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a îmbogății in ul- 
conslrucții social- 

, blocurilor crește 
altul. Cartierele 
mai mult teren 

tot mai multi ce

un an la 
cedează tot 
cartiere și I 
se mută in locuințe noi. mo- 
Dar locuințele trebuie șl in- 
(arlierele se cer gospodărite.

l face aceasta?
> conslăluire recenta, organi- 
t Consiliul popular orășenesc 

cpre-

noilor ■ 
18țeni - 
dome.
grijile, 
C.nn st

Intr-o 
7ata di 
Lupeni, gospodarii orașului și 
zentanții comitetelor de locatari din 
noile blocuri au discutat tocmai des
pic problemele qospodăririi cartie
relor.

Aspectul multor carlieio se afla 
într-o stare nu tocmai plăcută. Pe 
străzi „flutură'* hirtii. Spatiile verzi, 
zonele dintre blocuri au devenit ..loc 
de depozitare* a gunoiului menajer. 
Din o mare parle a pomilor plantați 
in anul trecut au mai rămas doar 
nișle rWiri. Multe balcoane, de la

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

blocurile de po drâda principală 
„prezintă" lenjeria de familie. Cau
zele acestor nereguli sint multe. 
Așa după cum au arătat reprezen
tanți ai comitetelor de locatari, prin
ți.' care tovarășii Csontos Petru, Să- 
mescu Aurel, Anghel Traian, Cris- 
tea Aurel. Wilk Iosif, unii locatari 
din nepăsare, din lipsă de respect 
aruncă resturile menajere, hîrtiile în 
zonele verzi, pe alei sau chiar pe 
stradă. Și doar există „puncte gos
podărești" sau recipienți de gunoi 
la clțiva pași de blocul în care lo
cuiesc. O parle a acestor locatari, 
după cum arăta to\. Wilk, sparg va
zele pentru flori, laie cu fierăstrăul 
pomii ornamentali (așa de pildă stau 
lucrurile la blocul D2), sau distrug 
bunurile din apartament pe care 
le an în inventar. Din neglijența lo
catarului de ia apartamentul 51, din 
același bloc, conducta de apă de la 
baie a fost spartă, apartamentul de 
la etajul inferior e amenințai cu

Activitate medicală bogată
al cirrumsrripliei sanitare din Aninoasa desfu- 

vederea păstrării sănătății locuitorilor din 
cu o activitate de 

lingă circumscripția sanitară din 
ființă o casă de nașteri cu 5 paturi. Asistența la casa de 
asigurată de moașa Stoica Maria și de o infirmieră sub 
medicilor. Vizitele la domiciliile femeilor gravide și a 
nou născuți. alternează cu ziua de profilaxie a femeilor 

vinerea.

Personalul meditai
șoară o rodnică activitate în vederea păstrării sănătății 
comună. Asistența curativ-profilactieă este îmbinată 
educație sanitară. In august 1967, pe 
comună a luat 
nașteri este 
sup: egherea 
Celor cu copii 
giavide care are loc in fiecare săptămîoă,

inundarea, dar locatarul de la apar
tamentul 51. recalcitrant, nu le per
mite instalatorilor nici măcar să re
medieze defecțiunea (1). De aseme
nea. așa după cum s-a arătat în 
consfătuire, adesea străzile, zonele 
verzi, sint străbătute de șanțuri. 
Șantierul de construcții sapă fel de 
fel de canale pentru diferite racor
dări dar ce e rău că le „uită" sau 
reface cu întinderi foarte mari.

Reprezentanții unui mare număr 
do cetățeni din oraș s-au oprit, în 
discuțiile lor, și asupra altor nere
guli. In unele apartamente de la e- 
tajele superioare ale unor blocuri 
plouă, programul de apă caldă nu 
esle respectat întocmai Întrerupe
rile de curent sini prea dese.

Pentru a fi lichidate asemenea a- 
nonialii, s-au făcut propuneri intere
sante, de care va trebui să se țină 
cont.

<3 Consiliul popular orășenesc, 
prin deciziile și actele normative de 
care dispune, să-i oblige pe cei care 
distrug bunurile statului să suporte 
pagubele pe; care le-au creat.

® Montarea antenelor pentru te
levizoare să o facă numai sectorul 
I.R.E.H., pentru a preîntîmpina de
teriorarea acoperișurilor.

Sectorul I.R.E.H. să remedieze mai 
operativ defecțiunile la instalațiile 
electrice.

v® Conducerea l.L.L. Petroșeni 
urgenteze
‘defecte de la centralele termice șl 
să asigure deservirea acestora 
către -I-’ personal calificat.

IN ZIARUL DE AZI

a.c. la Exploatarea minieră 
o mașină de încărcai tip T2G-Hsp, cu comanda de 
a putea prezenta cititorilor noștri unele amănunte in

,ă 
schimbarea instalațiilor

In a doua jumătate a lunii ianuarie
Deva a iosl adusă 
la distanță. Pentru 
legătură cu acest modern agregat, colaboratorul ziarului „Steagul roșu" 
ing. A. Niculescu, a adresat cîteva întrebări inginerului Râul Costea. di
rectorul tehnic al întreprinderii miniere Deva. INFORBJIOILEI

atît dina-

COORDONATE 
JUDEȚENE

• — Apelăm la amabilitatea dum- 
neâvoaslră pentru a vă ruga să pu
neți la dispoziția oitilorilor noștri 
cîteva date tehnice ale mașinii 
TZG-tisp.

— Mașina, folosibilă la încărca
rea materialului . dislocat, este pre
văzută cu un dispozitiv electric de 
comanda amplasat 
la o distantă de 
8—12 metri. Cu
rentul necesar este 
produs de un di
nam acționat de o 
turbină cu aer com
primat,
mul cît și turbina fiind montate di
rect pe mașină. Legătura dintre pu
pitrul de comandă și mașină se fa
ce prin cablu. In cazul defectării 
sistemului electric de comandă, ma
șina poate fl acționată cu sistemul 
obișnuit, fără a cauza stagnări pro
ducției.

— Pulefi să vorbifi despre unele 
avantaje ale mașinii, eventual des
pre primele rezultate ?

— Manipulatorul mașinii nu se 
află în imediata apropiere a frontu

lui de lucru în timpul efectuării o- 
peraliei de încărcare. Prin urmare 
crește - gradul de protejare a mun
citorului la manevrarea mașinii de 
la locul de încărcare la locul de 
descărcare, respectiv din abataj la 
rostogol.

Despre rezultate cred că e pre
matur să vorbesc, 
intrucit mașina se 
află încă în pe
rioada de experi
mentare.

— Vedeți posibi
lă folosirea aces

ta alte mine dintei mașini și 
de/ul Hunedoara ?

— Mașina poate fi folosită 
toate locurile corespunzătoare

’.u-

in 
ce

rințelor mașinii T2G-Hsp, cu coman
dă obișnuită, deci la I.M. Hunedoa
ra. In rest, o-as putea să mă pro
nunț...

— Nu sini insă excluse posibili
tățile. Așa că uri studiu poale că ar 
fi necesar.

Un abataj 
în funcțiune

sectorul I de la mina 
Vulcan s-a pus în exploatare 
abatajul cameră nr. 4 est, din 
blocul 2 stratul 5. Producția 
sectorului va crește cu circa 
1U0 tone zi.

La

Blocuri în lucru
Constructorii de pe șantie

rul din lupeni au terminal 
glisarea blocului A6. cu 88 
de apartamente, din cvartalul 
Tudor Vladimirescu. In pre
zent, tot In același cartier se 
montează cofragul glisant la 
blocul Gl, cu 176 de garso
niere. Alte echipe 
tructori ale
lucrează intens la cele 
blocuri tip D cit cite 20 
apartamente, la Urican».

de cons- 
aceluiași șantier 

trei 
de

de remarcat ramiot*. >nsa tap 
tul că în termenele de ga
ranție, ceferiștii pefroșeneui 
n-au primit nici o reclamați? 
in privința calității repara 
țiilor eiecluale. Iar echipele 
conduse de Nelu Nicolae 
Gec Victor. Hoca Avram. Carl- 
tescu Gheorghe, Peniea luau, 
se străduiesc ca ic continua 
re să obțină rezultat 
frumoase.

Pentru 
electrificarea 
satelor

Consilii.I popular al 
nei Bătuta a organizat 
nică dimineața o largă 
ne 
lor necesari pentru 
rea lucrărilor de electrificări 
a comunei Bănită >i j satelor 
aparținătoare. Numai 
nii din Bănită, 
și Boțani au tăiat 
portal 400 de stîlpi 
rea ce străjuiește 
Rîul Alb.

de transportare s

, (Continuare în pag. a 3-a)

PICTURA
Gustări la minut

vin

■a
VREMEA

de24

CITADIN

Paring
Paring :

cetate
Merișoi 

și‘ trans 
dirt pădu- 

co'iBunn

blo- 
năs- 
ahl.

în

lor iși de- 
un drum 

timpul li- 
uneia din 
mai nobile

Margareta MICA 
Lupeni

pregâtili hi cîleva 
cererea consumat o--

Recent a fost redeschisă 
nilalea nr. 13 de legume

a te du

ele. 
in minte

că pictura 
este destul

de

AciualîFaiea glob

Lupta de eliberare în
Fernando Po și Rio Muni

i’.uieie hlectroputere Craiova au pornit și locomotivele su|u
(Continuuie in pug. a 4-a) C.F.R. Petroșeni.

C. BENGA
corespondentul An-ri

Unitate 
de legume-frucie 
redeschisă

u-
Și 

fructe, ailaiâ vizavi de gară, 
in Lupeni. In urma reparațiilor 
ce s-au efectuat aici, magazi
nul a /ost complet renovat și 
modernizat

In holul Casei de cultură 
din Petroșeni m-a surprins 
plăcut, in pauza unui spec
tacol, o suită de încer
cări ale cilorva elevi de 
a reprezenta prin imagini ar
tistice ceva ce le ' este drag 
și apropiat : mama în bucătă
rie, iloarea din iereaslră, st ia
da ce duce spre școală 
Păcat că nu-mi 
cîleva din nu
mele micuților 
mit ori ai aces
tor încercări 
care spre lauda 
lor și a părin
ților 
died 
din 
ber 
cele 
■trie

Numai un erudit '
■ indicație care dintre aceste 
încercări dezvăluie talente șl 
are vor' rămîne amintiri ne 

album personal. Un lucru este 
insă sigur: toii siel animați 
de dragostea pentru irumos și 
acest iaji! este, poale, cel mai 
important.

Gîndeam la /oale acestea 
in drum spre casă.' Lăsam în 
urmă străzi străjuite de 
curi mori, impunătoare, 
cute din truda ultimilor 
Și din nou mi-au apărut 
lată mi soi de reproduceri de- 
tormale u ceea ce cu cîteva

minute înainte mă entuziasma
se : doi baiefi, ambii de virstă 
școlară, iși încercau „talentul" 
unul cu crela, altul cu 
cată de smoală, pe 
blocului. Privind mai atent in 
jur am observai 
murală infantilă 
de răsp'mdilă. Degradant pen
tru peisajul citadin, ucesl mod 
de a se distra al 

denotă 
educație, 
pufin i 
pentru 
în care i 
pentru 
celor care l-au 
înaltul, 
ce, în 
instanță, este 
reflectare , 
preocupării pă

rinților respectivi pentru edu
carea propriilor copii.

Faptul rămîne fapt : fațadele, 
elegante și sobre ale multor 
blocuri cad pradă jocului co
piilor nesupravegheați. Dar 
dacă I.L.L. ar interveni ‘pentru 
remedierea acestor stricăciuni 
pe cheltuiala părinților -copi
ilor amatori de ...picturi mu
rale" cu siguranță că um sal
va aspectul blocurilor noas
tre. Iar pe cei care intr-adevăr 
simt chemarea acestei arte, 
să-i înlilnim plăcut in holul 
Casei de cultură...

I. BARBU

Vagoane reparate 
peste plan

unor copii 
putină 

prea 
respect 
blocul 

trăiesc, 
munca

tunic de la această stație meteorologică se transmite starea vremii urmărindu-se 
schimbările de temperatură, intensitatea vîntului, nivelul de precipitații atmosferice etc

A CUI E MAI MARE
• Un adolescent la răscruce de drumuri • Și totuși, Vodă

• Nu doar învinuire — ci o mină de năde jde, de
Am- făcut 

nul din birourile miliției, 
stlnjeniți amlndoi. La întrebarea pu
să simplu, firesc : „De ce ești supă
rat ?" — hohote de plfns, cu lacri
mi mari, de copil, au venit ca un 
răspuns.

Deci plinge. După cele <e mi se 
spuseseră in prealabil despre el, nu 
l-aș ii crezut in stare. E încă un 
copil. Dar acestui copil i se aduc 
învinuiri grave. Deși n-are nici 1-8 

își bate mama; abandonat

cunoștință cu el într-u- 
oarectun

școala, deși n-aie tată, ..nu lucrează, 
vagabondează, trăiește ca un para
zit. II acuză 'mama, îl acuză vecinii, 
îl acuză miFiția, comisia de tutelă 
de pe lingă consiliul popular. Mai 
mult chiar, disperată, mama lui s-a 
adresai procuraturii și Direcției ge
nerale a miliției ceri nd intervenita 
organelor iu drept în solutionarea 
dificultăților ce le întîmpină cu edu
carea unicului ei fiu. Și iată-1 acum 
pe acest ingrat, pe acest june-para- 
•zit — cu capul plecat, șterqîndu-șl

stîngaci cu dosul palmei fața-i scăl
dată-» lacrimi. O întrebare îl sur
prinde:
• —- Nu - ți-e jena, nu le simți obli
gat‘față de oamenii din jur?

— . Care oameni ? Ce bine mi-au 
făcut mie oamenii ? Pentru ce să le 
tiu recunoscător ?

Tînărul mă fixează de această da- 
intrigat. Glasu-i trădează accen-

In primele doua luni ale a- 
nulul la atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșeni au fost repa
rate un număr de 392 vagoa- 
ie, cu 12 mai multe decit pre
vedeau sarcinile de plan. Nu

mai in luna februarie colecti
vul atelierului a repus in cir
culație cu 9 vagoane mai mul
te decit era planificat. Demn

Xjiiitalea nr. 7 de desfacere 
a produselor de paniiicuțTe și 
lactate din Petroșeni cunoaște 
zilnic o mare afluență de cum
părători. Acest lucru nu se 
datorește numai bunei apro
vizionări a unității respective 
și deservirii prompte si civili 
zale a cumpărătorilor, ci ș> 
faptului că aici se ouate con 
suma o cană cu lapte cald și 
cremvurști 
minute la 
rilor.

Stație de 
încărcare-sortare

VINA ?
loan e incorigibil ?
încredere
te de revoltă. II privesc uimit: Adi 
că el, cel care după ce-și ridică 
mina asupra propriei sale mame 
după ce nu lucrează dar mănincă 
plinea pe care n-o 
după toate acestea

ciștigă el — da. 
— el e cel caie

loan DUBEK

(Continuare în

Șantierul nr. 1 de la Grupul 
T.C.MA1. Petroșeni a atacat 
zilele acestea o nouă lucrare 
in incinta minei Dîlja. Este 
vorba de construirea unei sta
ții de sortare-incărcare de mu 
re capacitate: 4 000 tone căr
bune pe ;ri, care urmează să fie 
predată pînă la ‘sfirșttul anu 
lui 1969

Azi la oră 8 lermometrur <• 
înregistrat o temperatură de 
minus 6. grade la Petroșeni și 
minus 13 grade la 
Grosimea zăpezii la
97 cm.

Pentru următoarele
ore: Vremea se menține rece 
cu ninsoare slabă. Vint slab 
din direcția nord-esl

Autoritățile spaniole amina!
din nou ceea ce ele numeau „confe
rința constituțională în vederea e- 
laborării planurilor destinate evo
luției Guineei ecuatoriale spre in
dependentă". Măsura esle apreciată 
de observatorii politici din capita
lele africane drept •> acțiune menită 
sa permită guvernului spaniol să 
cișlige timp in vederea găsirii unpr 
formule adecvate perpetuării domi
nației asupra teritoriilor Fernancfo 
Po și Rio Muni, cate intră în com
ponența așa-numilei Guineea spo
rii’du La Madrid a fost anunțată a- 
mînarea alegerilor locale, care ui- 
mau să se desfășoare in Guineea 
spaniolă, in luna martie, hotărî re ce 
implică prelungirea prerogativelor 
„guvernului autonom" al acestui te
ritoriu pînă la adoptarea unui nou 
statul al coloniei, in aceste condiții 
decretul dat publicității la Madrid 
face incertă acordarea independen
ței Guineei ecuat oriale pînă in luna 
Iulie 1968. termenul limită lixal prin

rezoluția Adunării Generale u O.N.U. 
din 19 decembrie anul trecut.

La fel ca șl in Angola, Mozambic 
și Guineea portugheză, lupta care 
se desfășoară in Guineea ecuato
rială este indisolubil legală de miș
carea de eliberare națională a între
gului continent african. Guineea <'•- 
cuatorială este formală din Rlo 
Muni cu Insulele Corsica și Elobey. 
uvînd o suprafață de 26 017 Iun pă- 
trafi și o populație de 226 000 locui
tori, și insula Fernando Po — 2 034 
km pălrați și 75 000 locuitori. Teri-

toriile au fost descoperite de către 
navigatorul portughez l'ernando Po 
între anu 1469 și 1474; după 300 de 
ani ele devin colonii spunlnle. Sla- 
t’ilul de „Autonomie administrativă 
internă", acordat Guineei ecuatoriale 
in 1963, n-a diminuat rolul metro
polei în exploatarea bogățiilor 
două teritorii. Administrația 
două teritorii este „asigurată. 
Madrid de o „Direcție q< 
Digri referendumul din 196 
ritalca „Adunării gencri 
live" și

celor 
celor 

la 
•raid".
aulo- 

,Adunării generale legisla- 
o „Consiliului guvernamen-

lai", a iosl substantial amputată. De 
sub compelen/a acestora au fost 
scoase probleme importante, cum ar 
fi cele referitoare la a/>ărare, relații 
externe, finanțe ele.

Lupta de eliberare națională, pen
tru cucerirea independentei, pentru 
unitatea forțelor naționale este con
dusă de partidul ..tdeea populară a 
Guineei ecuatoriale al cărei preșe
dinte este Jesus Mba Ovono. La 
Congresul din 1967 al acestui partid 
a iosl adoptat programul politic care 
prevede ca poporului Guineei ecua 
toriale să-i lie acordată neintirzia 
independenta, preconizează retrage 
rea celor 12000 de soldați spaniol 
de pe teritoriile coloniei, an 
rea tuturor delinuților politici, 
bilireu libertăților politice și 
rea unui guvern democrat,
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CADRAM 
TEHMICO-ECOMOMIC
Ritmicitatea nu se realizează 

polemizînd pe marginea 
justificărilor

• DINTRE CEI E 35 DE SECTOARE PRODUCTIVE Al E MINEI OR DIN VAI FA .HUIUI AU REALIZAT PI ANUL 1N LUNII E IA
NUARIE Șl FEBRl ARIE. 23. RESPECTIV 21 DE SECTOARE.

• SECTOAREIE CARE N-AU REAIIZAT PLĂNUI, Al’ RĂMAS IN URMA CU 25 950 TONE DE CĂRBUNE.

• DACA Șl ACESTE SECTOARE AR FI REALIZAT PIANUL, C.C.VJ. AR II ÎNREGISTRAT O DFPÂȘIRF IA PRODUCȚIA DE 
CĂRBUNE BRUT Cl CCA. 2,5 IA SUTA MAI MULT DECÎT A REALIZAT.

A! uneori impresia că activitatea 
economică poale fi oglindita înlr-o 
cifrS. Trecind dincolo de cifră, con
tururile se deformează, imaginea la 
început clară, devine confuză, ne- 
condudentă. Sa luăm un exemplu. 
In primele două luni ale anului 
1968, unitățile C.C.VJ. au extras 
peste sarcinile de plan 13 180 tone 
de cărbune. La prima vedere cifra 
pare să spună totul. Insă, la o ana
liză mai amănunțită, cifra — fără 
să i se diminueze valoarea — se 
îmbracă într-o haină mai puțin plă
cută. Dar să dăm cuvîntul faptelor, 
urmărind situația realizării ritmice 
a planului de către unele sectoare 
d* la cîleva exploatări din bazin.

Mina Dilja : In luna ianuarie sec
torul I a realizat un plus de 824 
tone, sectorul II rămînînd sub plan 
cu... 15 tone. In februarie activita
tea la ambele sectoare stagnează, 
mina înreqistrind un minus de 1 331 
tone. Salturile do la o decadă la 
alia sînt de-a dreptul ..spectaculoa
se” dovedind o adevărata „măies
trie* de-a oscila Intre plus și mi
nus. Cauzele acestei stări do lucruri 
au fost subliniate întT-o discuție, de 
către tov. ing. Iliescu Gheorghe, 
directorul tehnic al C.C.VJ.

— „Conducerea minei, manifestă 
încă o slabă preocupare față de di- 

.rijarea abatajelor. Desele surpări an 
dezechilibrat ritmicitatea realizării 
planului. Au crescut posturile ne
productive, productivitatea nu se rea
lizează, prețul de cost se depășește"

Rezerve de cărbune 
deschise

La orizontul 480 al minei Vulcan 
s-a terminat săparea galeriei trans
versale principale. Prin această lu
crare se vor pune in exploatare re
zervele de cărbune din panoul su
dic. blocul I, straiul 15. Lucrările 
de exploatare vor fi mecanizate prin 
introducerea tăierii cu combina și 
susținerea cu stîlpi hidraulici.

- •-----

Simpozion
IJuminică 3 martie 19G8, la mina 

Vulcan s-a organizat un simpozion 
<u tema : „Rolul maistrului în orga
nizarea procesului de producție". 
Au participat maiștrii din sectoarele 
de producție și deservire. Dintre cele 
jopt expuneri care au fost prezentate, 
amintim: „Rolul maistrului in orga
nizarea procesului de producție la a- 
batajele frontale", „Atribuțiile mais
trului privind respectarea N.T.S.* etc.

Pentru 
îmbunătățirea 
aerajului minier

le scopul îmbunătățirii microclima
tului in minele din Valea Jiului, 
colectivul format din inginerii Ma
tei loan și Dicu Alexandru de la 
S.C.SLM. Petroșeni, studiază în pre
zent „Stabilirea relațiilor de calcul o 
debiLului de aer necesar aerisirii 
lucrărilor miniere în fund de sac". 
Lucrarea, cu aplicații praciice ime
diate, va contribui la o mai bună 
dirijare a aerului proaspăt și viciat 
în minele din bazin.

•—
Noi lucrări miniere 
de deschidere

La mina Lupeni au început lucră
rile de betonare a rampei la puțul 
Ștefan orizontul 600. In continuare 
vor începe lucrările de săpare a ga
leriei de legătură dintre blocul 11 și 
puțul Ștefan. 

și adăugăm noi lanțul slăbiciunilor 
e gata făcut. Lucrările vechi care, 
e adevărat, îngreunează activitatea 
minei, sini folosite uneori drept pa
ravan, după care se ascund carențe 
ale activității de zi cu zi.

Reducerea planului în luna ianua
rie se pare că n-a rezolvat multe 
probleme.

Mina Vulcan: Caracteristic pen
tru mina Vulcan este împărțirea sec
toarelor în foarte bune — sectoa
rele 1 și II — bune — sectoarele IV 
și VI — și foarte slabe — sectoa
rele III și V. In luna februarie, sec
torul III a rămas sub plan cu 2173 
tone, iar sectorul V cu 1 830 tone, 
în vreme ce sectoarele 1 și II au 
produs I 170 tone, respectiv 2 384 
tone de cărbune in plus. Cauzele ? 
Aceleași de acum cîleva luni. S-au luat 
și măsuri care însă înlirzie să-și 
facă efectul. Se vorbește de lipsă 
de efectiv in abatajele cameră ale 
sectorului III In vreme ce posturile 
auxiliare sînt complete; de slabă 
preocupare din partea conducerii 
sectorului V in organizarea proce
sului de producție pe schimburi și 
locuri de muncă. Credem că aici 
se cer a fi luate măsuri hotărîle, 
eficiente care să schimbe radical si
tuația. Altfel mina Vulcan se va 
zbate și pe mai departe între „a fi" 
sau „a nu fi* cu planul realizat la 
sfîrșil de trimestru. Realizările din

FAG
I n văzduhul împinzit cu fulgi 

de zăpadă și-a înălțat cu se- 
meție brațul o macara turn. Seamă
nă cu un uriaș din basme pornit pe 
fapte mari.

Macaragislul Samson lordache o 
conduce cu abilitate. Brațul ei, de 
care este legat un container încăr
cat cu mortar, se ridică vertiginos 
piuă ajunge la etajul 10. Apoi co
boară lin, în vreme ce macaraua se 
mișcă de-a lungul fațadei blocului 
B 3 b. Și pînă să urce din nou, zi
darii din brigăzile conduse de Radu
lescu Marin. Petcu Lucian și Miha- 
lache Dumitru au și lencuit un perele. 
Blocul B3 b cu 10 nivele care com
pletează microraionul din Petroșeni, 
seamănă cu un stilp uriaș. Hărnicia 
constructorilor alungă iarna din jur::) 
lui. De la parter pînă la acoperiș, 
la fiecare nivel, se lucrează intens. 
De nenumărate ori pe zi șeful de 
șantier, Sasu Nicolae, șeful de lot 
Manea Florin, maistrul Văduva Ilie, 
urcă și coboară de-a lungul celor 10 
etaje, urmărind fiecare brigadă. Ca
litatea lucrărilor le răsplătește cu 
dărnicie strădaniile.

D locul seamănă cu un stup u- 
riaș. Zugravii Jeney Dioni- 

sie, Crăciun Gheorghe și Sturzu Gri- 
gore, împreună cu oamenii lor dau 
interioarelor dintre parter și etajul 
6 înfățișarea plăcută a unei locuințe 
noi. Alături de ei, mozaicarii din 
brigada lui Negoiță Dumitru și par- 
cheterii îndrumați de Iovan Con
stantin finisează aspectul definitiv 
al apartamentelor. Zidarii au ajuns 
la etajul 10, iar echipa lui Pîrvu 
Victor execută pe acoperiș lucrările 
de izolare.

Fiecare știe ce are de făcut, fie
care știe că a întirzia înseamnă a 
slinjenf pe cei care vin în urma lui. 
Un fel de ciclu al înălțimilor carac
terizează activitatea constructorilor 
de la acest bloc. Se lucrează intens, 
ecourile muncii se răsfrînq ca un 
zumzet de jur împrejur.

Instalatorii Sachelerie loan și Si
mon Adalbert fac probe la coloane 
între nivelele 5 și 10. De la nivelul 
5 în jos se montează ultimele o- 
biecle.

in cînd in cind, o melodie ca- 
re se lngină cu freamătul 

muncii este întreruptă pentru o 
clipă de o voce puternică ce por
nește ca o detunătură de la etajul 
10: „să vină mortarul!" Și apoi din 
nou melodia acompaniază munca. 

luna februarie, n-au reușit să recu
pereze decîl 5 tone din cele 1 699 
tone restante în luna ianuarie. Co
mentariile sînt de prisos.

Mina Petrila: Sectorul V a fost 
de mai multe ori analizat. Situația 
a rămas însă neschimbată. Pe două 
luni, minusul a crescut la 2 391 tone 
de cărbune. Poate situația se va în
drepta cînd disputa pe marginea 
justificărilor dintre șeful de sector 
și conducerea exploatării se va în
cheia. Șeful de sector cere încă o 
brigadă, conducerea-i- răspunde că 
are oameni suficienți, dar trebuie 
organizați. Și-n acest timp, planul 
de producție nu se realizează. Pier- 
derile-s de ambele părți. Pretențiile 
minei Petrila privind organizarea 
științifică a producției și a muncii 
sînt mai mari și n-ar strica să se 
reflecte și în activitatea sectorului V.

Astfel de cazuri sînt și la cele
lalte exploatări ale C.C.V.J. Dovadă, 

numărul de sectoare < u planul rea
lizat variază de la o decadă la alta, 
decada a IlI-a fiind in general ho- 
tărîloare pentru realizarea planului. 
Cîleva exemple de acest fel sînt e- 
dificatoare: în decada a 11-a din bi
na Ianuarie, doar 15 sectoare și-an 
realizat planul. La sfîrșilul lunii — 
după decada a IlI-a numărul lor a 
crescut la 23. In luna februarie, si
tuația a fost următoarea: 16 sec
toare nu-și realizează planul în de

RV
Mirosul de var proaspăt, de moi - 

tar cu ciment, dă parcă viată cifre
lor de pe grafic. In dreptul unor 
nume de șefi de brigadă este scrisă 
hărnicia de zi cu zi : 10—15 la sută 
depășire de plan. 

Blocul B 3 b pare un stup u- 
riaș. cu zeci și sute de faguri 

n care se adună clipă de clipă hăr
nicia constructorilor, Hotărîrea co-

Se tidică un nou bloc turn la Pelroșeni.

Cariera Bănită va fi racordată 
la sistemul energetic național

p Priite cîleva zile grupurile electrogene de la cariera Bă-
I nița 'vor înceta să mai funcționeze. Astăzi lucrările de ra

cordare a carierei la sistemul energetic național vor ti ter- 
! minate. In prezent se lucrează la instalația de joasă tensiune

și la stația Iraîo. Cei zece muncitori de la grupurile electro
gene, vor îl eliberați in folosul producției. De asemenea, e- 
conomiile la prețul de cosi vor crește cu cca. 42 000 lei lu
nar. sumă ce reprezintă diferența dintre costul energiei elec
trice produse inainte șl după racordare.

legat de aceasta trebuie să amintim că noile excava
toare electrice care sint așteptate să sosească vor putea îi 
iitliizale din plin, sporind astfel capacitatea de producție a 
carierei.

cada 1; în decada a U-a, numărul 
lor crește la 18, ca la sfirșitul de
cadei a lll-a, respectiv la finele lu
nii, să rămînă 14 sectoare cu planul 
nerealizat. Oscilațiile sînt mari și In 
ce privește volumul producției rea
lizate de la decada la decadă. Exem
plul sectorului V de la mina Petrila 
fiind elocvent, fată-1: decada I 
din ianuarie o încheie cu un minus 
de 999 tone. In decada a Il-a, mi
nusul scade la 35 tone, ca nerealiza- 
rea lunară să fie de 1 049 tone.

Organizarea științifică a produc
ției cuprinde la fiecare mină o se
rie de măsuri, menite să elimine ca
rențele care duc la realizarea în sal
turi a producției. Rămînerea unor 
sectoare sub plan afectează negativ' 
întreaga activitate economică a mi
nei. Tonele pierdute se recuperează 
greu, O analiză amănunțită a cau
zelor care împiedică realizarea pla
nului la unele sectoare, înlăturarea 
imediată a lor, trebuie să fie o 
preocupare de prim ordin pentru 
conducerea fiecărei mine.

De asemenea, la eșalonarea pla
nului pe sectoare este necesar a se 
line seama de capacitatea de pro
ducție a acestora, de posibilitățile 
fiecărui Ioc de muncă în parte. A- 
ceasta ar duce la o mai bună mo
bilizare, la evitarea anomaliilor care 
încă se manifestă.

R. S.

ELE
lectiviilui ta acest obiectiv să fie 
predat la 15 martie, cu două săp- 
lămini înainte de termenul planifi
ci este transpusă zi de zi in viată 

cu fermitate.
In curînd, pe strada Vasile Roailă, 

la numărul 7 poștașul va aduce 
scrisori.

R. SEIEJAN

PREPARAȚJA COROEȘTI .- Aspect din sala de mm-r,> < "trali/ata a instalațiilor de prepaiare a
cărbunilor.

F a za locala
a concursurilor

școlar
A intrat în tradiția școlii noastre ca 

în fiecare an, să organizeze concursuri 
ale elevilor liceelor, școlilor profe
sionale și tehnice la obiectele mate
matică, fizică, chimie și literatură ro
mâna. Aceste concursuri, care se des
fășoară in trei faze: faza pe locali
tate, faza județeană și faza republi
cană, au menirea do a stimula inte
resul elevilor fruntași pentru învăță
tură, de a le oferi '"posibilitatea 
de confruntare, pe un plan superior 
celui oferit zilnic de școala unde în
vață, a nivelului lor de pregătire, cu 
colegii din alte școli, de a releva n â 
talente și aptitudini.

Anul acesta, la laz.' focală ce a 
avut loc în luna februarie, s-au pre
zentat pentru confruntare la centrul 
Pelroșeni, elevi ai liceelor teoretice 
Pelroșeni și Petrila, elevi ai Liceului, 
industrial Pelroșeni și ai Grupului 
școlar minier Pelroșeni. In. total 384 
elevi cei mai multi concurent! fiind 
la obiectele matematică și literatură 
română.

Atmosfera do concurs a creat emoții 
atit celor care se confruntau direct — 
elevii — cil și piofesorilor care îsi 
etalau, cu acest prilej, rezultatele

Serată literară
Comitetul U.T.t. împreună cu conducerea unității de 

pionieri de la Liceul Petrila au organizat în urmă cu citeva 
zile o reușită serată literară consacrată vieții si creației lui 
1 Creangă. După <- expunere succintă asupra vieții scriitoru
lui, făcută de tov. piof. Stoica Cornelia in fața celor peste 
60 de elevi, an fost prezentate-cîleva povestiri dramatizate.

La reușita serii literare și-au adus contribuția elevii cla
selor a IX-a, a X-a și a Vl-a B.

In vederea stabilirii 
viitorului repertoriu:

Ce ați dori să vedeți 
pe scena teatrului local?

Stagiunea teatrala 1567/1968 se a- 
propie de sfîrșit. Pină acum, pe sce
na locala au văzut lumina rampei 
piese din dramaturgia națională cla
sică șî contemporană : „O noapte 
furtunoasă” de Ion Luoa Caraqiale, 
„Tăl-Frumos* de Horia Furtună, pie
se din dramaturgia universală : „An
gelo, tiranul Padovei" de Victor 
Hugo. Urmează să tie realizate, in 
actuala stagiune, piesele: „Hangița" 
de Carlo Goldoni — o spumoasă co
medie italiană — și „A doua împuș
cătură" de Robert Thomas, o come
die polițistă care s-a bucurat de 
mult succes pe diferite scene ale 
lumii.

Și, cum pînă la sfirșitul stagiu
nii curente nu mai esle mult, e fi
resc să existe, încă de pe acum, 
preocupări pentru alegerea pieselor 
care vor face parte din repertoriul 
stagiunii viitoare, cu atit mai mult 
cu cit, la începutul lunii octombrie 
a. c-, teatrul minerilor din Valea Jiu
lui își aniversează 20 de ani de ac
tivitate. Pentru alegerea pieselor 
noului repertoriu, conducerea tea
trului își propune să promoveze cu 
precădere dramaturgia națională cla
sica și contemporană, valorile dra
maturgiei universale din trecut și 
de astăzi. Do asemenea, va ține mal 
mult seama de diversitatea preocu
părilor și preferințelor oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Din viitorul repertoriu ar fi ideal 
să nu lipsească piesele istorice atit 
de îndrăgite de spectatori, dramele, 

muncii unui trimestru școlar. Subi
ectele date au urmărit, pe lîngă ve
rificarea pregătirii elevilor și capa
citatea de discernere, de sintetizare a 
cunoștințelor. Așa au fost, spre 
exemplu, teme < -a: „Propagarea miș
cării oscilatorii în medii elastice" 
(fa fizică, la clasa a X-a) sau „Forța" 
(la același obiect, la clasa a IX-a).

Tratarea acestor subiecte, fără a se 
indica un plan de dezvoltare este 
destul de dificilă mai ales pentru ele
vii di" c lasele miri. In unele i azuri 
subiectele au depășit cadrul progra
melor școlare tocmai în ‘-copul de a 
urmări model în care elevii apro
fundează cunoștințele prin studiul 
individual.

Rezultatele concursului, mulțumesc, 
la unele obiecte în măsură mai mare, 
iar la altele mai puțin. Iată cîteva 
cifre elocvente.

La matematică s-au calificat pentru 
faza județeană 19 elevi: 10 de la 
Liceul din Petroș-ni, 2 de la Liceul 
industrial Petroșeni și 7 de la Grupul 
școlar minier Petrc.șeni. La fizică s-au 
calificat 6 elevi : 2 de la Liceul P - 
Iroșeni, 3-de la Liceul Petrila și 1 de 
la Liceul industrial Pelroșeni. La 

(titlul și 
pe scena 

duranea-

comediile polițiste și nu1, dramele 
(evident, toate acestea alese după 
criteriu) estetic), piesele pentru co
pii și tineret.

Pentru a cunoaște mai bine păre
rile și preferințele spectatorilor noș
tri, redacția ziarului „Steagul roșu" 
și Teatrul de stat deschid o anche
tă la care sînt invitați toți iubitorii 
Thaliei din municipiu] Petroșeni 
să-și exprime sugestiile și propune
rile privitoare la viitorul repertoriu 
al teatrului.

Pentru ca opiniile cititorilor să tie 
axate cu precădere asupra proble
melor care prezintă maximum de in- 
ter-frs, propunem, drept ghid, urmă
toarele întrebări:

Ce piese de teatru 
autorul) ați dori să vedeți 
teatrului nostru ?

• Care sini dramaturgii
• voastră preferați și de ce?

0 Ce specii ale genului dramatic 
• impatizați ?

• Ce piese ați apreciat mai mult 
din cele prezentate de teatrul nos
tru in stagiunea 1967 1968 ?

Răspunsurile la acest chestionar 
vor fi trimise pină la data de 30 
martie a. c„ pe adresa ziarului „Stea
gul roșu" (strada Republicii nr. 44) 
sau direct pe adresa Teatrului de 
stat ..Valea Jiului" Petroșeni — Se- 
cret.u fotul. literar (sir. Grivița Rosie 
nr. 38).

chimie s-a u calificat 27 elevi: 20 de
la Liceul Pelroșeni, 4 de la Liceul
industrial P- li seni și 3 de la liceul
Petrila. 1 a lile-a'ură română s-■au ca
Jilicdl 25 < •l<-vi din care 13 de la Li-
ceul Pr-t re■'ni. 2 d-- la Liceul ind-.i-;-
trial Petroșeni, 2 de la Liceul Petrila
si 8 de la ■Grupul școiar minier Petro
șeni.

Concurși d a ........ r-u ! aplili dini și
pregătire superioară în densobf la
elevii : fon Hă s irin, Dud.-, [ordan Gri-
șar Radu. P-'.-a j;.q Tunase
Joan Vin.'/<• S-indor (de Ja 1 ir<ml
Pel’-iseni) ; Ori. Tosif, (Liceul in
dustrial l’-tros-'iii). Cujereann ’'>sif, 
Șulf A'exandrn. (de la Grupul s-.'rt 
minier Petroșeni), toți la obierf-.l ma
tematică La fizică s-an <-v idonțidt 
Ștefan Mircea, de Ia Liceul Polroșen^ 
Tokos Adalbert de la Liceul Petrila, 
’Rusii Viorel, de la Liceul industrial 
Petroșeni. La chimie printre cei mai 
buni s-au dovedit a fi Enescu Mirela. 
Gruber Magdalena. Ritter Eugen, de 
la Liceul Petroșeni, Miliari V. de Ia 
Liceul Petrila, Pincz.es luliana, d • ia 
Liceul industrial Petroșeni.

La literatură română s-au remarcat 
în mod deosebit : Dascălii Emilia, 
Petrescu Adreea, Lazăr Tania, Șerbu 
Gilda, Sternberg Margit. Săsăran Mi- 
haela, de la Liceul Pelroșeni ; Oanc >a 
Rodica, de la Liceul Petrila. Berindei 
Marinică, de la Liceul industrial Pe
lroșeni, Jacob Constantin, Căîdărar 
Emil și Calrina Alexandru de la Gru
pul școlar minier Petroșeni.

Acești elevi ca și ceilalți pre
miali la concurs. lac cinste școli
lor respective, familiilor lor care le 
oferă .condiții optime pentru de- 
Sd'vîișirca pregătirii lor pe mai de
parte, la nivel superior. Le urăm sii- 
ccbs la confruntarea din 22-23 martie, 
la faza județeană .și. . mai departe, la 
faza republicană, în 5-6 mai.

Prof. Radu BÂBEANU 
Liceul Petroșeni

NOTĂ

DE CE LA LONEA 
SAU LA 
PETROȘENI ?

Pionierii și școlarii din Pc- 
Irila au nevoie de caiete, 
creioane, penițe și alte rechi
zite școlare! Oamenii muncii 
din Petrila au nevoie de hrană 
Spirituală : cârti din orice do
meniu !

Dur, atit pionierii și școlarii 
cit și ceilalți locuitori ai ora
șului Petrila nu-și pot satisfa
ce aceste trebuințe decit dacă 
urcă-n autobuz și se-ndreaptă 
spre Lonea sau Pel roșe ni I De 
ce ? Librăria din Petrila este 
inclusă de mai bine de o lună 
de zile I O ii un caz. de boală, 
o li caz. de... concediu, in orice 
caz. nu e bine. Nu e bine pen
tru că elev ii pi<prd mult timp 
cu această deplasare acordată 
necerut I Nu e bine cu oame
nii muncii, abonați ui noilor 
apariții editoriale nu pol găsi 
in alte localități ceea ce aici 
găseau la timpi

$i tofi sc-ntrcabă dacă nu 
s-ar putea face nimic pentru 
a putea li serviți din nou și 
urgent cu ceea ce doresc, 
chiar de la librăria lor ?

Petru GĂINA
corespondent

Pincz.es
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Intftnire 
bilaterală 
de gimnastică

Simbălă si duminică. in sălile xlo 
sport alo Institutului de mine si Li
ceului din Petroșeni. a avut loc in- 
tîlniua bilaterală de gimnastică din
ți echipa Școlii sportive din loia
litate si formația Asociației sportive 
Consimt torul Hunedoara. Au parti- 
»ipal un număr de sase qimnaști de 
fiecare echipă.

Dovedind c mai buna pregătire, 
reprezentanții Școlii sportive din Pe
troșani, antrenați de Iov. prof, de 
educație fizică Peterfi Eugen an do
minat majoritatea probrlor de 
concurs. Rodăm mai jos clasamentele 
și rezultatele tehnice inreqistrale : 
Individual.’ 1. Bedo Ștefan — -49.40 
p.; 2. Enoiu Cristian — 48.70 p., am
bii de la Școala sportivă Petroșeni"; 
3. Moț Ovidiu, Hunedoara - 48,30 p. 
Sol: 1. Enoiu Cristian — nota 9; 2. 
Bedo Ștefan — 8,30; 3. Kormos Ro
mulus — 8,20, loti trei de la Școala 
sportivă Petroșeni. Sărituri: 1. E- 
noiu Cristian — 9,10; 2. Kormoș Ro
mulus — 8,80; 3. Lupu Gheorghe —
8.70, toți de la Școala sportivă Pe
troșeni. Bară fixă : 1. Mot Ovidiu — 
8,00; 2. Bed6 Ștefan — 7.30; 3. Kor
moș Romulus — 7,20. Col cu minere : 
1. Brăileanu Constantin — 8,20; 2. 
Bed»5 Ștefan — 8,00, ambii de la 
Școala sportivă Petroșeni; 2. Mot O- 
vidiu — 8.00; 3. Roșu Adrian —
7.70, ambii de la Hunedoara. Inele: 
1. Brăileanu Constantin — 8,50; 2. 
Bedo Ștefan — 8,30; 3. Mot Ovidiu 
— 8,20. Paralele: 1. Brăileanu Con
stantin — 9,20; 2. Enoiu Cristian — 
9,10; 3. Bedo Ștefan — 9,00.

Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de gimoaștii de la Școala spor
tivă din Petroșeni care au totalizat 
2.38,60 puncte. Echipa din Hunedoa
ra a obținut 231.90 puncte.

La acest concurs s-au evidential 
în mod deosebit elevii : Enoiu Cris
tian — o speranță a gimnasticii din 
Petroșeni, Brăileanu Constantin. Kor
moș Romulus, cat. a Ill-a și Bedo 
Ștefan, cal. a Iha.

Considerăm că s-ar putea obține 
Tczultate si mai bune dacă acești 
tineri ar avea la dispoziție o sală 
de gimnastică înzestrată cu apara
tura necesară unei bune pregătiri.

V. IOAN

Fațada impunătoarei clădiri a Combinatului de industrializare a cărnii din Hațeg.
Poto : N. Moldoveana

..Cupa 8 Marfie44 la popice
Duminică dimineața, pe arenele de 

popice ale asociațiilor sportive Vis- 
coza lupeni, Minerul Vulcan și Jiul 
P» Irila s-a disputat etapa pe aso
ciație la popice feminin, dotată cu 
..Cupa 8 Martie", inițiată de Con
siliul municipal al sindicalelor Pe- 
Iroșeni, în cinstea Zilei inlernalio- 
nale a femeii.

In urma celor 40 do bile aruncat»' 
(20 la izolat si 20 la plin), primele 
locuri au fost ocupate in ordine de : 
Sidifrn Stela — 117 p.d., Pop Eva 
— HI p.d. și Grecii Rodica — 101

LU P TE

Juniorul Moț Florian 
selecționat pentru lotul olimpic

După o perioadă de anonimat, 
luptătorii din Valea Jiului încep să 
se afirme din nou. La loc de frunte 
se află sportivii secției de lupte li
bere a Asociației sportive Jiul Pe- 
trila. Apreciind calitățile tinărului 
luptător. Mol Florian, vice-campion 
la calenoria 52 kg. juniori <1 a fost

Boxerii români 
învingători la Istanbul

ISTANBUL 4 (Agerpres). — Pala
tul Sporturilor din Istanbul a găz
duit întîlnirea internațională de boi 
dintre echipele Fenerbahce și Dina
mo București. Victoria a revenit pu- 
giliștilor români cu scorul de 16—8.

Iată rezultatele tehnice înregistra
te : cat. muscă: D. Davidescu în
trece la puncte pe Koyunoglu; cat. 
cocoș : C. Crudu termină la egalitate 
cu Demirbayrak; cat. pană : I. Pă- 
palan învinge la puncte pe Erdiear; 
C. Sanef dispune prin K.O. în primul 
rund de Karahan; < at. semiusoară: 
Gh. Bădoi termină la egalitate cu 
Dtruk; N. Deicu învinge la puncte 
pe Unal; cat. ușoară : M. Dumitres
cu dispune la puncte de Konak; cat. 
semimijlocie: Yesilbas întrece la 
puncte pe C. Ghiță; Konakoglu în
vinge la puncte pe O. Viad; cal. 
mijlocie mică : N. Drăgan termină 
la egalitate cu llmaz; cat. mijlocie:

FOTBAL

Mexic — U.R.S.S.
CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). 

La Ciudad de Mexico, în prezenta 
a 85 000 de spectatori, s-a desfășu
rat meciul international de fotbal

p.d. (Io.... de la Jiul); Mitro|i Ma
riana 11p.d.. Kovars Ileana — 
90 p.d., Simon Ana 89 p.d. și 
Kovacs Maria -- 87 p.d. (toate de 
la Viscoza Lupeni); llorhoianu Eli- 
■ubela - 176 p.d. și Maîoraud lu-
liana — 164 p.d. (ambele de la Mi
nerul Vulcan.

Primele trei clasate din fiecaie a- 
soclalie vor forma echipa care va 
participa la etapa pe municipiu cc 
va avea loc miercuri, 6 martie, ora 
16, pe arena de popice A. S. Jiul 
l’elrila.

A. SIAB11

selecționat pesilru lotul olimpic al 
tării noastre.

Sportivii din Valea Jiului do
resc ca el să se pregătească cu 
toată seriozitatea spre a obține drep
tul de participare la Olimpiadă. Ii 
dorim succes.

Olleanu învinge la puncte pe Hanci; 
cat. semigrea: Constantinescu termi
nă la egalitate cu Coskunoglu. Bo
xerii români vor sosi marți la Bucu
rești.

A luat sfîrșit competiția de handbal 
dotată cu „Cupa F.R.H.“

Turneele finale ale competiției de 
handbal „Cupa F.R.H." s-au încheiat 
cu victoria formațiilor Universitatea 
Cluj (la masculin) și Universitatea 
București (la feminin).

In ultima zi a întrecerilor mascu
line desfășurate la Cluj, Universita
tea Cluj a învins cu scorul de 26—15 
pe Politehnica Timișoara, iar Steaua

0-0
dintre selecționatele Mexicului și 
U.R.S.S. Întîlnirea s’-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0.

(Agerpres)

iki,ti:ke

Etapa județeană 
la Petroșeni

In *-ala ( ■ n -tru» torul din P 
loșeni s-au disputat duminica 
întrecerii»' clapei județene a 
campionatului republican indi
vidual la juniori I. Au partici
pat 26 do sportivi, reprezen
tanți ai asociațiilor Minerul 
Lupeni și Știința Ilia.

La buna organizare a con
cursului, un aport substantial 
l-a adus profesorul Guido Neu- 
rohr de lu Grupul școlar mi
nier Petroșeni. In urma între
cerilor. s-au înregistrat unnd- 
toarelo rezultate: categ. 52 
kg: lies Joan, Lupeni — 170 
kg (50, 50. 70 — rcprezentind 
stilurile împins, smuls și a- 
runcal); categ. 56 kg : Rizea 
Dumitru, Lupeni — 165 kg (50, 
50, 65); cal eg. 60 kg: Varga 
Ștefan, Lupeni — 175 kg (50, 
55, 70) și Grigorescu Sergiu, 
Ilia - 165 kg (50, 50, 65);
categ. 67 kg Cerna Traian, 
Lupeni ■— 220 kg (75, 60, 85) 
și Bucur Iosif, Ilia — 180 kg 
(55, 55, 70); categ. 75 kg : Vă- 
găun Andicnic, Lupeni — 295 
kg (90, 90, 115), nou record 
județean; Tulpan Valentin, Lu
peni — 185 kg (55, 55, 75) și 
Șarpe Constantin, Ilia — 170 
kg (55, 50, 65); categ. 82,5 kg: 
Munteanu Gheorghe, llia — 
180 kg (55, 55. 70).

După cum se poate obser
va, majoritatea locurilor întîi 
au fost obținute de sportivi 
de la Minerul Lupeni, ceea ce 
dovedește mai buna lor pre
gătire și preocupare pentru 
sportul cu greutăți.

Ioan VLAD
vicepreședinte al G.M.E.F.S.

Petroșeni

București a dispus cu 24—21 de Di
namo Bacău. Clasamentul final: 1. U- 
niversitatea Cluj 5 puncte; 2. Steaua 
București 4 puncte; 3. Dinamo Bacău 
3 puncte: 4. Politehnica Timișoara 0 
puncte.

In turneul lina! feminin, disputat 
la Tg. Mureș, echipa Universitatea 
București a ocupat primul loc, tota- 
lizind 6 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Textila Buliuși 4 
puncte; Liceul nr. 4 Timișoara 1 
punct și Rulmentul Brașov 1 punct. 
Ultimele jocuri s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Universitatea Bu
curești — Rulmentul Brașov 10—8; 
Textila Buhuși — Liceul nr. 4 Timi
șoara 12—10.

(Agerpres)

illașină de încărcai 
cu comandă de la disianfă

(Urmare din pag. 1)

— Evident!
- O ultimă inlteb'irc ■ ce prencf 

pâri au specialiștii <lc Iu /.M. D- 
va in arest un i>r lima piominân 
tehnicii noi ?

— Este in curs de elaborate pro

VALEA DE PEȘTI. Au începui excavațiilo la corpul barajului, pen
tru incrustarea lui în teren.

DE PRETUTINDENI
Spe»ialișlii sovietici au creat un termometru de mare 

■precizie care poate măsura temperatura intr-o gamă foarte 
largă — de la minus 250° C. Rezultatul se obține cu 0,4—10 
secunde mai repede decît cu termometrele utilizate pînă 
arunc

• La Yokohama (Japonia) s-a construit cel mai maro 
bazin public cu o suprafața de 6 530 mp. In el pol înota con
comitent 20 000 de persoane.

• In Franța s-au construit case de bani dintr-un ma
terial plastic special denumit volcanit. Acesta este foarte 
dur, și la încălzire degajă un gaz foarte toxic. Volcanilul 
nu poate fi tăiat cir aparat electrogen, el fiind rău conducă
tor de electricitate.

In Belgia s-a inventat un birou special pentru casierii 
băncilor. In cazul în t are banca ar fi ata» âtă monedele și 
bancnotele din fata casierului dispar automat și intră instan
taneu într-o casă de bani din otel caro se închide ermetic.

• In Franța s-a pus In vînzare un grătar special la care 
se pot pregăti fripturi și încălzi diferite preparate culinare. 
Grătarul poale fi pits în priză, după care, așezat intr-un vas 
de pirex, permite prepararea celor mai gustoase fripturi.

MARȚI 5 MARTIE

17.30 Pentru cei mici : Ecranul 
cil păpuși: „Cine-mi dă 
pu|in curaj". Interpretea
ză colectivul Teatrului de 
păpuși din Cluj.

18,00 In direct... Potențialul 
•tehnic al întreprinderii. 
Transmisiune de la Uzina 
de mecanică fină „Bucu
rești".

18.30 Curs de limLa franceză 
(lecția a 6-a)

19,00 Pentru tineretul școlar. 
România pitorească '68: 
Pe urmele lui Alexandru 
Vlahuță. Itinerarul: Rîm- 

iectul de automatizare parțială a 
fluxului tehnc-l»<|ic do preparare la 
llotatia Deva. De asemenea, se $Li- 
n'iază problema aulomalizăriî micr 
tatii do pompe din -ubteran. cu 

posibilități do extindere în razul 
obținerii unor rezultate favorabile.

nicu Vilcea, Călimăneșli, 
Govora. Mănăstirea Co- 
zia.

19,30 Telejrrrna’ul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Festivalul international 

de muzică ușoară — Bra
sov, România. In gala de 
deschidere lor cinla: 
Constantin Drăghici, Rad
mila Karaklaici, grupul 
Los Machucambos, Gil
bert Becaud.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Miercuri 6 marile

PROGRAMUl I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Bgletin do știri; 5,35 Pro
gram muzical d<> dimineață; 5,50 Jur
nal agrar; 6.00—8,25 Muzică -i ac- 
liialitățif 8,25 Monu i'l poeții ; 10
La microfon, melodia preferată; 9 00 
Buletin de știri; 9,05 l a micr< fon, 
melodia preferata; 9.10 Matineu li
terar; 10,00 f voituri ck- --tradă; 
10.10 Curs »l- limba franceze i 1,00 
Buletin do știri; 11.03 Cronic/? ■■cn- 
nomifă; 11.15 Cinlăreli român’ oe 
scenele hunii : Dorolheea Rulade}
11,35 Mch.flii veselo do C.oor.'o ‘’•ri-
goriu; l> 45 Sfatul modicului; 12 00
.■.Min«lr»-‘. » ii Urce noastre i uiizi-
că populară; 12.15 Buletin do liriî
12.20 Nolali-v a din programele rwas-
Ir»-; 12.22 Suc•cose ale muzicii »r-oa-
re; 12.45 Radiojurnal. Buklin me
teorologic: 12.55 Intilnire i ti melo
dia populata si interpretul preferai;
13.30 Scriitori ai secolului XX : Ion 
Pilal (reluare); 13,50 Parada soliști
lor și a orchestrelor de muzică u- 
șoară; 14,15 De ce? De unde? De 
cînd? (emisiune pentru școlarii din 
clasele I -IV); 14,50 Trio-uri vocale 
de muzică ușoară : trio Caban și Do- 
re-mi; 15,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier; 15 05 F»»rnialia de 
fluierași a căminului cultural «lin 
Ifirtoapele — lași; 15.15 Meridiane;
15.30 Pagini din operete românești;
15.45 Festivalul internaiional de mu- 
zi»ă ușoară — Brașov. România; 
16.00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Cîntece; 16.35 „Con- 
c<rt-qhicHoare" — muzica de operă; 
16.55 Cînlă Maria Baram. Florentin 
îosif și Florea Voinicilă; 17.15 Ante
na tineretului; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cronica economică; 18,15 Ca
leidoscop muzical; 18.30 Radiosimpo- 
zion : Căile principale ale acumu
lărilor -rial:rie; 18.90 Melodii m>nu- 
lar.e cu DiMxfitai Eăr- aș.- 19,00 Radio? 
gazeta rie seară: 19.31) O ini-hulie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 Bu
letin de știri; 20,05 Radioma»iaz.in 
sportiv; 20.17 Melodii românești; 
20.35 Teatru serial : ..Aurul netiru" 
de Cezar Petrescu seria a 1ll-a: 
„ Alti oameni, alto »omori"; 21.00 
Metronom '68; 22,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic; 22.20 
Orchestra Jean Tonescu; 22.30 Mo
ment poetic; 22.35 Muzică ușoară 
românească: 2'-.00 ..Interferențe liri
ce" _ muzică ușoară; 24.00 Buk-tin 
de știri; 0.05 5.00 Estrada nocturnă. 
Buletine »le știri si meteo-rutiere la 
orele 1,00; 2,00; 3,00 sf 4.00.

PROGRAMTH. Tf : 7.00 Jocuri popu
lare: ".10 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 7.30 Buletin de Știri; 
".37 Notali-vă. din programele noas
tre; 7,39 Polci in execuția fanfarei;
7.45 Din < întecele și dansurile po
poarelor; 8.00 Ritmurile dimineții; 
8/10 Buletin de știri; 8,35 Opera in 
foileton : „Petru Rareș" de Eduard 
Caudella; 9.00 Muzică instrumentală 
si vocală românesacă; 9.30 Melodii 
pentTu toate vîrslel»^ 10.00 Buletin 
de știri; 10.30 Odă limbii române; 
11.00 Opera In foileton (continuare);
11.15 Insir-te mărgărite (emisiune 
pentru copii); 11.45 Melodii populare; 
12.00 Buletin de știri. Buletin meteo
rologic; 12.07 Varietăți muzicale;
12.45 Muzică ușoară; 13,00 Opera în 
foileton (continuare); 13.15 Cîntece 
sliidentești; 13,30 Cîntece și jocuri; 
14.00 Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Recital d * operetă Ion Dacian;
15.15 Muzică ușoară; 15,30 Orizont 
științific; 16,00 „Valurile Dunării" — 
muzică de estradă; 16,20 Lexicon 
muzical-folcloric : literele E și F. Pre
zentare de Nîcolae Rădulescu; 16,45 
„Gintă Bucureștiiil, cîntă" — muzică 
ușoară; 17.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologi»; 17,15 Suita simfonică 
„Tara Hălmagîului" de Nicolae Bo
boc; 17,35 Muzică ușoara interpre
tată la chitară; 17,50 Melodii din 
filme românești; 18.00 Muzică popu
lară cu Ion Bogza; 18,10 Ciclul „Să 
înțelegem muzica"; 18,40 Muzică’u-

A CUI E MAI MARE VINA ?
(Urmare din pag. 1) 

reproșează ? CiDe e, în fond, acest 
licăr ? Cine- ești iu. Vodă loan ?

O precizare se impuse din capul 
locului. Tinărul In »airz.ă e „orfan" 
de tată. încă nu venise pe lume 
cînd omul care urma să-i devină la
tă a dispărut cu o altă ftiineie, fără 
urmă. A (ost crescut de maică-sa 
pe atunci de abia de 19 ani. Dar 
In curînd aceasta se-nbolnăvește iar 
copilul ajunge la tară, la bunici. 
Dar soarta nu-i surîde. La 5 ani e 
dos la o casă de copii pentru că- 
„am dat foc unei clăi de find de la 
care s-a «prins o șură" — mărlu- 
rtseșle el. Deși cu tata, cu mama în 
viată, ajunge printre străini...

Anii frec. Copilul crește, învață, 
lormină 5 clase. Dar viata, creșterea 
Iui «Unt din nou perturbate. La 12 
ani mamă îl scoale din casa de copii. 
Ca sj la internarea lui, se impune a- 
ceeași întrebare: De ce? Adevărul e 
că In acești ani mama copilului tre
ce prin privațiuni. Bolnavă, o pe
rioadă paralizată, își așteaptă întoar
cerea solului. Dar fără rost. După 
6 ani divorțează și vine la niște 
rude la Petroșeni, iar după 18 ani 
de cînd a fost părăsită de primul 
ei sol, se recăsătorește cu un om 
căruia îi murise soția și a rămas și 
el cu un copil. Deci doi oameni cu 

aceleași necazuri, cu aceleași răs
punderi își unesc deștinele. Existau 
toate premisele pentru întemeierea 
unui cămin tihnit, prielnic educă
rii copiilor. Dar lată) vitreg, Sza- 
bados Alexandru, fost angajat al 
T.C.M.M. se dovedește un ins vi
cios — bețiv. Ii bate — atît pe co
pil cît și pe mama lui. Copilul repe
tă de două ori clasa a Vl-a fără 
s-o promoveze. E certat, <• bătut 
Inlr-una. „L-em bătut c-așa merita 
— mărturisește maică-sa - poate 
nu l-am bătut încă suficienl {?!). 
Cert e că viata acestei familii de
vine un coșmar în care scandaluri
le, bătăile devin „fenomene" aproa
pe cotidiene. Văzînd că nu învață, 
mama 1și încadrează copilul In dra
pai muncii. Un timp a lucrat la 
C.F.R.. la întreținerea liniei. Nu i-a 
plăcut „mi-a fost frig la miini ■ șl 
apoi, de ce să lucrez, să bea lata» 
ineu vitreg, să spargă lucrurile din 
casă și pe deasupra să mă șl ba
tă ?". Și nu s-a mai dus la serviciu. 
A hoinărit un timp apoi s-a anga
jat la institui. A lucrat două luni, 
apoi, într-o zi luindu-și chenzina a 
dispărut timp de două luni. „Am 
plecat, spune el, să-mi găsesc tatăl, 
să-l dau in judecată". Băiatul ple
case la București. A găsit, pe cine 
a căutat: pe tatăl lui — Vodă Vasilo, 
angajat la autobaza D.R.T.A de pft 

Calea Victoriei. Ceea ce era mai «le 
așteptat, însă, după această înlîl- 
nire — o întorsătură înspie bine în 
viata tinărului — nu s-a produs. 
Peste două luni, așa zisul lui tată, 
îi dă bani de tren și-l trimite la 
Petroșeni. Atit a lost in stare să fa
că pentru copilul lui! Ba nu • încă 
ceva, să-i dea cîleva palme, de alt
fel meritate, pentru un incident la 
o reuniune după care tînărui a fost 
reținui cîleva zile la miliție.

Intre timp maică-sa a rămas din 
■nou singură. O părăsise și al doilea 
sot care cunoscînd o alt?» femeie a 
plecat, după aceasta la Sat'-i Mare.

Ramîn in doi — mama și copilul, 
părăsiți, frustsati de cea mai elemen
tară considerație d:n partea celor a- 
propiați — mama din parlpa solului 
ei legitim - copilul din partea ade
văratului său tata. Ar fi fost timpul, 
cel mai nimerit, p «ale, ta după all
ies dezamăgiri, mama și » «piiul să 
se înțeleagă, să înceapă «Io acum 
o viață tihnita, bazată pe înțelegere 
și afinitate. Băiatul rămine însă tot 
un „neascultător" un „leneș" își pă
răsește și al treilea loc de muncă 
— unde se angajase între timp — 
Șantierul de construcții Petrila. Va- 
'labondează, își pierde timpul și 
mai ales nopțile prin oraș, Iși face 
prieteni din cîțiva indivizi care-.și 
irosesc tinerețea ca și el. E firesc, 

ca mama copilului, bolnăvicioasa, 
femeie de serviciu cu un venit mo
dest, să fie revoltată împotriva 
modului de viață nl fiului ci, să-l 
„sîcîie" cu întrebări — unde-și pier
de zilele, nopțile și, îndeosebi, în- 
trebindu-1, ciad are de gînd să se a- 
puce de lucru. Își permite și mai 
mult: să-l pălmuiască pentru obrăz
niciile lui. De aici scandalurile noc
turne în familie — care stirne.se re
volta verinilor, de aici lucrul cel 
mai urît ce s-a produs între fiu și 
mamă: băiatul nu mai „suportă" 
mustrările, palmele mamei — o lo
vește și el o lovește pe ființa 
< are l-a adus pe lume, care-1 între
ține.

Mamei i s-a pus următoarea în
trebare :

— Vreți să-l dați in judecata pen
tru ultraj ? Un asemenea individ 
nu s»apă nici așa de pușcărie... Ma
ma ultragiată refuză aceasta. Nu 
vrea — și oare care mamă ar vrea 
— ca fiul ei să ajungă pușcăriaș? 
Dimpotrivă, neputincioasă, apelează 
la ajutorul societății, la un sprijin 
ca fiul ei să devină om, un om in
tegru.

Prin intervenția miliției, Vodă 
l >an a fost angajat la Dilja. Pronrr- 
Le solemn că va munci, că-și va res
pecta mama. Dar aceasta e totul ? 
Vodă loan traversează o vîrstă cri

tică. Personalitatea lui, pe cân- nu 
o putem socoti încă definitivă, >-a 
formal în împrejurări puțin favora
bile unei dezvoltări nonnalfi, echi
librului sufletesc in formare. A fost 
abandonat, a fost bătut, a fost acu
zat de toți cei din jur, inclusiv de 
cei mai apropiați. La rindul lui, a 
ripostat la fel — lovind, sfidînd. 
Dar, în afara învinuirilor, cine s-a 
străduit să se apropie de el, de su
fletul lui pînă azi încă de copil ? A 
lucrat în trei locuri. N-a simțit ni
ciunde căldura, apropierea și poa
te nici exigențele oamenilor, pute
rea opiniei unei colectivități. Ule- 
cișlii, colectivul în care va munci 
la mina Dilja vor fi 1n măsură sa 
facă mai mult pentru el. Dar nu nu
mai cei de la Dîlja.

E vorba de o viață <1e om ! Se 
va împlini sau se va pierde în ba
last ? Rrtspunsul 11 va da el — Vo
dă loan. Insă acest răspuns abia 
se formulează, abia se definitivea
ză. Deocamdată sună stridenl, fals, 
impropriu societății și concepției 
noastre despre viață. Deci trebuie 
rectificată întreaga lui personalitate. 
Aceasta se poate face însă nu doar 
prin acuzații, etichetări și învinuiri. 
Ci printr-o mină caldă înrinsă la 
timp -- viguroasă dar binevoitoare 
în același timp 1

Filme
Miercuri 6 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Răz
boi și pace (seriile 111 și IV); Repu
blica : Romanța pentru trompeta; 
PETRJLA : Martin soldat; LONEA — 
Minerul: Indrăgostiții din Marona; 
VULCAN : Lupoaica; PAROȘEN1 : El 
Greco; LUPENI — Cultural: Cînd tu 
nu oști; Muncitoresc : Recompensa; 
URICAN1 : Hiperboloidul inginerului 
Garin. 

C. C. V. J.
EXPLOATAREA MINIERĂ 

LUPENI
Exploatarea minieră Lupeni anunță un concurs pen

tru ocuparea următoarelor posturi :

— maistru mecanic principal atelier
— maistru mecanic atelier
— maistru minier principal

— maistru minier
Concursul va avea loc la sediul Exploatării miniere 

Lupeni, str. Vstoș Gavriiă nr. 1 in ziua de 30 martie 
1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 
biroul personal al exploatării miniere intre orele 7—9 
și 13—15.

șoara; T8.55 Buletin do știri; 19,30 
Curs fie limba germană; 19.50 Noapte’ 
buna, copii; 20.00 Melodii interpre
tate de Lili Bulaesi și Cristian Po- 
po*iu; 20,15 Actualitatea muzicalăi 
20,50 Muzică ușoară de Ghera.se 
Dendrino; 21,00 Buletin d»* știri; 21.05 
Emisiune literara; 22,35 Opera ro
mânească contemporană; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Pagini din muzica pre
clasică; 23.57 Vă invităm la dans; 
0,55—1.00 Buletin de. știri. Buletin 
■meleo-rutier.

stirne.se
Ghera.se


MA»(1 S MARTIE 1969
STEAGUL ROȘU

Notă I N I» IA imiHONSTRATir. w;tnmiul ou mid

de protest
a guvernului
sovietic

Proteste violente la o
a grupului parlamentar al partidului 
de ouvernămînt

reuniune Foițele patriotice
Starea

NEW DELHI — Iu cursul unei 
reuniuni a grupului parlamentar al 
Partidului Congresul Național Indian 
(partid de gu\ ernămînl). deputății 
au protestat violent împotriva noii 
legi adoptate de guvernul englez în 
vederea limitării imigrai ii in Anglia 
a persoanelor de origine asiatică (în 
majoritate indieni din Kenya), ce de
țin pașapoarte britanice Ei au cerut 
primului ministru Indian. Indira Ga
ndhi care a prezidat r< 
ia măsuri pentru retragere 
Commonwealth și pentr 
problema indienilor din Kenya în 
fata Comisiei pentru drepturile omu
lui. Indii a Gandhi a declarat, însă,

CONFERINȚA NAȚIUNILOR MTE
PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

® IMPAS
NEW DELHI. — Trimisul special Agerpres, I. Puținelu, trans

mite : O sesiune plenară urgentă ar urma să se țină în cursul a- 
ceslei săplămini pentru, a scoale, după expresia ziarelor indiene, 
din ,.impas ' actuala sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare de la New Deliii.

Este vorba de fapt despre nemul
țumirea țărilor în curs de dezvol
tare fată de modul in care s-au des
fășurat pînă acum lucrările acestei 
conferințe, și mai ales lată de re
fuzul țârilor occidentale dezvoltate 
de a se angaja prin acțiuni concre
te să vina în întimpinarea cererilor 
acestora. Scopul oficial al plenarei 
ar fi „de a trece în revistă progre
sele înregistrate de la începutul 
dezbaterilor". Stirșitut săptămînii 
trecute a fost folosit pentru o serie 
de consultări intre diversele grupări 
de contact. în care reprezentanții 
țărilor în curs de dezvoltare 
cal un rol activ pentru a se 
sicma lucrările conferinței și 
găsi acele puncte comune în 
rea elaborării unor proiecte 
comandări.
țărilor dez

au ju- 
impu I 

a se 
vede- 

și ce-
Multe dintre delegațiile 

collate sînt în așteptarea 
instrucțiuni din partea gu- 

Pe de altă parte, țările 
dezvoltare împărtășesc 
faptului că si in comi-

lucru ale conferinței dez- 
s-au situat pe linia genera- 
Mai mult aici au ieșit la 

clar pozițiile diver-

vergențelor, multi observatori de aici 
afirmă că la actuala conferință nu 
este posibil să se ajungă la elabora
rea unui sistem general de preferințe, 
se preconizează însă ca după con
ferință să continuie consultările pen
tru aplicarea unui asemenea 
de preferințe. In acest 

se ia în considerare instituirea unui 
organ de lucru și stabilirea unui 
calendar de negocieri.

România a sprijinit, după cum se 
știe, încă la prima conferința Utictad 
ideea acordării de preferințe de către 
țările dezvoltate țărilor în curs de 
dezvoltare. Delegația româna la actu
ala conferință s-a pronunțat p-mlru 
instituirea unor asemenea preferințe 
pentru toate țările în curs de dez
voltare, indiferent de sistemul lor 
social-politic sau zona geogiafică în 
care sînl situate, sprijinind t Rodată 
teza potrivit căreia ar urma să se 
aplice măsuri speciale în favoarea 
țărilor mai puțin avansate dintre 
țările în curs de dezvoltare. în • adrul 
sistemului general de prefeilnje.

din Delta Mekonqului

SAN JllAN

au bombardat cinci orașe
leliii Johns.

loa,
de Saigon, 
a fost ne- 

de întărire

rea penii 
pronunța 
de S.U.A. în Vie.tnai 
portoricanilor în au

In cursul vizii» 
ședințele Johnson a 

ciliu de alarmă < 
bombardiere „B-52" cu

VIETNAMUL DE SUD: îngroziți și sperlați, cil fețele transfigurate de refugiațti dintr-un sal
din nordul orașului Hue, încearcă să se ascundă de bombardamentele neîntrerupte.

SCURTE ȘTIRI
© HANOI. — Agenția V.N.A. a- 

nunță că la 3 martie au fost do- 
borîte deasupra Hanoiului două a- 
vioane americane de recunoaștere 
fără pilot. Astfel, numărul avioane
lor americane doborîte pînă in pre
zent deasupra teritoriului R.D. Viet
nam se ridică la 2 275.

cxccofioolâ
<im nordol
Sutmmihii

tornic bombardament cu mortiere și 
tunuri din partea forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud. De aseme
nea, unitățile patriotice au atacat un 
post al comandamentului armatei 
saigoneze instalat în localitatea 
Rung, la 20 kilometri nord de Sai
gon. Lupte violente au avut loc In 
apropiere de localitatea Tuy Hi 
la 390 kilometri nord-est 
Comandamentul american 
voit să trimită unități 
în această zonă.

a msi ridlcntâ
KHARTUM. — In provinciile din 

nordul Sudanului — transmite agen
ția France Presse — a fost ridicată 
starea excepțională pentru a facili
ta preqătirea alegerilor generale, 
care vor avea loc la 13 aprilie Sta
rea excepțională — decretată în ur
ma evenimentelor din luna iunie 
1967 din Orientul Mijlociu - r imi
ne in vigoare în cele trei provincii 
sudice.

Echipajul navei spion „Pfwbto'* a adresat ®
scrisoare deschisa
prcsciWstclwi

PHENIAN. După cum anunță 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, întregul echipaj al navei 

„Puelbo", capturată de nave 
Armatei Populare Coreene in 

timp ce desfașuia acțiuni osiile in 
apele teritoriale ale R.P.D. Cor 
a adresat o scrisoare deschisă 
ședintelui Johnson, in care cere ca 

I S.U.A. să >ască des
eară scu
lai R.P.D. 

dind asigurări că asemenea 
vor mai repeta, 
se arată că nav.

pătruns în apele teritoriale 
R.P.D. Coreene și timp de zece zii 
a cules informații în apele de coas 
tă din apropierea pbiturilor Chong- 
jin, Songjin, Mavang Do și Wonsan. 
Astfel, au fost culese diferite infor
mații despre forțele navale, stabi- 
lindu-se amplasarea posturilor de 
radar de-a lungul coastei. De ase
menea, au fust detectate posturile

Johnson

poziția nave»
,,Repatrie»ea noastră 

în scrisoare, poat 
numai dacă guvernul 
noaște în mod deschis faptul că >m 
pătruns in apele teritoriale ale R •* 
Coreene șl am comts acțiuni ostile 
șf cpre scuze în mod sincer 
aceste acțiuni, dînd asigurări 
nu se vor mai repeta".

pentru 
ră elo

amărăciunea 
tetele d< 
baterile 
Mâților. Mai mult aici au 
iveală și mai clar poziții!, 
gente ale participantelor.

O parte din țările dezvoltate cum 
sînt Suedia Norvegia, cer să se re
nunțe la preferințele inverse (anu
mite înK-niri pe piețele țărilor în 
curs de dezvoltare), deoarece țările 
respective nu beneficiază de acestea, 
în timp ce alte țări ca Franța și 
ceilalți membri ai Pielii comune vor 
menținerea preferințelor inverse.

Avînd în vedere multitudinea di-

Lupta de
în

(Urmare din petq. 1)

plan economic nulionalizareo și ex
proprierea bunurilor elementelor a- 
servite autorităților coloniale, insti
tuirea controlului asupra comerțului 
de stat și crearea unei industrii na
ționale.

■sa

Coloniile portu

Plenara L C.

© NEW YORK. — Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a adresat 
luni un apel țărilor membre ale 
O.N.U. în favoarea iinor contribuții 
financiare voluntare'pentru a se pu
tea face fată necesităților de ajuto
rare grabnică a refugiatilor din Ior
dania. In apel se arată că în urma 
războiului iordaniano-izraelian din 
vara anului trecut există 75 000 de 
refugiat» și persoane deplasate pe 
teritoriul iordanian.

® PARIS. — Președintele Nige
rului, Hamani Diori, s-a intîlnit luni 
cu președintele Franței, de Caulle, 
cu care a examinat diverse proble- 

fost abordate, do 
tă-C 
de

me ale Africii. Au 
asemenea, aspecte ale relațiilor 
rilor membre ale Organizației 
colaborare afro-malgașe cu Piața 
nuină vest-europeană.

al Partidului Comunist din Venezuela
CARACAS. — La sfîrșitul lunii 

februarie s-au desfășurat, în ilega
litate, lucrările celei de-a 9-a Ple
nare a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Venezuela. Po
trivit
pitala tării, plenara 
tuatia politică din Venezueli 
stabilit sarcinile pentru înfăptuirea 
unității mișcării sindicale. A fost a- 
doptată în unanimitate o rezoluție

informațiilor difuzate în 
analizat sf- 

și a

ca-

In rlndurile tortelor politice din 
Guineea ecuatoriala există Insă și 
deosebiri de păreri In ce privește 
evolufia viitoare a tării, după do- 
bindirea independentei. Cercurile co
loniale încurajează unele lendinfe 

Recent. ..I. mun^'j

VIITORUL URBANISTIC
AL PARiSULUl

Coloniile portu 
gheze din Airica, 
cel mai important 
picior de rezisten
ță al colonialismu
lui mondial, duc 
in prezent lupla 
pentru cucerirea 
independentei, re- 
purtind zilnic vic
torii însemnate.

gheze din Africa,
cel mai important
picior de rezisten
ță al
lui
in

olonialismn-
mondial.

pentru
prezent

cucerirea
independenței.
purtind zilnic vlc-
torii insemnate.ii

IN CLIȘEU : Co-IN CLIȘEU : Co
loniile portugheze 
pe harta Africii.
loniilf portugheze
pe harta Africii.

politică în care se arată că Parti
dul Comunist consideră că în mo
ntantul de fată principala sarcină 
constă în întărirea forțelor care se 
pronunță pentru crearea unei con
duceri unice a mișcării progresiste 
aâtiimperialiste.

Plenara a adoptat, de asemenea, o 
rezoluție de solidaritate cu lupta e- 
rrjică a poporului vietnamez împo
triva agresiunii, americano

ț

> DELHI — La Delhi s-a încheiat 
luni greva celor 30000 de profesori, 
care au revendicat majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Holărîreă de a înceta greva 
a intervenit după ce autoritățile au 
acceptat să satisfacă cererile formu
late de greviști. Greva a paralizat 
timp de 14 zile activitatea școlilor 
din capitala Indiei. Mai multe per
soane arestate pentru participarea 

i fost eliberate.

Fernando Po și
eliberare

© NEW. YORK, — Căpitanul Dale 
Noyd, fost instructor la Academia 
Forțelor aeriene ale S.U.A, va apa
re astăzi In fața unei curți marțiale, 
deoarece a refuzat să lupte in Viet
nam. Căpitanul Noyd, care se află 
în prezent la baza aeriană Cannon 
(New Mexico), a declarat că răz
boiul din Vietnam este imoral șl 
refuză să participe, în orice formă, 
la ducerea lui. Concomitent el a re
fuzat să instruiască pilotii ce ar. pu
tea li trimiși în Vietnam. Novd a 
subliniat că nu se împotrivește tu
turor războaielor, dar după ce a 
procedat la i 
la concluzia 
nam este nejusl. dus 
greșit și pentru scopuri 
a afirmat că preferă să facă închi
soare docil sK participe la acest 
război.

o amplă analiză a ajuns 
i că ,.războiul din \{iet- 

într-un lor 
eronate". El

nală" cure ac/ionează in Insula 
riindo Po, regiunea cea mai bogată 
a'tării, și-a manifestat dorința de a 
se’ „separa* de Rio Murii, regiune 
mai săracă. Exponenta acestei miș
cări ■ preconizează ideea 
regimului coloniui i

menținerii

lupt.

re-

duc

i «> și pioclamareu mdei>erideulei re
giunii Rio Mtini In condițiile olerile 
de metropolă In acest scop, in ca
pitala metropolei a avut loc o con
ferință la care au luai parte repre
zentanții tuturor partidelor din Gui
neea ecuatorială, cu excepția parti
delor progresiste și a celor iniei- 
zise. Conierinfa a eșuat, dar ideea 
continuă să lie avansată de cercurile 
de la Madrid.

Se așteaptă să aibă loc noi con
fruntări intre tortele mișcării de eli
berare națională și autoritățile colo
nialiste spaniole. Observatorii, citind 
surse informate din Madrid, relatea
ză că la 75 iulie a. c. in aceste te
ritorii ar urma să fie organizat un 
referendum privind viitorul lor con
stitutional Pregătiri In acest scop se 
lac. pe mai multe plqmiii. Portele de 
eliberare l.și intensifică .acțiunile, In 
timp ce monopolurile, 'și cercurile 
colonialiste recurg la represiuni, 
rest'dngerea libertăților și a posibi
lităților de acțiune ale tortelor pro
gresiste, sau Incițrâ jea/ă tendințele 
separatiste de genul celor initiate 
de Uniunea patronală sau sindicalele 
patronale.

Revista „Jeune Alrique" arată, pe 
bună dreptate, că, pentru obținerea 
Independentei depline reprezentanții 
luptei de eliberare națională trebuie 
să militeze pe rdru' consolidarea uni
tății și sțt dejoace} qtyce 4’ei de rnâț 
nevră neocolonialism.

în

9 ASUNCION - După cum s-a a- 
nunțat din Asuncion, polițiș din ca
pitala Paraguayului a arestat pe cu
noscuta scriitoare și militantă pe tă- 
rîm obștesc Carmen Soler. Ea se 
află în închisoare în condiții deose
bit de grele

Carmen Soler este cunoscută
America Latină prin declarațiile s 
le curajoase ■ împotriva regimului 
dictatorului Stroessner. In anul 1966 
ea a mai fost arestată deoarece a 
protestat împotriva încălcării' în 
Paraguay a drepturilor democratice.

Mâi multe organizații din Para
guay au lansat un apel pentru des
fășurarea unei campanii de solidari
tate în apărarea vieții. lui Carmen 
Soler.

c.
REl’RLSt L!8
LA NAI’LOSJSE

TEL AVIV. — Agenția France Pre
sse animță. citînd surse din Tel Aviv, 
că patru case din localitatea Naplou- 
se au fost distruse de autoritățile de 
ocupație ca măsură do represalii. 
Proprietarii caselor distruse au fost 
arestați în urmă cu două siipl .inîni 
ca im-mbrii ai rețelei organizației 
de guerilă „Al Fal-! ",

Pe de altă parte, din Tel Aviv se 
anunță că restricțiile de circulație 
impuse la 3 martie in regiunea Gaza 
in urma uciderii a doua per> -.uie 
civile izraellene au fost prelungite 
și extinse și asupra altor citai va 
sate din regiune.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșeni str. Republicii nr. 44. Tel. 1602, 269 (C.C.V.J.)

— Viitorul urbanistic al 
preocupă din ce in ce mai 

municipale. O serie 
înfrumuseța ca- 

au și în- 
orizonl. A- 
istructorilor 

asupra 
>ă păs-

PARIS.
Parisului 
mult autorității» 
de edificii, care -vor 
pitala Franței în anul 2 000 
cepul să se profileze la < 
lentia arhitectelor și con- 

•este îndreptată în «special, 
următoarei probleme : cum 
treze și să îmbine armonios vechile 
opere de artă, construite cu secole 
in urmă, cu, noile ansambluri mo
derne. Ținînd cont ,de expansiunea 
demografică, ca de. țaltfel și de re
fluxul permanent al locuitorilor de 
la sate spre oraș, noul Paris va tre
buie să adăpostească în anul 2 000, 
14 milioane de locuitori. In acțiunea 
de reînnoire a Parisului se va urmări 
rezolv'area a două probleme princi
pale ; asigurarea unei circulații mo
derne și rapide, .si concentrarea edi
ficiilor administrative, comerciale șl 
de locuit. In ce privește circulația 
subterană și rutieră de pe acum se 
află în construcție o. rețea de metro 
expres regională ayind o lungime 
de 45 de kilometri. Principalele sale 
linii se' vor întîlni în centrul Pari
sului pe strada Auber, aflată' în'.’spa- 
tele aHualei Opere. Un bulevard 
periferic, aflât, de asemenea. In 
construcție, lung' de «36 de kilometri, 
va da posibilitatea j antomobiliștilor

•ză medie de 89
15 kilometii >m

•—
Malayezia 
și Singapore 
au ajuns la un acord 
în domeniul apărării

SINGAPORE. — Malayezia și Sin
gapore au ajuns la un acord de co
operare în domeniul apărării. A- 
ceastă hotărîre a fost anunțată de 
vicepremierul malayczian, Tun Ab
dul Razak, după convorbirile pe ca
re le-a avut la Singapore cu prituul 
ministru singaporian, Lee Kuan Yew, 
și cu alte oficialități. In cadrul unei 
conferințe de presă, Ra/ak a decla
rat că întrevederile avute la Singa
pore au.fost consacrate dîscidă'K 
măsurilor ce urmează să tie luale 
după retragerea trupelor britanice 
din Malayezia și Singapore. El • 
precizat că a examinat împreună cu 
oficialitățile Singaporelui. posibilită
țile de a administra în comun o se
rie de instalații militare britanice 
după evacuarea efectivelor engleze.-

La închiderea edifici
Guvernul canadian a suspendat
relafiile diplomatice
cu Republica Gabon

OTTAWA — Guvernul canadi • i 
a anunțat că a suspendat relațiile 
diplomatice cu Republica africană 
Gabon, deoarece această tară ,,a 
actional într-un mod incompatibil cu 
dreptul internațional", ocolind guver
nul federal canadian și invilînd pe 
ministrul educației al provinciei Que-

tiec la o reuniune organizată. în ora
șul Libreville. Intr-o declarație dată 
publicității de primul ministru, 
Pearson, 
canadian 
Thibault, 
scrisorile

i, Lester 
se arată că ambasadorul 
desemnat in Gabon, John 
„nu-și va mai prezenta 

de acreditare".Reluarea tratativelor anglo-malteze
LONDRA. — Primul ministru al 

Maltei, Borg Olivier, a început tra
tative cu ministrul britanic al Com- 
monwealthului, Georges Thomson, 
asupra unor probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări. Este vorba, 
de fapt, de continuarea unor con
tacte care au loc de mai multa vre
me intre Malta și Anglia la diver
sele nivele, consacrate iu special

viitorului docurilor din insulă care 
au aparținut în trecut britanicilor 
și a căror proprietate este revendi* 
caii în prezent de guvernul maltez. 
Veniturile realizate de pe urma uti-r 
Uzării docurilor sînt o sursă vitală 
de fonduri pentru Malta, angajată 
într-un ciori de reanimare a .econo- . 
iniei sale.
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