ca
pacităților de producție. Primele re
zultate sînt concludente. S-a accele
rat procesul de topire și s-a r< 
durata de elaborare a șarjelor 
40—100 de minute. Ca urmare 
înregistrat indici superiori de t 
zare a capacităților de producție, 
care pot fi comparați cu cele mai 
bune realizări de acest fel obținute 
pe plan mondial.

Amintim cu acest prilej faptul că 
marele combinat siderurgic hunedo- 
rean deține „patentul" in siderur
gia țării și în ce privește utilizarea 
inteligenței electronice în procesul 
de producție. Sînt conduse și diri-

jate cu calculatorul electronic insta
lațiile de optimizare și tăiere a la
minatelor la linia de semifabricate. 
Cu mașina electronică de calculat 
se întocmesc graficele de coordona
re a lucrărilor la construcția lami- 

a 
se

norului Blumiug de 1 300 mm și 
altor obiective industriale 
înalță la Hunedoara.

Pe linia noutăților tehnice 
scrie mai recent punerea în 
une a unui aparat special, 
de acest fel din tară, pentru deter
minarea gazelor de hidrogen, oxigen 
și azot din otelurile speciale produ
se la cuploarele electrice. Analize!

ce

se în- 
funcți- 
primul

făcute cu acest aparat, lolosindu-se 
metoda topirii în vid a probelor de 
otel și înregistrarea cromatografică 
a rezultatelor, permit corectarea 
chimică necesară în timpul elabo
rării fiecărei șarje. Se asigură și In 
acest fel o creștere simțitoare a 
calității otelurilor speciale destinate 
fabricării unor piese, utilaje și insta
lații care necesită o calitate supe
rioară și rezistentă sporită.

Cele cîteva exemple nu epuizează 
nici pe departe lista perfecționă
rilor și modernizărilor tehnice. S-au 
cimentat și aplicat metode eficiente 
de lucru care fac parte din acțiunea 
de organizare științifică a producției 
și a muncii. Drumul larg, asigurat 
pătrunderii tehnicii celei mai avan
sate în producție a creat condițiile 
necesare producerii în 1968. cu a- 
celeași agregate și capacități a unei 
cantități de oțel mai mare cu 170 000 
tone decît în anul trecut. Rezultate
le obținute plnă acum confirmă hăr
nicia și strădania întregului colec
tiv de siderurgiști de a ridica în 
continuu parametrii tehnici și eficien
ta economică a producției de metaL

A ZAHARIA

Furnalul 7 și 8 al Combinatului siderurgic Hunedoara.
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Pe teme de circulație

Radio

CEZAR BOLLIAC
Dramaturgul, poetul, ziaristul, teo- 

retldtemil șl rriticul literar Istori
cul șl arheologul, traducătorul Ce
rar Bolliae s-a născut în urm. ~n 155 
de nnt, la București.

Dună publicarea unor Meditații" 
In r--- Inspirate din Lamennals 
ți din ..Nopțile’ poetului englez 
Y > -. i, Bolliae îșl îndreaptă aten
ția spre dramaturgie sl scrie, după 
un roman al Sophlel Ristand Cottin. 
V- mn& r-r -i net, prim- dramă în 
limba română Intitulată ..Matilda", 
urmată la scurt timp de drama 1n 
versuri ..Tăierea a 12 boieri la Mă
năstirea Dealului".

In 1836 Bolliae lsi începe activi
tatea ziaristică. Scoate gazeta de li
teratură. industrie sl noutlîti . Curio
sul", participă apoi la complotul 
condus de I Cîmpinoanu împotriva 
domnului 1n 1840 pentru rare fapt 
este arestat timp de 7 luni.

Poeziile scrise de aici înainte de 
Bolilor au un caracter social tot 
mal pronunțat. Protestul să

ment împăriva feudalismului, 
suprlrll nemiloase se alătură 
pede sl stăruitor alături dc al celor
lalți scriitori militant) pentru revo
luția burahezo-democratică. In pa
ginile publicațiilor din acea vreme 
vor apare multe din versurile Iul 
Bnlliar. unele cu puternice accente 
seriale -<i Țiganul vîndut, Alaiul 
unui cerșetor. Ocna. Sila, poemul 
„Muncitorul".

După 1840 apar în ..Foaia’ Iul 
G. Barit primele sale articole pro
gramatice despre artă. Tot înainte 
de rovriluȚie îsl tipărește două vo
lume dc versuri „Din poeziile Iul 
Cezar Bolliae" în 1843 șl „Poezii 
noi* în 1847. In aceste volume apar 
poemele sociale Carnavalul, Fata de 
boier si fala de țlqan. Țiganul vin- 
dut ele. sau poezii puternic Influen
țate do folclor ca : 71nele. Meșterul 
Manele, Zburătorul ș.

Bolliae participă la 
montele marcante alo revoluției de 
ta 1R48 si devine unul dintre mem-

brii comitetului revoluționar, alături 
de N. Bălcescu, de carc-1 leagă o 
caldă prietenie, 1. Ghtca și I. F. Ră- 
dulcscu. Izbucnirea revoluției o zu
grăvește în versuri emoționante în 
poezia „O țigancă cu pruncul său 
la statuia 1 Iberlății din Bucuroșii".

Peste ani, activitatea prodigioasă 
a poetului a determinat pe Fmines- 
cu să-i închine cunoscutele versuri 
din „Epigonii": „Bolliae etnia ioba
gul șl-a lui lanțuri do aramă’, 
semn do omagiu adus poetului 
volutionar.

Prol. M. CH1OREANU

atins sumu de 
producția marlO 
încasată a lost îndeplinită 
proporție de 113 la sulă,
peste pian s-au ob/inul 172 000 
Ici i condfrrti la prețul de cbsl.

Procesul de modernizare a 
fabricii eoni ini lă cu succes. 
Penlru creșterea capacității 
cuptorului de ardere la 10 000 
tohc'an, In cursul anului cu
rent se vor executa lucrări de 
mică mecanizare fn valoare 
dc ncslc 000 000 lei Moderni
zarea transportului intern, o 
operațiunilor dc încărcare șl

descărcare, 
de e Helen fă 
brlcil. înlocuirea gazului 
gazogen cu gaz metan v i re
duce cheltuielile de pro' luci le 
cu peste 1000 000 lel/an In a- 
rclașj timp capacitatea d i 
duefit va crește la 12 01) > 
produse rclraclarelan.

VERIFICATI-VA CUNOȘTINȚELE

$ Care dintre aceste per
sonaje fac parte din comedia 
„O noapte furtunoasă" a lui 
I. L. Caragiale ?

1) Ștefan Tipătescn 2) Nae 
Ipingescu 3) Nae Cațavencn 
4) lordache Brinzovenescu.

$ Care dramaturg rus este 
autorul piesei ,,Furtuna"?

1) A. P. Cehov 2) A. S. Gri
boedov 3) A. N. Ostrovski 4) 
A. M Gorki.

$ Care compozitor italian 
este autorul sonete! penlru 
vioară si orchestră „Furtuna"?

1) Nic colo Paganini 2) Gia
como Puccini 3) Gioacchino 
Rossini 4) Giuseppe Verdi.

• Care poet român este au
torul poeziilor ..Spre primăva
ră", „Note de primăvară', 
„Nervi de primăvară* ?

1) Ion Minulescu 2) lucian 
Blaga 3) G. Topîrceanu 4) G. 
Bacovia.

® Care compozitor este au
torul liedului „Vis de primă
vară" ?

1) Frantz Schubert 2) Iohann 
Sebastian Bach 3) Friedrich 
Haendel 4) Robert Schumann. 

Care pictor italian este 
autorul tabloului „Primăvara"?

1) I eonardo da 
zian 3) Sandro 
Paolo Veronese.

Vinci 2) Ti- 
Botticelli

1ATENCO

Schiorii de la „Voința" Petroșenî 
au cucerit... „Cupa Voința"

Pe pîrtiile de la Straja, a avut loc 
tradiționala competiție de schi or
ganizată de U.R.C.M. Deva și dotată 
cu cupa „Voința". La întreceri, con
form regulamentului, au participat 
numai sportivi legitimați, care acti
vează 1n cadrul asociațiilor sportive 

• Voința, venilî din localitățile și ora
șele: Deva, Brad. Alba lulia, Lu- 
peni și Petroșani.

Întrecerile s-au desfășurat la pro
bele de slalom uriaș și coborîre pen
tru toate categoriile de concurenti 
(fete, juniori și seniori). Deși incom
plet! (lipsiți de juniori), reprezen
tanții asociației sportive „Voința" 
Petroșenî au reușit să ocupe primul 
loc în clasament cucerind astfel

trofeul pus tn joc. Pe locuri.e urmă
toare s-au clasat sportivii asocia
țiilor Voința Deva șl Voința Lupenl. 
Cîșliqătorilor la probele Individuale, 
le-au fost acordate premii constînd 
din articole de artizanal.

★

Tot la Straja, participant la con
cursul de schi s-au întrecut șl la 
tenis de masă unde fiecare lot a fost 
obliqat să participe cu cîte trei 
sportivi. După întreceri viu dispu
tate, sportivii asociației Voința Deva 
au cucerit primul loc pe echipe, ur
mați de cei de la Petroșeni șl Lu- 
peni.

Prof. Turi Zoltan 
se preocupă cu pa
siune de micii e- 
levi ai cursului de 
acordeon organi
zat la Casa de cul
tură din Petroșeni.

lelaril patriei slut
lumii! de produ .ele re

tractare pe care le primesc de 
la labrica din Baril M ire. Ele 
sini de bună calitate. Fiind 
singura din fără care produce 
cilindri baradop, calitatea a- 
cestora stă la loc de Irunte In 
preocupările colectivului. In 
prezent se experimentează fa
bricarea unul nou produs, de
numit „Antiret" care momen
tan se importă. Succesele a- 
ceslui mic dar harnic colec
tiv, un fel de mină dreaptă a 
oțelarilor, sint rezultatul firesc 
al eforturilor care s-au depus 
aici, penlru ca rezultatele mun
cii din fabrică să se bucure 
de prestigiu acolo unde 
face simlilă prezenta.

Penlru cei mici: Ala Bala — „Primăvara 
la punctul de control". Filmul de desene 
animale „Aventurile Iul Joe' (11). 
Telecronica economică.
Curs de limba engleză (leclia a 9-a). 
Copii mari — emisiune pentru tineret. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Desene animate.

20.10 Cintă Lidia Andronescu, Luigi lonescu, 
Jean Pâunescu.

20,30 Fafă fn fală.
21,00 Avanpremieră.
21,15 Telecinemaleca „Invitatul la masă". Come

die cu Belle Davis și Ann Sheridan.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Joi 28 marile

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05 
“Program muzical de dimlnefiw 
l<1; 5,15 Gimnasticii; 5,25 Pro
ximii muzical do dimineață; 
5.30 Buletin de știri; 5,35 Pro
gram muzical de dimineață; 
5,50 Jurnal agrar; 0,00—8,25 
Muzica șl actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferata; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu 
literar; 10,00 Piese folclorice 
de virtuozitate; 10,10 Curs de 
limba germană; 11,00 Buletin 
de știri; 11,03 Muzică popu
lară interpretată de Leonlina 
Uncii șl Ionel Banii; 11,30 Mu
zica ușoară Interpretată la 
plan; 11,45 Sfatul medicului:' 
îngrijirea dinților în timpul 
sarcinii; 12,22 Intîlnire cu me
lodia populară șl interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 13,20 Pa
rada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară; 14,15 
Tot înainte (ediție pentru pio
nierii din clasele a IlI-a și a 
IV-a); 14.50 Formația Floria 
Moculescu; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rulier; 15,05 
Muzică populară; 15,40 Muzică 
ușoară de Laurentiu Profeta 
și Liviu lonescu; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,30 Pe teme econo
mice; 16,50 Luminile rampei. 
Teatrul muzical din Brașov; 
17,15 Antena tineretului; 18,00 
Buletin de știri; 18,30 Itinera- 
rii : Turnu Severin; 18,45 Mu
zică; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20.05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Melodii româ
nești; 20,40 Oameni de seamă : 
Grigore Antipa. Evocare de 
Noe Smirnov; 21,00 Expoziție 
de muzică ușoară. Emisiune 
de Ana Aldea; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Cîntă Cristian Po
pescu; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Album de piese corale; 
22,55 Intîlnire cu jazz-ul; '23,.35

Sultă de ritmuri — muzică de 
dans; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri șl meteo-ru- 
tlore Ia orele 1,00; 2.00 șl 4,00.

PROGRAMUI II .

stafia 351 m : 6,45—7,00 A- 
gendă biicurcșteană; 7,00 Jo
curi populare; 7,10 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri; 7,39 A- 
ranjamenle penlru fanfară; 7,45 
Muzică populară Interpretată 
de Camelia lacob și Petru 
Bundiș; 8,00 Melodii distrac
tive; 8,90 Buletin de știri; 8.35 
Soliști și orchestre de muzică 
populară; 9,00 Matineu de o- 
peră; 10,00 Buletin de știri;
10.30 Bibliotecă de literatură 
romană: G. M. Zamfirescu; 
10,45 „Să clntăm" — muzică 
ușoară; 11,15 Ochiul magic 
(emisiune de știință șl tehnică 
pentru școlari); 11,40 Balade si 
jocuri populare; 12,00 Buletin 
de știri. Buletin meteorologic; 
12,07 Varietăți muzicale; 13,00 
Muzică ușoară; 13,30 Din 
țările socialiste; 14,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meleo- 
rtitler; 14,08 Melodii populare;
14.30 Concert de prînz; 15,15 
„De-ai ști cit de dragă-mi 
oști" — muzică ușoaTă; 15,30 
Miorița; 15,55 Muzică; 16.00 
La microfon, formația Valentin 
Griqorescu; 16.15 Sfatul medi
cului; 16,20 Melodii cu dedi
cație; 16.40 Noi Înregistrări In 
studiourile noastre: Formația 
de muzică populară din Bacău 
Dirijor Ion Drăgoi; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 
18.00 Cîntă Sacha Dislel; 18,10 
Din corespondenta lui Maxim 
Gorki; 18.30 Album folcloric; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 
Mari interpret de operă : Lily 
Pons, Florica CrLstoforeanu, 
Peter Anders, Ezzio Pinza;
19.30 Curs de limba rusă; 19,50 
Noapte buna, copii; 20,00 
Transmisiunea concertului or
chestrei de studio a Radiote- 
leviziunii. In pauză : Buletin 
de știri; 22,30 ,.De la un cln- 
tec la altul"; .23 00 Radiojur
nal; 23,07 Melodii vechi... rit
muri noi; 24,00 „Sonet pentru 
dragostea noastră* — muzică 
ușoară; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

Filme
Joi 28 martie

Reducerea vitezei pînă la 
oricărui pericol

limita evitării

Primul concurs
Pe poligonul din Petroșeni, aso

ciația sportiva Energia Paroșeni a 
organizat primul concurs de tir din 
acest an, la care s^au întrecut cei 
mai buni trăgători din asociațiile 
sportive: Minerul și Constructorul 
minier din Petroșenî și cei de la E- 
nergia. Concursul a fost organizat 
cu prilejul aniversării a zece ani de 
la înființarea asociației „Enerqia" și 
a fost dotat cu o cupă.

După terminarea probei de 3X16 
Tocuri, primul loc a revenit asocia
ției organizatoare rare a totalizat

de fir
739 puncte, urmată de Utilajul Pe
lroșeni cu 658 puncte. La individual, 
iele mai bune rezultate au fost ob
ținute de sportiva Severineanu Ilea
na de la Energia, care, la cele 8 
poziții, a realizat 191 puncte; la ju
niori PaveloDescu D. cu 177 puncte, 
tot de la Enerqia iar Racoveanu 
Constantin a cișligat la seniori, cu 
216 puncte, urmat de Cîmpeanu Ște
fan cu 194 puncte de la Utilajul Pe- 
troșenl.

S. BAI OI 
corespondent

Legislația pe linie de circulație a 
stabilit situațiile cind conducătorii 
de autovehicule trebuie să reducă 
viteza pinii ia limita evitării oricărui 
pericol. Ignorînd regulile de circula
ție. sau necunoscindu-le, unii con
ducători auto comit grave abateri 
de la aceste reguli, în unele situa
ții, ducînd chiar la accidente cu ur
mări dintre cele mai grave.

Articolul 49 din FI.C.M. 772/1966 
precizează următoarele situații cind 
conducătorii auto sînt obligați să se 
conformeze restricției impuse de in
dicatorul „Limitare de viteză" plnă 
la limita evitării oricărui pericol : 
La treceri prin intersecții cu circu
lație nedirijată, pe poduri, la curbe 
periculoase sau lipsite de vizibili
tate. la treceri de nivel peste calea 
ferată prevăzute cu barieră sau se- 
mibarieră, la treceri pe lînqă gru
puri și coloane, indiferent dacă se 
află în mers sau staționează, în pie
țele aglomerate. De asemenea cînd 
se circulă din direcția opusă tram
vaielor. troleibuzelor și autobuze
lor opritp în slatie, la depășirea au
tobuzelor oprite în statie, pe timp 
de ceată, ploi torențiale și ninsori 
abundente, drumuri cu denivelări, pe 
cele alunecoase, cu polei sau zăpa
dă. în apropierea locurilor frecven
tate de copii (scoli, terenuri de joc 
unde este instalat indicatorul rutier 
copii), la trecerile pentru pietoni 
prevăzute cu Indicatoare sau mar
caje și la schimbarea diTecliei de 
mers.

Am arătat aceste cazuri pentru a 
ii cunoscute de către conducătorii 
auto care conduc diferite categorii 
de mijloace de transport pe drumu
rile publice. Cîteva exemple ilus
trează grăitor consecințele nerespec- 
tărli regulilor de mal sus.

Conducătorul auto Nutu Alexan
dru, din Petroșenî, conducînd auto
turismul Trabant 601 cu numărul de 
Înmatriculare 1 HD 8 006, a intrat 
cu viteză excesivă în cartierul Ae
roport. unde a accidentat mortal pe 
cetățeanul Macavei Alexandru. Con
ducătorul auto Nutu Alexandru nu a 
tlnut seama de indicatorul rutier „Li
mita de viteză" 30 km/h, de Indica
torul rutier /Trecere pietoni* și că 
autobuzul era oprit In statie. Neso
cotirea de către acesta a regulilor 
•ie mai sus a dus la suprimarea vie
ții unei persoane.

Abateri de la articolul de mai sus 
iu comis și alti conducători auto 
printre care Armie Ion și Tirea 
Gheorghe de la Fabrica de produse 
lactate Livezeni, Alexa Simion de 
la T.A.P.L., Toma Aurel de la O.C.L. 
Alimentara. Buhus Alese de la l.C.O. 
Muresan Nicolae din Vulcan, coloa
na I.R.T.A. Împotriva acestora și a 
altor conducători auto care au a- 
vut abateri de la prevederile legii 
circulației au fost luate măsuri de 
sancționare. Rolul sancțiunilor este 
însă educativ. Conducătorii auto, fie 
amatori seu profesioniști, au obliga
ția să cunoască temeinic legile cir
culației și să le respecte întocmai.

B în Interesul desfășurării In bune 
conditiuni șl fără accidente a circula
ției rutiere.

Cpt. ȚIU CONSTANTIN 
Inspector Mii. municipiul Petroșeni

PETROȘENÎ - 7 Noiembrie: De 
trei ori București; Republica: Cei 7 
samurai; PETRILA: Zosia; LONEA 
— Minerul : Reîntoarcerea Iul Sur- 
couf; 7 Noiembrie: Rio Conchos; 
ANINOASA : O zl nu tocmai noro
coasă; VULCAN : Profesorul distrat; 
PAROȘENI: Operațiunea Crossbow; 
LUPENI — Cultural: Sindbad mari
narul; Muncitoresc dinainte de răz
boi; UR1CANI : Viața la castel.

Prin muncă obștească
Prin grija organelor locale, la Is- 

croni s-a amenajat zilele trecute 
strada ce duce spre complexul de 
locuințe din Livezeni. La această ac
țiune obștească au participat peste 
60 de persoane, efectuînd circa 200 
ore de muncă patriotică.

CALENDÂ^UL
Miercuri 27 martie

MICA PUBLI
CITATE

PIERDUT cartea de muncă elibe
rată de Exploatarea minieră Uricanl 
pe numele Grigore N. Gheorghe. O 
declar nulă.

1952 — A murit scriitorul Ion A Bassarabescu.
1945 „Ziua Rezistentei" în Birmania. A început lupta armată împotri

va ocupantilor japonezi.
1945 — A fost eliberat orașul cehoslovac Banska Bystrica de sub ocu- 

patia fascistă.
1847 S-a născut Wilhelm Konrad Rontgen, savant, descoperitorul Te

zelor „X", laureat al Premiului Nobel pentTu fizică.
1968 — „Ziua mondială a teatrului*.
1968 — Tîrg International al utilajelor electronice (27.III—3.IV, Londra).
1968 — Intîlnire internațională în domeniul electronicii nucleare si te- 

leradiocincmatoqrafiei (27.III—7.IV, Roma).

Ce nu s-a înțeles din termenul 
organizare științifică a producției 
la I. L. L. Petroșeni»

PIERDUT paraia dr. Florescn Mo
nica, medic. O declar nulă.

TARIFELE PENTRU

Mica 
publicitate

Felul anunțului Preț pentru 
un cuvînt

Tarif de bază
— pierderi 1,00 leu
— lecții și meditații 2,00 lei
— cereri de serviciu 1.50 lei
— oferte de serviciu 2,50 lei
— schimb de locuință 2,50 lei

Sint bucurii și „bucurii". 
Bucurie e să ni un copil pre
coce care-li tace numai ..bu
curii" ; bucurie e să ai două 
numere cișligăloare la loto și 
la tragerea la sorfi in loc 
să-fi „pice" un .,Renault" să 
te alegi cu 50 lei și, fn line, 
fot bucurie e să-fi vină soa
cra In vizită șl rd rumina trei 
luni.

Bucuriile miră pe rind In 
casa omului că de-ar intru 
toate o dată l-ar lovi apo- 
plexia Astfel putem spune că 
in anul 10G6 ne-a intrat bucu
ria in casă o dală cu televi
ziuneo. S-au bucurai bărbafll 
că văd meciurile de fotbal 
din fotoliu, s-au bucurai ne- 

eslele că nu le mai pleacă 
duminica bărbații de acasă, 
s-au bucurat copiii, bunicii, 
țoală lumea

In '67 altă buc inie pe capul 
nostru. Ne-au ini ral fn casă 
autosiloanele. Sprl/ul e șpriț, 
citronada mai ceva ca-n colt 
la răcoritoare. Și, 1n general, 
ce mai tura vura, lfl intră In 
casă o bucurie, sub formă de 
musalir, II tratezi cu un sflon 
și 11 dai gala Mare minune, 
domnule!

Ca orice om care se res
pectă mi-am luat și eu un au-

losilon. Mare bucurie!... Nu 
mai am ircubă cu „bogatul 
sortiment" de ape minerale 
din muguzinele nous!re. sorti
ment care se compune din : 
Hebe și Malnaș Vorba aceea: 
vrei nu vrei, bea Grigore o- 
qhiasmă

Mare fericire rze capul meu 
rind am Invâ/al să manevrez

Dai cum o bucurie nu vine 
nloiodată singură, după oliva 
timp am rămas fără capsule 
Alerg după ele cu după o 
stea linii spun că le-ou vă
zul fn cutare loc. alții tră-n 
altă parte. Basme ! E ceva in 
genul farfuriilor zburătoare cu 
capsulele astea To(i le-au vă
zut pentru o clipă, apoi au

FOILETON

Bucurii
uulositonill. Nici carnetul de 
conducător auto nu mi-ar li 
iacul o bucurie așa de mare 
ca-n clipa in care am apăsat 
prima dală pe manela de „ac
celerație" a aulosilonului 16- 
cind să {ișnească prima „sar

de apă gazoasă. De atun- 
sau 
șl-l 

singur de bună voie

jă‘
ci, de cite ori am chei, 
musafiri, iau aulosifonul 
încarc
și., de cile ori se golește.

dispărui din raza lor vizuală. 
Cam așa-l și cu 
lotuși nu m-am 
cele din urmă 
rost de Încă
Si-auz.i vorbă : nu se găsesc I 
Da de unde I Puteam să iau 
și 1001 Dur n-am vrut I

Cum am procedai ? Simplu 
ca „noapte bună"! și lără nici 
o „pilă‘. Mi-am cumpărat În
că un aulosilon și o dată cu

capsulele. Eu 
lăsat și in 

mi-am tăcui 
10 capsule.

el am mui primit 10 capsule 
Și lncc pline Iar bucurie 1n 
casă, iar tiocneie. citronadă, 
șprițuri! Cind se termină „bu
curia" dau fuga la magazin și 
mai cumpăr un aulosilon. Am 
uoasă verzi, albastre, c plină 
casa dc ele Pe unele le-am 
transformat In vaze de flori, 
alfele ie folosesc pentru pul
verizarea insecticidelor, iar !>■ 
restul râmfne să punem Ic 
toamnă bulion dacă pînă o- 
iunci ocntrele de achizitiono- 
roa sticlelor și borcanelor nu 
var primi și oul osii nane.

Auzeam mai .zilele trecute 
că ici-colo, din cind in cind, 
s-ar mai găsi ceva capsule. 
Bucurie I Păcat insă că aceas
tă bucurie e umbrită uneori 
de faptul că In unele cutii, o 
capsulă. două se dau guta 
descărcate. Așa că... mersi I 
Eu unul rămin deocamdată la 
metoda mea practică șl eco
nomică, pînă Intr-o zi cind 
mi-o sări... capsa. Zgomotul 
pe carc-1 face capsula dcscăr- 
clndu-se, e simlonle pe lingă 
explozia ce-am s-o declanșez 
eu atunci! SI ca mine care 
bat drumurile după capsule 
sint multi, zău așa I

Nicu POPA

(Urmare din pag. 1)

ror permanentizare nu se poate face 
decît dacă muncitorilor li se asi
gură tot ce e necesar realizării pro
ductivității muncii, creșterii cîștigu- 
lui mediu. Dar In prezent indicato
rul productivității nu se realizează 
prin lucrările de întreținere (care 
constituie activitatea de bază a În
treprinderii) ct prin lucrări de vo
lum și valoare executate penlru 
Ierți — care au fost de preferință 
căutate an de an — In detrimen
tul Întreținerii corespunzătoare a 
locuințelor. Executarea an de an a 
lucrărilor penlru tertl a adus după 
sine o creștere a productivității 
muncii, nerealfi pentru scopul In 
sine — întreținerea locuințelor. A- 
ceastă productivitate mărită nu a 
putut fi realizată și de muncitorii 
care lucrează efectiv la întreține
rea spațiului locativ. Nerealizîndu-se 
creșterea cîștigului mediu, a dispă
rut stimulentul, au apărut lucrări 
de calitate necorespunzătoare, fluc
tuații de efectiv etc.

Pe zi ce trece, mărindu-se fondul 
locativ, cresdnd gradul de confort 
ce trebuie asigurat oamenilor mun
cii, sarcinile ce stau în fata I.L.L. 
sînt cu mult sporite. Este adevărat 
că muncitorii întreprinderi! au obți
nut șl rezultate bune în muncă, pes
te care nn se poate trece cu vede
rea. Insă tot așa de adevărat este 
faptul că Interminabilul șir al re- 
clamatiilor de la locatari ce se adu
nă tot mat multe tn dosarele I.L.L.-u- 
lui anihilează realizările, oricîl de 
însemnate ar fl acestea. Ani de-a 
rîndul justificarea; „asta-1 soarta

I.L.L.-ului" sau „n-avem oameni* a 
putut fl auzită în birourile centralei 
sau ale sectoarelor, a fost comuni
cată forurilor tutelare, fără a se lua 
măsuri. Comisiei de organizare ști
ințifică din întreprindere, constituită 
în acest an, 11 revine sarcina de a 
căuta toate posibilitățile de a pune, 
in sfirșit, lucrurile la punct.

— Închirieri 2,00 lei
— vînzărl-cuinpărâri 3,00 lei
— anunțuri de familie 2,00 lei
— diverse 3.00 !<•
Majorări de tarif
— urgente (anunțurile se 

publică 1n maximum
3 zile) 50%

— anunțuri in chenar 50%
— literă deosebită 25%
— răspunsuri la redacție 20%

I. M. HUNEDOARA
SECȚIA MINIERĂ BANIȚĂ

angajează de urgentă:
— 2 maiștri electromecanici
— 4 electricieni calificați
— 4 mecanici întreținere 

escavatoare
— 4 escavatoriști
— 1 sudor

Se asigură transportul pe ruta 
Banița — Petroșeni.



4
STEAGUL ROȘU

MIERCURI 27 MARTIE KM®

Lupte violente
în Vietnamul de sud
• Bază aeriană americană bombardată cu rachete
• Orașul Trang Bang distrus complet

•Atacarea unei divizii aeropurtate

SAIGON (Agerpres). — In noap
tea de luni spre marii, forțele pa
triotice au atacat baza aeriană ame
ricană de la Phu Bal, situată la a- 
proximativ 12 kilometri sud de Hue. 
Asupra bazei au fost lansate 55 de

a- 
produse sînt 

altă parte, o 
americană — 
Presse — a 

bombardat din greșeală poziții ale

rachete șl obuze de mortiero. Se 
proclază că pagubele 
considerabile. Pe de 
unitate de artilerie 
scrie agenția France

KENNEDY
Statele Unite trebuie
sa-și recunoască
greșelile din trecut

NEW YORK (Agerpres). — „Se
natorul Robert Kennedy — relatea
ză agenția linlted Press Internatio
nal — a escaladat atacurile sale îm
potriva politicii președintelui Lyndon 
lohnson în problema războiului din 
Vietnam". Fratele fostului președin
te, care s-a lansat recent in lupta 
pentru obținerea candidaturii demo
crate la președinție, a declarat la 
un colegiu din San Fernando Valley, 
că Statele Unite „trebuie să-și recu
noască qreșelile dTn trecut" și să-șl 
modifice linia politică în Asia de 
sud-est. El a spus că americanii tre
bui? „să refuze să accepte orbește 
politica falimentară", constînd „In 
urmărirea sterilă a unor iluzii de 
mult ’-iruncinate".

Senatorul Eugene McCarthy, aflat, 
de asemenea, în cursa pentru obți
nerea candidaturii democrate, a de
clarat la Milwaukee că războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam amplifică „per
spectiva că puterea șl influenta Sta
telor Unite în lume ar putea fi nu 
numai diminuate dar și distruse".

trupelor saigoneze. Potrivit prime
lor rapoarte, 7 soldați salgonezi au 
fost uciși.

In cursul zilei de luni a avut loc 
una dintre cele mal violente lupte 
din ultima vreme. Lupta s-a desfă
șurat în regiunile mlăștinoase și o- 
rezăriile care înconjoară orașul Trang 
Banq, din apropierea Saigonului. De 
o săplămînă, mai multe divizii ame
ricano și saigoneze încearcă să de
gajeze împrejurimile capitalei sud- 
vielnameze, unde se află concentra
te mari forte ale patriotilor. La lupte 
au luat parte unități de aviație a- 
mericane și saigoneze. Bătălia a 
fost atit de înverșunată, iar pagu
bele atît de mari, încît un colonel 
din armata saigoneză a declarat că 
„în întreg orașul Trang Bang n-a 
mat rămas absolut nimic". Concomi
tent cu această bătălie, forțele pa
triotice au atacat divizia a 9-a aero
purtată saigoneză în apropiere de 
Hoc Mon, la aproximativ 12 kilome
tri nord-vest de Saigon. Lupta a du
rat peste trei ore.

In prezent, forțele patriotice ac
ționează pentru a întrerupe legătu
rile de comunicație care duo spre 
provincia Tay Ninh, la 100 de kilo
metri nord-vest de Saigon.

In jurul bazei americane de la 
Khe Sanh, unde de peste 9 săptămînl 
se află încercuițl 6 000 de militari 
americani, avioane de tip „B-52" au 
continuat luni șl marți bombarda
mentele.

Faimoasa ceață 
din Londra pe cale 
de dispariție

fUrmatp din pag. I)

unui cămin particular, era interzis 
sub sancțiuni. Industriile au fost tot 
mai mult silite să introducă insta
lații de ardere modernă, fără fum 
și locuitorii să folosească fie com
bustibil fără fum sau să treacă la 
alte metode de încălzire decît tra
diționalul cămin deschis.

Astăzi, Ia Londra aproape că nu 
mai există nici un cămin sau coș 
producător de funingine. încălzirea 
centra's a fost introdusă peste tot. 
In comparație cu perioada antebeli
că, Încă în 1962 numărul zilelor cu 
ceată a scăzut cu 50 la sută. Intre 
timp, centrul Londrei s-a transfor
mat chiar intr-o adevărată insulă a 
căldurii, a cărei temperatură este 
cu I —2°C mai ridicată decît în re
giunea înconjurătoare. Cauza este 
încălzirea mai bună a clădirilor șl, 
paradoxal, acel mare contaminant 
de a^r al vremurilor noastre — cir
culația auto. Gazele de evacuare con
tribuie la creșterea temperaturii șl 
în ireunează astfel formarea cetii.

A sosit timpul ca autorii romane
lor polițiste să-șl revizuiască meto
dele : discipolii Iul Sherlock Holmes 
vor trebui pe viitor să lucreze fără 
ceată

Colaborare tehnico-științifică 
sovieto-engleză

MOSCOVA (Agerpres). — In baza 
protocolului anglo-sovietic cu privi
re la lărgirea contactelor tehnico- 
științifice în domeniul construcției 
de aparate, semnat marți la Mos
cova, inginerii sovietici și englezi 
vor construi pentru prima oară în 
comun aparate complexe pentru a- 
naliza spectrală și chimică.

In U.R.S.S. și Marea Britanie vob 
fi elaborate aparate pentru prelu
crarea automată a rezultatelor cer
cetărilor științifice, instrumente de 
precizie pentru măsurători electrice, 
diferite instalații de laborator.

Părțile vor face schimb de docu
mentație tehnică, de licențe și de 
delegații de specialiști.

Balanfa comercială americană 
nu se ameliorează

WASHINGTON (Agerpres). — 
Ultimele statistici asupra comerțu
lui exterior american arată că nu 
s-a înregistrat nici o ameliorare 
sensibilă în evoluția balanței co
merciale a Statelor Unite.

Excedentul exporturilor fată de 
‘importuri a fost în luna februarie 
'de 171 milioane dolari, cifră supe
rioară celei din ianuarie (169 mili
oane) dar cu mult Inferioară mediei 
lunare pe anul 1967 — 340 milioa
ne dolari.

UN PRODUS CHIMIC UTIL
ÎN TERAPEUTICĂ ANTICANCEROASA

dimetilsulfoxidul sau 
de obicei este folosit

El ar putea fi deci întrebuințat, 
potrivit părerii dr. Stowell, pentru 
congelarea unul cîmp operatoriu sau 
pentru 1 conservarea unor țesuturi 
care urmează să fie grefate.

NEW YORK (Agerpres). — Doc
torul Robert Stowell, de la Univer
sitatea din California, a declarat în 
cadrul unei reuniuni a Societății a- 
mericane de luptă împotriva cance
rului că 
DMSO, care
drept calmant, ar putea fl util în te
rapeutica anticanceroasă și în con
servarea organelor.

DMSO. un produs chimic derivat 
din reziduuri de lemn, permite con
gelarea țesuturilor vil fără să se 
formeze cristale susceptibile de a 
vătăma celulele. Microorganisme au 
putut fi congelate In laboratoare cu 
ajutorul acestui produs.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Mareșalul A. Greciko. ministrul apărării al U.R.S.S., care face o vi

zită oficială în Siria, a fost primit de Nouseddin Atassi, șeful statului 
sirian și de primul ministru sirian, Youssef 
vorbiri în cursul cărora au fost abordate 
cele două părți — anuDtă agenția TASS.

Zeayyen. Au avut Ioc con- 
probleme care interesează

Zalman Shazar a lost reales Ln funcția i 
pentru o nouă perioadă de cinci ani. Shazar, 
guvernămînt Mapai, a obținut 86 de voturi din cele 110 
lor Knessetului (Parlamentului) izraelian. Zece deputați au

de președinte al Izraelului 
membru al partidului de 

ale membri- 
absentat.

„Izraelul cere guvernului de la Amman să înceteze 
direct sau indirect acordat organizațiilor teroriste", a declarat în cursul 
unei reuniuni a Parlamentului, primul ministru izraelian Levi Eshkol. 
Totodată el a avertizat Iordania că își asumă o foarte mare responsa
bilitate permitînd în continuare ca de pe teritoriul 
acte teroriste".

orice sprijin

său să fie efectuate

Ultimele știri sosite din Lagos menționează că 
geriene iși continuă înaintarea spre localitatea Port 
mare oraș rămas sub controlul secesioniștilor biafrezi. In acest sens, un 
comunicat militar dat publicității la Lagos, menționează că în urma a 
două acțiuni ofensive initiate separat de către unitățile armate ale ge
neralului Gowon, șeful statului nigerian, au fost cucerite orașele Obubra 
și Ediba. O altă parte a trupelor federale a reușit să ocupe localitatea 
Ehei, un însemnat nunct strategic situat la confluenta a trei mari căi co
merciale.

trupele federale nl- 
Harcourt, ultimul

In ședința sa de marii, Prezidiul Adunării Naționale a R.S. Ceho
slovace a stabilit ca sesiunea Adunării Naționale, jn cadrul căreia va 
fi ales președintele republicii, să aibă loc la data de 30 martie 1968. 
Prezidiul a hotărit, de asemenea, să amine alegerile pentru comitetele 
naționale în a doua jumătate a lunii iunie.

S.U.A.: Recent, 
s-au Împlinit 3 ani 
de clnd regimul 
rasist sud-alrican a 
ordonat masacra
rea băștinașilor 
cerindu-și dreptu
rile la Sharpeville. 
Cu acest prlle/, la 
Washington In la
ta ambasadei 
R.S.A., grupe de 
demonstranți și-au 
exprimat o dată 
mat mult indigna
rea profundă la[ă 
de apartheidul pro
movat In extremi
tatea sudică a 
continentului afri
can.

Panama
rămîne încordata

s<I recunoască 
a sa, noul pre-

Sifua(ia din

CiUDAD DE PANAMA (Agerpres). 
Situația politică din Panama rămîne 
în continuare încordată după hotă- 
rîrea de duminică a Adunării Națio
nale, controlată de deputății opozi
ției, privind demiterea președintelui 
tării Marco Robles și înlocuirea a- 
cestuia cu vicepreședintele Max 
Delvalle. Garda națională panameză 
(forțele armate), care a refuzat să 
recunoască pe noul președinte și 
guvernul acestuia pină la o hotărire 
a Curții Supreme privind validita
tea votului de demitere a președin
telui Robles, a ocupat luni sediul 
„Uniunii Naționale", care grupează 
patru partide de opoziție. S-a anun
țat că au fost arestate 190 do per
soane și a fost descoperită o canti
tate de arme. Printre persoanele a- 
restate figurează Hildebrando Nico
sia, secretarul general al partidului 
„Panamenist" șl Harmodio Arias jr., 
proprietarul cotidianului „La Hora”.

In timp ce președintele Robles 
continuă să se afle în palatul prc-

zidențial, el refuzînd 
hotărîrea de demitere 
ședințe Delvalle s-a instalat în clă
direa Adunării Naționale. Aceasta 
este înconjurată de un important 
cordon de trupe care nu permită 
accesul niclunel persoane, nici chiar 
a deputation Adunarea Națională 
nu a fost dizolvată, dar activitatea 
ei este practic suspendată și nu se 
va putea reuni într-o sesiune extra
ordinară așa cum a cerut Delvalle. 
In felul acesta, Panama este condu
să în momentul de fată de doi pre
ședinți.

Liderii politici ai opoziției au a- 
dresat chemări la „rezistentă civilă" 
în fata acțiunilor gărzii naționale. Ar- 
nulfo Arias, candidatul opoziției la 
alegerile prezidențiale din luna mal, 
a declarat că Intervenția gărzii na
ționale „reprezintă o lovitură de 
stat militară" și ultimele evenimente 
indică faptul că conducerea tării „a 
fost preluată de militari*.

IN CLIȘEU l Po
litia din Washing
ton Intervine pen
tru a Împrăștia pe 
demonstranții ce 
condamnau această 
rușine a contem
poraneității 
partheidul, 
mul ridicat Ia rang 
de lege.

Președintele 
Liberiei în vizită 
în S.U.A.

Președintele Liberiei, William Tub
man, se află, la .invitația guvernu
lui american, într-o vizită oficială de 
10 zile in S.U.A. In timpul acestei 
vizite el se va întîlni cu președin
tele Johnson șl cu alte oficialități 
americane cu care va discuta spori
rea ajutorului american către Libe
ria. Luni, Tubman a fost oaspetele 
secretarului generai al O.N.U., U 
Thant. In cursul întrevederii au fost 
discutate, potrivit agenției U.P.I., o 
serie de probleme ale situației in
ternaționale și în deosebi proble
mele africane.

Expozifie de picturi 
ale cosmonautului 
A. Leonov

La Moscova s-a deschis o expozi
ție de picturi ale cosmonautului so
vietic Alexel Leonbv, primul om ca
re a ieșit in Cosmos (în timpul zbo
rului navei „Voshod-2" in martie 
1965). Expoziția cuprinde 70 de lu
crări in ulei, tempera și acuarelă. 
Citeva din acestea, printre care „Pla
neta noastră minunată", „Răsărit de 
Soare in Cosmos* — au fost reali
zate după schitele făcute de cosmo
naut cu creioane colorate în jurna
lul său de bord din cabina navei 
cosmice.

După cum a arătat cosmonautul 
Alexei I.eonov, in prezent el lucrea
ză la o pictură pe care a denumit-o 
„Zori în Cosmos" șl care i-a fost co
mandată de Galeria din Dresda.

Un grup de experți ai Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului a 
întocmit un studiu cu privire la e- 
fectele politicii de apartheid asupra 
mișcării sindicale din Republica

Sud-Africană. In studiu 
libertățile sindicale din 
sînt permanent violate 
arbitrare administrative 
ve. Sindicatele care

se arată că 
această (ară 
pria măsuri 
și legislati-

grupează pe 
muncitorii băștinași sînt victime ale 
politicii de apartheid.

Studiul va fi supus sesiunii din 
luna mai a Consiliului economic șl 
social al O.N.U. Grupul care a în
tocmit acest studiu este compus din 
reprezentant! ai Senegalului, Aus
triei, Perului, Tanzaniei Și Iugo
slaviei.

Reconstrucția 
portului pescăresc 
Murmansk

care se

A început reconstrucția 
pescăresc Murmansk, unul 
mai mari din U.R.S.S. O 
înaltă din sticlă și beton,
construiește in port, va servi drept 
far navelor aflate în Golful Kola. 
Io cele 15 etaje ale clădirii se va

SCURTE ȘTIRI
Mișcare pentru 
retrocedarea 
Okinawei

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite: Parti
dul Socialist din Japonia va depune 
toate eforturile pentru abolirea tra
tatului de securitate japono-ameri- 
can și pentru retrocedarea Okinawel, 
a declarat președintele acestui 
partid, Seiichi Katsumata. Mișcarea 
pentru retrocedarea Okinawei, a 
spus el, a intrat într-o nouă fază 
după vizita premierului japonez în 
S.UA. Lupta pentru retrocedarea Oki
nawei — a declarat Katsumata — 
este strîns legală de mișcarea po
porului japonez pentru abolirea tra
tatului de securitate japono-ameri- 
can și de desființarea bazelor mili
tare americane de pe teritoriul ja
ponez.

La Washington a avut loc primul 
miting, convocat de organizația 
„Funcționarii iederali împotriva răz
boiului din Vietnam". In cadrul mi
tingului, peste 1 500 de particiiKmfi 
au semnat o petiție adresată preșe
dintelui Johnson in care se cere în
cetarea războiului din Vietnam.

O violentă explozie a aruncat în 
aer acoperișul, cu o greutate do 95 
tone, al unui uriaș rezervor de gaze 
naturale din. Portland (Oregon). O 
persoană a fost zvîrlită Ia 60 metri 
distantă de clădire, iar alta la 15 
metri. Ambele persoane au fost uci
se. De asemenea, două persoane sînt 
date dispărute.

Cauzele exploziei nu sînt cunos
cute. Un reprezentant al companiei, 
proprietar al rezervorului, a decla- 

gaze.
afla punctul de comandă al condu
cerii operative a activității portua- • raț cg ja a<;esta ny se aflai 
re. Printre alte construcții noi se 
numără clădirile cu mal multe etaje 
ale centrelor de dispecerat și de e- 
lectronavigație, unite între ele prin 
galerii. Echipajele navelor sovietice 
și străine vor putea obține aici orice 
instrument de navigație modern de 
care au nevoie.

Docul pescăresc, va fi 
instalații automate șl 
pentru încărcarea și 
navelor.

dotat cu 
mecanizate 

descărcarea

Epidemie de ciumă
O epidemie de ciumă a izbucnit 

într-o serie de provincii ale Vietna
mului de sud. informează corespon
dentul agenției Reuter. In provincia 
Long Khanh epidemia a cauzat pînă 
în prezent moartea a șase persoanei 
Au fost semnalate cazuri de Îmbol
năvire și în provinciile Tas Ninh șl 
Phuoc Long, la numai 130 kilometri 
de Saigon.

In capitala Etiopiei au început lu
crările celei de a 2-a Conferințe pen
tru finanțarea industrializării Africii, 
organizată de Comisia economică a 
Națiunilor Unite pentru Africa. La 
Conferință participă delegații din 15 
state africane, precum șl reprezen
tanți din alte țări ale lumii. Confe
rința va studia o serie de măsuri 
care să contribuie la dezvoltarea e- 
conomiei africane.

li
Confederația sindicatelor suedeze 

a hotărit să verse suma de 180 809 
de coroane la fondul pentru ajuto
rarea Republicii Democrate Vietnam 
și a Frontului Național de Eliberară 
din Vietnamul de sud. Sindicatele 
vor dona, de asemenea, 25 000 de 
coroane Comitetului suedez pentru 
Vietnam.

La întoarcerea dintr-un oraș al 
deltei fluviului Mekong un căpitan 
american a făcut această afirma
ție i „Dacă privirile ar putea uci
de, am fl cu toții morti".

La ora actuală în Vietnam sînt 
priviri care ucid, 

ofensiva din timpul 
vietnamez, în Vietna- 
existau deja 3 300 000 
care își părăsiseră lo-

4 milioane de 
înainte de 
Anului Nou 
mul de sud 
de persoane 
cuintele. Unii se aflau la 600 km 
de satele lor. Din fiecare trei viet
namezi unul este refugiat. Un co
respondent al revistei „Express" a 
stat de vorbă cu Nguyen Trinh, 
un țăran din regiunea Thay Ninh 
situată la 100 km la vest de Sai
gon.

Intr-o zi, regiunea a fost decla
rată de americani, potrivit 
raport 
poate 
Trinh 
tul în 
tr-un 
mește 
a fost Instalat într-a baracă. 
Saigon, spațiul vital rezervat unei 
familii de refugiati este de 2/1 m, 
nici măcar dimensiunile unui pat 
mare. Și în aceste condiții trăiesc 
120 000 de. persoane, înghesuite în 
vestiarele vreunui stadion, sau pe 
balconul unei pagode. Răniții au 
mai mult noroc, deoarece pentru 
două sau trei luni vor beneficia 
de 
de 
de 
de 
respectiv 65 la sută, 
sub 13 ani. In prezent,

.orășelele nu sînt practic 
decît de femei,
Din cei 40 000 de vietnamezi uciși, 
de la 1 ianuarie 1967 și pînă a- 
cum, 55 la sută sînt femei, iar 28 
la sută minori. William Pepper, di
rectorul Institutului catolic al sta
tului New York, a reușit, în cursul 
unei anchete, să cifreze la 250 000 
numărul copiilor uciși și la 750 000

al celor răniți, arși și mutilați în 
urma operațiilor americane. „Far 
Eastern Economy Review" aprecia
ză că 95 la sută din cazurile de 
ciumă localizate în lume se situea
ză în Vietnam.

Această dramă a căpătat in ul
timele luni o amploare care amin
tește de tragediile celui de-al doi
lea război mondial. O corespon
dentă a revistei „Express" a asis-

lat la asaltul satului de refugiati 
Nam O, situat în apropiere de Da 
Nang. S-a cerut populației să eva
cueze satul. De teamă să nu fie 
jefuiți, oamenii nu au vrut să ple
ce. In timpul nopții, aviația ameri
cană a bombardat 
bombe cu napalm, 
marginea drumului
300 de trupuri neînsuflețite.

Pe drumuri, șiruri nesfîrșite de

cu rachete șl 
A doua zi pe 

erau întinse

civili evacuați. Din cînd în cînd 
se opreau și se grupau pe familii. 
O femeie s-a așezat pe jos. Este 
gravidă și gata gata să nască. Nti 
a mai rămas nici o casă In picioa
re. 4 000 de civili sînt în plin exod 
și alți 10 000 își caută cu despe
rare refugiu. Intr-o clădire perde
lele au fost smulse șl servesc 
drept cuverturi sau ca pansamen
te. Rănitii zac pe jos pe culoare.

unui 
oficial, „sector în care se 
ucide liber". Și Nguyen 

a trebuit să părăsească sa- 
24 de ore. A fost dus în- 
camion în ceea ce se nu- 
un sat al refugiaților unde 

La

un pat. Dar chiar și Înainte 
ofensivă la Da Nang erau 350 
paturi și niciodată 
600 de pacienti.

mai puțin 
Majoritatea, 
erau ropii 

, satele și 
locuite 

copii și bătrîni.

IN CLIȘEU: Printre ruinele din Saigon.

■ \

... ■■

i

F^ '? /

Nu există decît un singur puț de 
unde se poate bea apă. Grădinile 
s-au transformat în cimitire. Am a- 
sistat la îngroparea unui om; pro
babil că era o personalitate, căci 
a fost așezat într-un dulap. Oame
nii săraci insă sini așezați direct 
în pămint.

„O fată tinără plinge desperată 
căci tatăl ei se află intr-un pavi
lion al unui spital care a fost pe 
jumătate distrus. Ne-aui dus și noi 
acolo. Clădirea fusese doborîtă. ' a 
apariția noastră, tatăl fetei și alți 
trei bătrîni s-au ascuns sub paturi, 
crezînd că am venit să-i execu
tăm".

La Loc Ninh, în provincia Binli 
Long, în apropiere de frontiera 
cambodaiană, spectacolul este ase
mănător. La prima vedere totul 
pare calm, dar privind mai atent 
observi că toate casele au fost 
arse de americani. Nu au mai ră
mas decît niște fundații înnegrite 
de fum și foc. Stînd neinișcați în 
pragul a ceea ce odinioară fusese 
locuința lor, oamenii privesc străi
nii cu un aer absent.

La Van Bo, un bătrîn scheletic, 
care nu are însă decît 47 de ani, 
mi-a spus că a avut o trăsurică cu 
două locuri, trasă de o bicicletă. 
Transporta cu ea oamenii și asta 
îi aducea în medie 100 de piaștri. 
Este căsătorit si are cinci copii. 
Acum nu mai lucrează. Casa i-a 
fost distrusă.

O femeie s-a ascuns în timpul 
atacului. „Cînd m-am întors 
mi-am găsit casa devastată. Totul 
dispăruse, mobile, lenjerie, păsări. 
O vecină care fugise cu mine șl-a 
pierdut mințile cînd și-a văzut 
casa incendiată. De atunci își pe
trece timpul făcînd ordine în ca
mere imaginare".

In ritmul actual al distrugerilor, 
în momentul cînd războiul se va 
termina nu vor mai rămîne decît 
16 milioane de vietnamezi care să 
facă ordine prin lucruri imaginare.

(din „L'Express")
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