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Ridicarea gradului 
de confort e posibilă

Votti farCondițiile de viață ce I se oierii 
omului într-un apartament in bloc, sini 
indiscutabil, mai bune decît cele o- 

te in multe din celelalte spații 
locuit. Și cum la noi în Vale 
construit și se construiește mc- 
mai mult, centrul de greutate 

spațiului locuibil se deplasează 
către blocuri. E posibilă ridicarea 
gradului de confort a locatarilor a- 
cestora, avînd în vedere situația de 
piuă acum și condițiile tehnice și 
materiale existente? Discuția cu in
ginerul șef al I.L.L., Iov. Iancu Ion. 
despre una 
de ridicare 
răspunde în esență : 
lă“.

— Multă vreme încălzirea centra
lă a fost, in Valea Jiului, problema, 
problemelor. Iarna aceasta 
ne-a dovedit că știe și poate 
zolve. Era vorba însă de o 
late stringentă. După cile 
informați se fac strădanii pentru un 
program îmbunătățit de apă caldă 
la blocuri in vederea ridicării gra
dului de confort. La ce rezultate ați 
ajuns, la ce anume se pot aștepta 

■iilor locatarii ?
Programul de apă caldă la blo- 
era pînă acum ncsatisfăcător. 

Cunoaștem și noi acest lucru șl cu 
ajutorul unor organe superioare am 
încercai să găsim o rezolvare fa
vorabilă și acestei probleme. Și
am reușii. La trei centrale din car
tierul Aeroport-Pelroșeni programul 
de apă caldă a fost permanentizat. 
E vorba de centralele termice 4-5-6.

pe teren

cu stafia

în curind, ilorile din aceste 
ql.. .îre \or colora plăcut par
curile, scuarurile, peluzele 
Valea Jiului.

Caravana sanitară

ACTUALITATEA PL GLOR
echilibrul

'iuprapuse cu picioa- 
sus. ■ Saltele zac arun-

interior din magazinul de radio și televizoare din Petroșeni — mutat de curînd intr-o Încăpere renovată și modernizată.

La un număr cu sof de pe 
strada Gării din Vulcan — ce 
păcat că nu-i ta numărul 13 
— se altă magazinul de mo
bila nr. 60 al cărui gestionar 
este lordache Vinlilă. Dacă 
n-ar- avea firma, ar părea mai 
degrabă un magazin de pompe 
funebre. Dar așa... e de mo
bilă. O spune firma. Tencu
iala de pe pereți e căzută de 
mult. Cărămizile roase de ploi 
și vini, seamănă cu oasele 
unui schelet de animal preis
toric. Două ferestre cindva 
folosite, dormitează acum, 
coperite de niște rolele vc 
și neșterse poate de cînd au 
lost noi. Pe afară deci.

Cei pesle 180 locuitori din salul 
Bulzu, aparținător orașului Uricani, 
au hotărît ca Încă în primele luni 
ale aceslu: -an să plătească integral , 
contribuția voluntară în bani care 
le revine pentru 1968. Și cum de la 
botărîre au trecut la faptă, pînă la 
începutul acestei luni au achitat mai 
bine de 50 la sută din contribuția 
voluntară, sătenii Motoc Nicolae, 
Cioara Cornel, Făgaș Gheorghe și 
Sloi Nicolae prezentîndu-se printre 
primii pentru a-și îndeplini obliga
ția luată.

magazinul seamănă cu un coif 
al unui vechi castel din po
veștile cu stalii. Ți-e silă și 
teamă să te apropii, decum să 
intri înăuntru. Dar iți calci 
De inimă, deschizi ușa și iaci 
un pus dincolo de prag. Cre
deți cumva că interiorul șter
ge impresia exteriorului ? Aș.

. Vă înșelați. înăuntru, un turn 
„aromat" cu miros de slănină 
prăjită învelește mobilele „a- 
ranjate' de-a valma. Citeva 
scaune. înăbușite probabil de 
fum, și-au pierdut 
și stau 
rele in 
cate la intîmplare -in alt colț 
al magazinului. La un moment 
dat nu mai vezi nimic. Fumul 
s-a și țesut ca o plasă de ;x5- 
ianjert In jurul ochilor. Simți 
doar mirosul de slănină care 
ține cu orice preț să-ți pal run
dă in haine și-n stomac.

Instinctiv, te retragi spre ușă 
și cînd ui ajuns afară râsutli 
ușurat, ca scanat dintr-un 
coșmar

Magazinul e destul de spa
țios, dar așa cum este „aran
jat" în prezent nu poate avea 
pretenția să deservească un 
comerț modern. Statuie învelite 
in fum și 
prăjită ui 
locul ior. 
primească 
pul propu'

P. S. Orașul Vulcan are a- 
pruape 30 000 de locuitori și 
mereu alte apartamente așteap- 
’-i să he mobilate. Comenta
riile șira de prisos.

mirosul (ie slănină 
trebui alungate la 

iar magazinul sd-ș/ 
forma pentru sco-

INTERVIU NAVELE COSMICE
Recent, redacția revistei so

vietice „Aviația i Kosmonau- 
tica" a rugat pe cosmonautul 
Konstantin Peoktislov, doctor 
in științe tehnice, să răspun
dă la citeva întrebări legate 
de navele cosmice din .pre
zent și viilor.

R BRADEANIJ

— Prin ce s-ar caracteriza, după 
părerea dv, navele cosmice desti
nate zborurilor pe l tină, Marte și 
Venus ?

— Principala deosebire 
energetic 
trepte al 
sia navei,

Durata 
influența 
ției acesteia. 
Lună și înapoi

mb aspect 
ar conta iu numărul de 
rachetelor pentru prppu I-

zborului va avea o mare 
asupra navei și construc- 

Dacă zborul pînă la 
va dura 10-15 zi

fost îmbunătății' în sensul 
din săptămînă fiecare 

caldă aproape toată 
respective inten- 

aducerii unele modi- 
a putea permanenti- 
Mai dificil e la’ cert- 
modilicările' presupun 

mon- 
un 

beneficiază și blocu-

vom aplica 
•ste instalații, 

•ntiza și aici pro- 
în 
e 

Petrila programul a 
l pentru

Aici au existat încă do la proiector 
condiții pentru acest lucru și nu m 
făcut decit să exploatăm mai rație 
nai instalația. La centralele Ipro 
gramul
că două zile 
bloc are ape 
ziua. Instalațiilor 
ționăm să' le 
licări pentru 
za programul, 
trala 3 unde 
investiții in sensul că trebuii 
tali? aparate de contracufent. De 
program mărit 
rile racordate la cele 3 centrale din 
cartierul Carpați. Cind 
modificările și la 
vom putea permane 
gramul. La blocurile predate 
microraionul B-ț-C, programul 
permanent. La 
fost îmbunătățit pentru blocurile 
racordate la centralele 1-2. Blocuri
le turn însă, care sini racordate la 
centrala 4, nu au hldrofoare si do 
la etajul 4 în sus nu mai urcă nici 
apa rece. Pentru a asigura apoi reci 
presiune suficientă aici era prevă
zut un rezervor intermediar la ca
re. nu știr» din ce motive, s-a 
nunțat.

Dp cealaltă parte a Văii, la 
peni, la blocurile din cartierul Bra- 
ia se aplică deja programul perma
nent. La cele din cartierul Viscozn, 
situația e, de asemenea, grea, 
centrala din Viscoza III trebuie în
locuite cazanele din fontă cu 
vane din oțel și montate pompe noi

îndată ce timpul va permite, cu 
suma încasată, va începe acțiunea 
de amenajare a drumului- care lea
gă satul de orașul Uricani. acțiune 
la care bulzenii vor participa prin 
contribuție în muncă.

Anul trecut, tot prin contribuție 
voluntară, locuitorii din satele Mai- 
lat si Firizoni au construit cile un 
pod peste Jiu, iar cei din satul Mai- 
lat au hotărît să repare în acest an 
clădirea școlii generale și s-o elec- 
triflce.

A S T A Z 
Ș I M î

Mar- 

deosebirile de conslruc- 
aspecl exterior al navelor, 

rerea mea, navele pentru 
în Lună vor utiliza rache- 

trepte cu combustibil chimic 
•u și carbon sau alți com- 
chimici care dau impulsuri 
destul de înalte. Iu cazul

le, pentru o expediție pînă la 
te sau Venus vor trebui 2—3

Aceste două cauze principale 
determina deosebirile de d 
lie și aspect exterior al i 
După părerea mea, navele 
expediții în Lună vor utiliza 
te in

- oxiget

relative 

timpul permite 
din funcțiune

La Vulcan, deși există toate 
ditiile pentru un pțogr. 
calda permanent, a\ 
treg.î situație. Orașul 
tă apă rece. Cînd 1 
problema apei reci, ..alunei 
Vulcanului nu vor hvea c 
reproșeze, din acest ‘punct <1 
re, nouă l.L.L.-ișliloc,

— E interesant do știut costul a- 
cestui plus de confort ?

— N-am putea preciza di 
lurikvpe apartament,, vor fi mai mici 
insă un-lucru e sigur, nu v. 
le- cu nimic. De altfel consu 

'combustibil la cîteva din ce 
cu prpgram permanent de apă caldă 
.sini chiar mai iniei decîl î

Convorbire susținuta de
Ion CIOCI.EI

Mina Petrila 
fruntașă pe ramură

Azi după-ffmiată, la ora 17, 
la clubul sindicalelor din Pe
trila va avea loc festivitatea 
înmînării steagului și decer
nării titlului de „întreprindere 
fruntașă pe ramura cărbune", 
în anul 1967, colectivului Ex
ploatării miniere Petrila.

In încheierea festivității, for
mații de artiști amatori de la 
Casa de cultură din Petroșeni, 
cluburile sindicatelor din Pe
trila, Lonea, Lupeni și Vulcan 
vor prezenta un spectacol.

Depiștareg cazurilor de îm
bolnăviri* îm< Tază. Incipientă 
preocupă în permanentă orga
nele sanitare locale. In pre
zent, o caravană sanitară a- 
par|inind Policlinicii de aduiți 
din Petroșeni, formată din a- 
sistentul radiolog L. Berarii, 
oficiantul sanitar N. Cuzuban 
și laboranta E. Vlădoianu, ur-

I
I N E
acesta rezervoarele pentru combus
tibil vor ocupa cea mai mare par
te din volumul și greutatea navei. 
Dacă un asemenea aparat cinlăreș- 
le la lansare 100— 200 tone, el se 
va întoarce pe Pămint cu o greu
tate de 5—7 tone. Restul va fi a- 
runcat undeva pe traiectoria dintre 
Pămint și Lună, în raza Lunci și pe 
suprafața acesteia sub formă de <ju-

Lectorate tehnice pentru maiștri
Inițiativa conducerii grupului 

de construcții Valea Jiului al 
T.R.C.I-Î. și a comitetului sin
dicatului pe grup de. a orga 
liza Ihrtorate tehnice

mărește depistarea' afecțiunilor - 
pulmonare. In acest scop ea 
s-a deplasat în localitățile 
Bănită și Iscroni unde a efec
tuat deja, cu aparatele pe ca
re le are Ia dispoziție, peste 
2 000 de micro-fotografii. Ac
țiunea de depistare a bolilor 
de plătnîni va continua și în 
celelalte localități ale Văii

re arse șl trepte de rachetă inuti
le.

Dacă este vorba de nave desti
nate expedițiilor pe Marte sau Ve
nus, pentru a se obține vitezele 
necesare trecerii lor de pe orbita 
din jurul Pămîntului pe traiectoria 
zborului spre planeta respectivă, re
ducerea vitezei și plasarea pe orbi
ta din jurul acesteia ni se par cele 
mai raționale motoarele electrice cu 
reacție — cu ioni și cu plasmă. Se 
ridică imediat problema cum se va 
obține energia electrică necesară 
acestor motoare ? Firește că vor fi 
necesare construcții energetice nu
cleare cu o putere destul de mare.

(Coritiriudre in pag. o 4-a) 

maiștrii constructori a fost pri
mită de aceștia cu viu interes. 
In fiecare joi după-amiază ma
joritatea maiștrilor care 
crează ia construcțiile de 
căințe audiază prelegeri 
teme profesionale, pun 
băii și capătă răspunsuri 
problemele tehnice, economice 
sau de organizare pe care prac
tica meseriei lor le ridică in 
fiecare zi. Din interesul pe ca
re maiștrii îl manifestă față de 
acest mijloc de îmbogății 
cunoștințelor profesionale, 
itorii locatari nu au df 
cîștigat.

Spectacol 
popular

Mîine după-amiază, la ora 
18, în sala mare a Casei de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșeni, va avea loc un spec
tacol popular închinat Zilei 
internaționale a femeii. Iși vor 
da concursul toate formațiile 
artistice de amatori ale Casei 
de cultură.

Azi, la 
cultură a 
troșeni, antrenorii echipei Jiul, 
Șt. Coidum și dr. V. Frlncu- 

u se vor intîlni, în cadrul 
i „Dialog la mică distanță", 
iubitori ai fotbalului din 

Valea Jiului, cu simpatizant! 
și susținători ai divizionarei 
noastre A.

Un „dialog" binevenit înain
tea startului jiuliștilor în noul 
sezon fotbalistic.

BRASO V
I naugurarea Festivalului 
intern a ț i o nai 
de muzică ușoară

De la trimișii Agerpres, S. Maxi
milian și Tr. Catincescu: începînd 
dp marți seara, Brașovul și-a înscris 
numele pe harta europeană a fes
tivalurilor muzicii ușoare, o dată cu 
ridicarea de cortină a galei inaugu
rale prezentate pe scena Teatrului 
Dramatic. Au clntat. in fața unui 
public entuziast, apreciatul nostru 
Interpret Constantin Drăghici, grupul 
folcloric Los Machucambos, cunos
cutul cîniăreț francez Gilbert Be- 
caud și solista iugoslavă R admila 
Karaklaici — ambele acompaniate 
de formații proprii.

Marile emoții ale concursului vor 
începe insă astăzi (miercuri) seara,

Un important succes
al constructorilor

HUNEDOARA (prin telefon de la 
M. Nedcșu)

In cursul zilei de ieri, laminorul 
de 800 mm din Combinatul hunedo- 
rean a început să producă din nou. 
Sub inîinile harnice și pricepute ale 
constructorilor siderurgiști din loca
litate, laminorul a căpătat forțe deo
sebit de puternice. In cadrul lucră
rilor de modernizare și mărire a ca
pacității de producție, aici s-au mon
tat circa 2 500 tone de utilaj îneca

Scund, brunet, cu fața deschi
să șl privirea bllndă, este bine
cunoscut de toți constructorii 
de pe șantierele din partea 
vestică a Văii Jiului. Unde a 
fost nevoie, de un tehțnlciao 
Iscusit, de un priceput organi
zator al muncii, de un .comu
nist hotărît, care să la îri piept 
greutățile ce se ivesc în viața 
de șantier, acolo era trimis șl 
Vasian Cornel.

Mulți ani a condus serviciul 
de organizare a muncii pe șan
tierul Eupen! ; s-au Împlinit 
10 ani de cînd comuniștii șan
tierului, aprecilndu-i activita
tea, l-au ales continuu mem
bru al biroului organizației de 
bază; de 2 ani este ales secre
tar al acestei organizații do 
parțid. Cei 82 de comuniști ai 
șantierului i-au acordat încre
derea și el a căutat să se a- 
chite cu cinste de sarcinile în
credințate.

...Anul trecut, s-a ivit un 
moment de cumpănă în viața

OAMENI
SI

șanuerului Lupeni. Trebuiau 
ridicate și predate trei blocuri 
înalte, cu cite 88 apartamente 
fiecare. Iar la 12 km depărta
re, în Uricani, se prevedea 
ridicarea unui alt bloc înalt, 
cu 120 garsoniere! Această 
împărțire a forțelor și mijloa
celor șantierului, a descumpă
nit activitatea normală a con
structorilor : cînd se forțau lu
crările la Lupeni, stagna Uri- 
caniul, iar cînd erau reparti
zate efective și utilaje la blo
cul din Uricani, atunci schio 
pătau Furările la Lupeni.

Secretarul organizației de 
partid analizînd atent, împre
ună cu membrii biroului si
tuația, s-a hotărît să ia ei con
ducerea lotului de construcții 
din Uricani, unde la un mo
ment dat, blocul It cu 120 gar
soniere avea o întîrziere do 
citeva luni1

S-a depus apoi o muncă 
susținută. De dimineață pînă 
seara tirziu șeful de lot Va
sian Cornel era la Uricani, 
conducînd cu pricepere multi
tudinea operațiunilor din care 1 
se compune construcția unui 
asemenea bloc mare. Cînd, tîr- 
zii), se întorcea în Lupeni, ve
neau la el constructorii de aici 
cu problemele șantierului Lu
peni. ale organizației de partid 
al cărei secretar este...

Munca depusă de construc
torii lotului 
îndrumarea 
sian Cornel 
fost predate 
cu 264 apartamente din Lupeni 
cît și blocul II cu 120 garso
niere din Uricani 1

La această realizare, o con
tribuție însemnată a adus șe
ful de lot din Uricani, secre
tarul organizației de bază a 
șantierului Lupeni! Acum, lo
tul lui a început la Uricani 
construcția altor 3 blocuri!

cînd pe aceeași scenă își vor face 
apariția primii opt concurenți.

Pitorescul oraș montan, de mult 
reputat ca unul din cele mai însem
nate centre industriale ale țării, 
vechi centru cultural și — după 
Mamaia — cel mai frecventat cen
tru turistic românesc, își leagă acum 
numele de unul din circuitele artis
tice cele, mai îndrăgite, oferind găz
duire primului Festival internațio
nal de muzică ușoară organizat de 
Radioteleviziunea română. De aici 
înainte, In fiecare an, luna martie 
va reuni în Municipiul Brașov iu- 
terpreți de renume de pe conține»*

(Continuare In pag. a 4-a)

hunedoreni
nic do înaltă tehnicitate care asi
gură o productivitate superioaiă. 
Este suficient să amintim că aceste 
lucrări vor conduce la o creștere a 
ponderii otelurilor aliale și de ca
litate pînă la 25 la sulă din pro
ducția laminorului.

De menționat și faptul că con
structorii au terminat aceste lucrări 
cu 10 zile mai devreme (ață de ter
menul prevăzut.
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ă-i educ, 
dar degeaba. In 

mea cea mare, 
urmeze clasă a

au aparul
JERZY STAROSCIAK

spațios al noului oficiu 
Petroșeni se perindă

IN EDITURA

Elemente 
ale științei 

administrației

Preocupat de
unei di* 
litate 
că a 
fesor 
Univc 
concentrează atenția 
domeniului activității 
lor administrației de 
Starosciak se ocupă, între alte
le. de organizarea relațiilor 
înlr-un colectiv de muncă, de 
calitățile ce se cer unui con
ducător, de alegerea, pregăti- 
lea și promovarea cadrelor, 
de activitatea verigii de „stat 
— major" existentă în orice 
Instituție și întreprindere, de 
criteriile* de apreciere și me
todele de stimulare a muncii 
salariatilor, de tipurile de con
ducere, de raporturile dintre 

. cetățeni >i instituții.

problematica 
ipline de mare aclua- 

organizarea științifi- 
muncii — autorul, pro- 

de drept administrativ la 
ersitatea din Varșovia, își 
mirează atenția asupra 

organe- 
stat. J.

Documentarea 
tehnică

Lucrarea împărtășește unele 
aspecte ale practicii informării 
și documentării tehnice des
fășurate în țara noastră în ve
derea introducerii tehnicii noi. 
Este prezentată experiența a- 
cumulată de unele întreprin
deri și institute de proiectare 
și de o 
organele 
tr.de și

ercetare, precum și de 
c de documentare 
i de ramură.

cen-

Lucrarea tratează probleme 
privind mișcarea inovatorilor 
din unele întreprinderi repre
zentând principalele ramuri ale 
industriei noastre.

Autorii analizează alît con
secințele activității de inovare 
asupra producției, cit și Im
plicațiile acesteia asupra formă
rii și dezvoltării spirituale a 
omului, a conștiinței lui.

Lucrarea se adresează ino
vatorilor actuali și potențiali, 
personalului cabinetelor tehni
ce, cercetătorilor, cadrelor di
dactice.

I 
I 
I

MIERCURI « MARTIE IBM

1

SECVENȚE
C U L T U R

MUZICALĂ

Vinzatorul de păsări
de Karl Zeller

indep.u - 
tal din munții Tiroliilul (in 
.are se desfășoară acțiunea 
acestei operele) e tulburată 
dintr-o dată de o veste neaș
teptată. Prințul, slăpinul mo
șiei, va veni la o vlnStoare 
de mistreți, iar sătenii vor 
trebui nu numai să-i pregă
tească o primire triumfală, 
dar să-i facă rost și de mis
treți. Prin munții din partea 
locului însă nu se aflau ase
menea jivine.

împrejurarea conslituie pen
tru baronul Weps, adminis
tratorul domeniilor princiare, 
un bun prilej de a stoarce 
bani de la locuitorii satului 
ca să-i învețe cum se orga
nizează o „primire princiară", 
de a-i amenda pentru că... 
ținutul nu are mistreți. Lut 
Weps ii trebuie bani, liihdcă 
nepotul său Stanislas, „favo
ritul" prințesei, a venit după 
cl să-i spună că a pierdut — 
ca de obicei — la cărți și, 
dacă nu-și achită imediat da
toria de onoare, întreaga fa
milie va fi dezonorată. Prin
țesa, care se plictisea singură 
Ia palat, fără soț și fără fa-

vorit, spre a le face o sur
priză vine și ea. travestită 
în țărancă.

Toate aceste intîinplări, ga- 
nle și vînăloroști, care au 

răscolit lot salul, tulbură, în
să. mai adine dragostea cu
rată dintre vinzatorul de pă
sări Adam și logodnica lui 
Cristina, poștărila satului. 
Fata e holărîtă să iasă în 
înlîmpinaroa prințului și să-i 
ceară o slujbă la curte pen
tru logodnicul ei Adam, însă 
acesta nici nu vrea să audă. 
El consideră șlugăritul la 
curte ca o jignire. Cristina 
rămîne lotuși la' părerea ei 
șl, fără știrea lui Adam, iese 
în întlmpinarea lui Stanislas 
care se dă drept prințul, o- 
ferindu-i buchetul de flori pe 
care i-1 dăruise Adam.

Cristina intră cu el in pa
vilionul de vînătoare să-i 
spună păsul. Satul a aflat că 
prințul e în pavilion cu Cris
tina și vestește pe Adam ca
re, furios, vrea să se ducă in 
pavilion să dea ochi cu prin
țul. însă, o fală străină de 
.sal îl oprește pe Adam ru- 
qîndti-1 să primească buche
tul ei de flori. Adam e uluit; 
la el în sal era obiceiul ca 
atunci cînd o fată oferă un 
buchet unui flăcău, acesta 
înseamnă că vrea să-i fie so
ție. Adam nu are timp să-l 
dea răspuns dacă primește, 
cînd Cristina apare din pa

Stand de presă cu autoservire
Prin holul
T.T.R. din 

zilnic sute de oameni. Silind ziarul, 
timpul de așteptare al unei convor
biri telefonice este folosit astfel în 
mod util. Ziarele se găsesc la stan
dul de presa amenajat < 'ir în hol,

iar cumpărarea lui se face prin auto
servire. Asemenea standuri de vîn- 
zare a presei prin autoservire se pot 
înființa și . în alte locuri, ca de 
exemplu, în holurile restaurantelor, 
Casei de cultură, cluburilor, in 
magazine etc.

Concurs de matematică in școlile generale
La 22 martie, în prima zi a va

canței de primăvară, elevii claselor 
a Vl-a, a Vll-a și a VlII-a ale școli
lor generale vor participa la faza pe 
localitate a concursului de matemati
că organizat de Ministerul Invățămln- 

i Societatea rl

malice. Toți cei care îndrăgesc ma
tematica, și aceștia sînt mulți, se 
pregătesc cu rîvnă de cîteva săptă- 
mlni, cu ajutorul profesorilor, pen
tru a se putea prezenta la întrecere 
cîl mai bine pregătiți.

villon, vestind că „prințul" 
a fugit. Tot cam în felul a- 
costa a dispărut ca prin minune 
și prințesa. Peste cîteva zile, 
prințesa a cerul ca Adam să 
fie adus cu sila in slujbă de
oarece vroia să afle ce s-a 
intimplal în pavilion. Cristi
na vine și ea la palat să-și 
strige nevinovăția si s<i-și a- 
pore cinstea. Acum prințesa 
e, convinsa de inocenta fetei 
și de faptul că in pavilion 
nu a fost soțul ei, ci un im
postor, rămînînd să se asi
gure daca acesta e intr-ade
văr cel pe care îl bănuise ea. 
Organizează o serată la care 
toți curtenii vor defila prin 
fața ei și, cind se va înfăți
șa vinovatul, Cristina va su
na din clopoțel. Stanislas e 
astfel ușor demascat. Neîn
duplecată, prințesa obligă pe. 
contele Stanislas să se în
soare cTl fala pe care a com
promis-o.

Cristina asistă, fără să vrea, 
la o licitație matrimonială fi
indcă „pretendenta" arz? cam 
multi ani dar și... multe mi
lioane și vede cită dreptate 
avea Adam atunci cînd îi spu
nea că ei nu au ce căuta 
în lumea aceea.

Se gindește, plina de tea
mă, dacă Adam o va ierta. 
Dar el atit aștepta.

Plină de bogății melodice, 
măiestrit orinduite, care dau 
gradație acțiunii dramatice, 
presărată de nelipsitele mo
mente de surpriză, opereta 
„Vînzălorul de păsări" de 
Karl Zeller și-a cîștigat o 
celebritate mondială.

Deși de Ia premieră au tre
cut 72 de ani, ea își păs
trează și astăzi același far
mec aparte, datorită, în cea 
mai ru.are parte, faptului că 
în ștructura-i lăuntrică ima
ginile muzicale conțin pro
nunțate elemente de folclor, 
ceea ce îi dă prospețime șl 
asigură popularitate întregii 
creații muzicale.

In zilele de 11 și 12 mar
tie, la Casa de cultură din 
Petroșeni, un colectiv al ®- 
perei timișorene va prezenta 
și această frumoasă operetă.

Echipa regizorului francez 
Claude Lelouch, care s-a an
gajai să realizeze un film du
pă încheierea Jocurilor olim
pice de iarnă de la Grenoble, 
a anunlat recent titlu) viito
rului film. El se va numi „L3 
7.ile în Franla", iar fabulația 
filmului va fi o poveste de 
dragoste intre un ziarist străin 
și o franțuzoaică. Filmul va 
fi terminat în mai, după caro 
urinează să fie proiectat „hors 
concours" la Festivalul filmu
lui de la r'annes.

Intlrzlerca acestor rînduri 
trebuie privită cu îngăduință; 
autorul n fost peste măsură 
de ocupat cu repunerea în 
funcțiune a propriilor timpane 
avariate la concertul Sincron. 
De acum timpanele au început 
să moi Înregistreze cile ceva, 
îngrijorarea se atenuează și pu- 
lem încerca să ne amintim ce 
a fost atunci in sală.

Clar. precis, rămine doar
< < a ce a spus la început pre

zentatorul. Anume că afluen
ța mare de spectatori demon- 
treaz.i „rolul Sincronului" în

merolatc, se încadrau period 
In polifonia concertului.

Noua apariție (coafura plus 
pălărioara) mi-a suprimat din
tr-o dată accesul vizual pe 75 
la sută din scenă. Sfertul caro 
răminoa era și el sectional în 
două : In dreapta și în stingă 
coafurii. Nu-mi rămînra să văd 
decît cite un picior, cile o 
mină, cile un cap de mult ne- 
luns aruncate cind într-o par
te, cînd în alta. In schimb, u- 
rechile îmi erau ..alimentate" 
din belșug, și la un concert 
aceasta reprezintă esențialul.

FOILETON

NOAPTEA

I. LUNCA

In ultimul timp în R.D.G. au 
fost produse trei filme despre 
viața indienilor. Primele două 
an fost „Fiii Ursei mari" (a- 
vlnd in rolul principal pe ac
torul iugoslav Goiko Mitici) șl 
„Zeul cel mare Cingaciok". 
In Uniunea Sovietică se va în
cheia în curînd turnarea cehii 
de-al treilea film „indian" 
„Printre șoimi', produs de 
R.D.G. In rolul principal va a-

pare tot Guiko Mitici, avind 
ca parteneră 
neză Barbara

pe artista polo- 
Brilska.

Un colectiv
U.R.S.S. in fru

DE DUPĂ
SINCRON

ET

’ de cineaști din 
unte cu regizorul 

Mihail Șvaițer (autorul filmu
lui ..Învierea" după romanul 
lui Tolstoi) creează un film du
pă nemuritoarea operă a scri
itorilor sovietici Ilf și Petrov, 
„Vițelul de 
ecrane vor 
neuitat ale 
Panikovski,
Ostap a fost distribuit artistu
lui Serghei Iurski, iar ce) al 
lui Balangov — lui Leonid 
Kuravliov.

aur". In curînd, pe 
apare chipurile de 
lui Ostap Bender, 

Koz.levici... Rolul

$

Filmul „Alexandre la Bicn- 
heureux", realizat de Ives Ro
bert, a fost ales pentru a re
prezenta Franța la Festivalul 
organizat la Los Angeles de 
Asociația scriitorilor americani. 
Festivalul se va desfășura în
tre 21 și 25 aprilie.

iutei mediul unei scrisori so- 
redacție, o soție și mamă cere 

sprijinul ziarului s-o ajute să-și re
facă viața de familie. Iată pe scurt 
conținutul scrisorii. „M3 numesc 
Flisc Maria, in vîrstă de 37 de ani, 
mamă a trei copii. Locuiesc in orașul 
Uricani, strada 7 Noiembrie, blocul 
), apartamentul 18. Intrat în antura
jul familiei Cojocaru, soțul meu, 
vagonetar la E.M. Uricani. cheltu
iește banii în chefuri cu aceștia. Mai 
mult, Cojocaru loan și Ileana, care 
ne sînt și cumetri. îl sfătuiesc de 
mai multă vreme să-și părăsească 
familia ceea ce soțul meu a și făcut. 
De atunci trăiesc singură, lipsită de 
mijloace materiale spre a-mi între
ține ceî trei copii".

Cazul (amiiiei Flisc era cunoscut 
în Uricani de către organele de 
partid, sindicat și Consiliul popular.

•Stînd de vorbă cu Flisc loan, to
varășul Zeleneac Gheorghe, președin
tele comitetului sindicalului de la 
HM. Uricani a fost pus la punct prin 
cuvintele „Ce te amesteci in ches
tiunile mele familiale, tovarășe î" 
Sfaturile bune ale președintelui de 
sindicat, ale tovarășului Rugină Mi
luță, locțiitorul șefului sectorului I, 
uDde lucrează Flisc an fost respinse 
cu încăpățînare. Discuția noastră cu 
Flisc Ioan a avut loc la Consiliul 
popular al orașului Uricani. Un om 
voinic, supărat parcă pentru faptul că 
a fost deranjat ne-a răspuns la între
bări încercînd să ne convingă de 
nevinovăția lui și că împăcarea cu 
soția e Imposibilă.

— Aveți trei copii, nu vă preocupă 
viitorul lor ?

— Ba da. M-am străduit 
să-i fac oameni 
acest 
Elena, trebuia să 
Vlll-a dar anul trecut a rămas re
petentă și soția n-a mai dat-o la școa
la. Ioan are 11 ani și e In clasa a 
IV-a, iar Doina pe clasa I. De în
vățat nu învață nici unul prea gro
zav. Vino' ală-i soția că nu se ocupă 
de educar.-a lor.

— Care sînt mijloacele de trai ale 
familiei ?

— Eu le dau 400 de lei pe lună.

Două sule indemnizația și doua sule 
din salar. Le mai cumpăr haine. De 
fapt am lăsat familiei mobilă de 6840 
lei, mașină de cusut, aparat de radio, 
picup, mașină de spălat, totul. Eii 
m-am retras într-o singură cameră și 
n-am decît o dormeză. Pe ei li las 
să facă ce vor.

— Și credeți că-i o rezolvare acea
stă situație după 16 ani de căsnicie 
clți spuneți că aveți î

— Pentru mine da. Nu vreau să 
mai știu nimic și pace. Soția mea e 
cicălitoare și n-o mai pot suporta.

— Cumetrii nu v-au influențat să 
\ă părăsiți familia?

— Ei nu. Dimpotrivă, mă sfătuiesc 
să mă împac cu soția.

Cît temei se poate pune pe afir
mațiile- lui Flisc Ioan o dovedesc 
faptc-le. Solia e vinovată că fetita 
cea marc a rămas repetentă și că nu 
mai merge la scoală, că nici ceilalți 
doi copii nu învață prea bine. Tot 
soția o vinovată și pentru că-1 „cică- 
lește" deoarece cheltuiește banii In 
chefuri cu cumetrii și alț» prieteni 
de pahar. El n-are nici o vină. Cli
matul din (amilie creat de el prin

cheiuri repetate, părăsirea familiei, 
faptul că nu s-a ocupat nici măcar 
sporadic de educarea copiilor n-au 
constituit, după el, o cauză ce a in
fluențat învățătura și comportarea 
copiilor. Însăși exemplul său în acest 
sens este negativ. In 13 ani, de cînd 
lucrează Ja mină, n-a urmat măcar 
școala de calificare spre a deveni 
ajutor miner, nu s-a străduit să-șl 
completeze studiile de cultură gene
rală. Flisc loan are doar 4 clase 
elementare. Trăind in familie, copiii 
privesc, ascultă și imită pe părinți. 
Obligativitatea fiecărui părinte față 
3e copii, de societate, este de a avea 
o comportare exemplară în muncă, 
familie, în activitatea de fiecare zi.

Familia lui Flisc Ioan nu s-a des
trămat definitiv. Jn interesul copii
lor, al familiei, firul căsniciei trebuie 
reinnodat. Orînduirea noastră . so
cialistă pune o bază deosebită pe 
familie ronsiderînd-o. pe drept cu- 
vînt, celula de bază a societății, iar 
consolidarea ei este o îndatorire 
permanentă a fiecăruia dintre cei 
doi so|i.

„Siîrșilul lui Saturn", astfel 
se intitulează filmul artistic 
pe ecran lat realizat de stu
dioul „Mosfilm* după nuvela 
documentară a scriitorului V, 
Ardamalski — „Saturn aproa
pe că nu se vede".

Este vorba despre o opera
țiune încununată de succes o 
agenlilor de informații sovie
tici care au pătruns In vizuina 
spionajului german „Abwehr- 
kommando 103", ce acționa în 
direcția Moscova, și ai 
date despre 
spionajului 
pentru a fi 
seră trimiși 
lui sovietic.

viata omului. Am luat-o drept 
gluma, dar pînă la urmă... Pu
team rămîne surd și instala
rea surzeniei este, in ultimă 
analiză, un eveniment remar
cabil în viata omului.

Oricum, această ipoteză nu 
fusese luată initial în calcule. 
Mergi Ia spectacol să te cul
tivi, să-ți potolești setea de 
frumos, să te distrezi. Dar cind 
butoanele sînt răsucite la ma
ximum, cînd pîlniile difuzoa- 
relor le biciuicsc, cînd toate 
acestea sînt amplificate de a- 
companiamentul din sală al 
unor tineri prea modern', te 
întrebi : unde s-a refugiat mu
zica ? Acea muzică pe care oa
menii de profunzime ai artei 
o găsesc înrudită cu pictura, 
înrudire in care armonia de 
sunete își găsește cerespon- 

nți n armonia de culori; 
Sincron însă le pune la curent 
i i alte înrudiri ale muzicii, 
dar mai preț is alo interpretă
rii ; cu ci

Păcat în 
beneficia 
spectacolului, 
popularitate 
gen de artă, 
re o cunosc numai di 
pe stradă și care m 
atenlia cu o coafură 
peste care a suprapus o „pă
lăriuță" tot atit de înaltă, și-a 
adus un scaun pliant pe inter
valul dintre rînduri și mi s-a 
așezat exact în față. Să nu fiu 
răutăcios: n-a fost singura. 
La un moment dat au apărut 
puzderie de scaune pliante cu
lese de prin celelalte săli ale 
Casei de cultură. Manevra nu 
a deranjat deoarece scîrțiilu- 
rile, pocnetele și celelalte pro
ducții sonore legate de trans
portul si așezarea scaunelor 
pliante mai încoace sau mai 
încolo, in funcție de protes
tele celor de pe scaunele nu-

De altfel, paguba pricinuită de 
intrarea scenei în umbra coa
furii doamnei din fată fu re
pede compensată de un amă
nunt care pînă atunci îmi scă
pase. Un lînăr de alături in
trase în rezonantă cu chitarele 
electronice înlr-un mod care 
suscita toata atenlia. Mesteca 
gumă cu frecven|ă uluitoare 
și din cind in cînd striga cu 
un glas pițigăiat :

— Bă, ăștia e grozavi!
M-am uitat atent să văd cui 

se adresează, mai ales că din 
cînd in cînd îmi administra 
și cile un cot. fn dreapta era 
o duduie cu o rochie de lăr
gime enormă, dar nespus de 
scurt-*. Deci ea nu putea li 
acel „bă". Cu cei din spate 
nu comunica și ca atare i-am 
exclus de la confidentele tînă- 
rului vecin de scaun. Cei din 
fala erau prea departe, așa 
că acel „hă" nu putea fi adre
sat decît mie.

— Bă. ăștia e prea 
zavi!

Și batea din palme... numă
rul unu. Și-s convins că poc
netele palmelor Iui au lucrat 
incisiv, împreună cu difuzoa
rele acordate la maximum, 
supra timpanelor mele...

Cfnd am ieșit afară ai 
servat <a ii 
urat „Noapti 
numai din 
extrem de 
undeva în 
concertului 
guie. Pe neașteptate 
părut în fațf 
și vă dați 
de care 
adormit tlrziu, după ce m-am 
consolat cu gîndul că și Beet
hoven a rămas surd. L/at el. 
pe cum se spune, din cauza 
muzicii...

gro-

a-

im ob
li ( unoscut mi-a 
; bună" mișcind 

buze. Orașul era 
liniștit. In schimb, 
creier rezonantele 
continuau să zben- 

mi-a a- 
ă spectrul surzeniei 
seama de noaptea 

am avut parte. Am

I. BARBU

O ZI ÎMPREUNĂ

D. CRIȘAN

Pe urmele materialelor publicate
Conducerea l.R.B.C. Deva ne co

munică următorul răspuns la arti
colul „Căldură" publicat in ziarul 
nostru.

„Lipsa de căldură la cabana Ru- 
su este cunoscută și se datorează 
unei greșeli de proiectare. Proble
ma căldurii va fi soluționată prin 
darea In folosință a instalației de 
încălzire centrală pe. care o exe
cută Șantierul nr. 2 de construcții 
Petroșeni. Observația critică pri
vind primirea cu indiferență a tu
riștilor la cabană și lipsa ceaiului 
cald la orice oră este reală și de 
aceste lucruri se face vinovat ca
banierul loan Popovici. Noi l-am 
adresat o observație în scris to
varășului Popovici, urmînd să luăm

măsuri exemplare împotriva sa în 
cazul că va continua 'să nu-șl facă 
datoria de bună gazdă în mediul 
alpin".

„Matinală 
și de sezon"

„Situația se prezintă așa cum 
este menționată In articol, ne răs
punde conducerea l.L.L. Petroșeni. 
Infiltrațiile de apă în apartamen
tul tovarășului Cornel Jimboreanu 
se datorase pantei inverse 
doselii de beton la 
deasupra așa că apa 
scurgă în exterior se 
terior. Vom remedia 
de lucruri de îndată 
va permite".

par- 
balconul de 

în loc să se 
scurge în in- 
aceaslă stare 
ce timpul ne

iu cules
127 de agenți ai 
german pregătiți 
trimiși sau fuse- 

în spatele fronln-

Doream mult să ne cunoaștem co
legii din (lașele similare ale celor
lalte școli din Petroșeni. Ne-am înțe
les să-i invităm într-o duminică, la 
noi la școală, pentru a petrece cîte
va ore împreună. Cu emoție și în
suflețire am pregătit totul, ca pen
tru oaspeți dragi. Dis-de-dimineață 
forfota era in drepturi depline. Cu 
goarne și tobe-i așteptam. Am pre
gătit și un „săculeț" cu ghicitori și 
glume. Au sosit, rînd pe rînd, cole
gii noștri din clasa a V-a de la Șco:i

la genei ala nr. 2, apoi cei de la nr. 
1, nr. 3, nr. 5. Am desfăcut sacul cu 
ghicitori. Toii eram veseli și ne părea 
bine că sîntem împreună. Le-am ofe
rit tuturor pliante, reviste și ilu .trate. 
A fost o duminică foarte plăcută; 
Mulțumim comandantei noastre de 
detașament pentru ceea ce ne-a de
terminat să organizăm.

Un grup de elevi din clasa a 
V-a de la Școala generală nr. 
4 Petroșeni

JOCURI
DISTRAI

AGRICO1 A 
(biverb : 9,9)

CHIMICA 
(biverb: 3,6)

CC im'ccc
Mlhai Codreanu Petroșeni

CE E VAL, CA VALUI TRECE... 
(biverb: 10,10)

— Petroșeni SimbolIng. Anton

(77"
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LA TRANSFORMATOARE 

(trlverb: 3,2,9)

Dezlegările 
jocurilor 

din nr. 5708
al primăverii: Ori- 
1) Mărțișor — Dar 
— Aromă 3) Rb — 
As 4) T — Talere —

Prof. Victor lațenco

2) Albină 
Parada —
Sta 5) Ic —Rt —M — C.A.E.R. 
6) Eră — Aparat — 1 7) U- 
zală — Om — P.T. 8) Șnur — 
Lumină 9) Atras — Raniță 10) 
La — Motan — Mic 11) B — Săli 
— Taină 12) Aur — Debarcat; 
Arilmogril în... galantul :

A — B - Mărțișor; orizontal: 
Cămilă, Papagal, Patină. Trifoi, 
Pisică, Ghiocel, Corsar; Mono- 
verb : Inimioare; Din silabe: 
A — B - 
mal mare;
2) Steagul 
Măsură 5)
7) Mamaia

Steagul roșu, for- 
Qrizontal i 1) Stea 
alb 3) Carolă 4) 
De formă 6) Mat 
8) Sirenă,

tr.de
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MIERCURI • MARI IF 1WR

Ieșire din impas

lnlirzieree executării lucrărilor d> 
pregătire încă din anul 1965 la pu
țul orb nr. 8 ÎS1 arată în prezenț 
efectele negative asupra întregii ac
tivități a sectorului II de la mina 
Lonea. Aceste lucrări, cărora le ur
ma atacarea orizontului 585 prin 
săparea galeriei transversale pentru 
deschiderea blocurilor VIII si IX. 
trebuiau să asigure Incepînd din fi
nul 1966 frontul do- lucru pentru 
sector. în abatajele cameră nr. 803, 
«0? 801 si 800. Dar, abia in luna 
august I960 s-a inceput atacarea o- 
rizontulul. Condițiile grele de lucru 
— trecerea printr-o rocă foarte tare 
cu infiltrații mari de apă — au în
greunat atft lucrările la put cît și 
ia săparea galeriei direcționale do 
la orizontul 585. Acestea sini cau
zele pentru caro sectorul 11, din lip
so fronturilor de lucru, se situează 

• în prezent printre sectoarele codașe 
ale Văii Jiului: luna ianuarie din 
most an a fost Încheiată cu un mi
nus de 382 tone de cărbune, iar pc 
luna februarie, s-a Înregistrat o ră- 
mînere în urmă de peste 3 300 tone 
de cărbune, planul de producție ne- 
liind realizat decîi în proporție de 
76 la sulă.

Pentru a se remedia cit de cit si
tuația. conducerea exploatării si a 
sectorului au încercat o inițiativă 
îndrăzneală: s-a început deschide
rea orizontului 585 în blocul VII, 
prin săparea unui plan înclinat de 
la orizontul 615, reuslnrtu-se pină în

i ml deschiderea abatajelor ca
meră nr. 800 și 801.

Situația se va îmbunătăți In ca
drul sectorului nostru — ne rela
tează inq. Mirlogeanu Ion, șeful sec
torului. Pină la 15 marlie se va des- 
chide și abatajul < ameră nr. 802, 
iar în luna mai, preconizăm ca și 
ultimul abataj cameră nr. 80.3 să fio 
predat brigăzilor de producție. O 
dată cu străpungerea în întregime 
a orizontului 585 se va realiza și 
onccnlrarea producției la acest o- 

rizont si astfel sectorul care astăzi 
ar«' mari rămineri în urmă, va reuși 
să devină unul dintre s< loarelc 
fruntașe alo Văii Jiului.

Afirmația șefului d< sector osie 
întemeiată Dacă rezultatele secto
rului au fost influențate de m-lermi- 
narea la timp a lucrărilor de pregă
tiri. nu înseamnă că la acest sector 

muncit. Dovadă stau însăși 
aceste lucrări de pregătire, pentru 
a căror urgentare colectivele do mi
neri ale sectorului nu și-au precupe
ții eforturile. In anul 1967 cu toate 
greutățile amintite, cu toate infiltra
țiile mari do apă care de nenumă
rate ori au obligat ca schimburi în
tregi să fie plasate la evacuarea apoi 
pentru a preînlîmpina inundațiile 
mari ce amenințau lucrările, restan
tele au fost încet. încet recuperate. 
Lună de lună brigăzile de preqătiri 
au înaintat cu ciliva metri pesto 
plan, rezultatele lunii februarie fiind 
edificatoare în acest sens: 36,7 m 1

nr.

;-a

„Scuzați, 
incă n-a murit țiul meu?

Lonea
economira.

TELEVIZIUNE

18,00 Telccronka
Beneficiu maxim h fle
care leu Investit.

mici: „Naii- 
pe Insula

17,30 Pentru cel 
fraqlațll d<< 
Ald-Bala".

19,50 Buletinul 
Publicitate.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

19,30 Telejurnalul de seara, 
meleoroloqh

MARTIE

PROGRAM DE RADIO
loi 7 martie

FOTBALCupa 8 Martie PROGRAMUL I :r;

PROGRAMUI II:

tot. Gingașul clopoțel alb nu-i mat 
lasă nici o sperau fă <le inlirriere 
pe la noi.

Foto: N. Moldoveana

18,30 Cars de limba engleză 
(lecția a 6-a).

19,00 „Copil mari" — cmlslu- 
ne-magazln pentru tine
ret.

20,00 Festivalul Internațional 
de muzică ușoară — Bra
șov, România. Concurs 
de interpretare (I) — 8 
Interpreți. R e c I I a I ii r i 
„hors-concours" susținute 
de Gică Petrescu, Hugues 
Aufray șl Amalla Rodri 
guez.

22,40 De la Giotto la Brâncuși

Etapa 
pc municipiu

La dosarul cu numărul 3189, 
soluționat de tribunalul din 
Petroșeni. se află o piesă care 
nu i-ar spune mare lucru unui 
cililor indispus să privească 
in adincime celelalte fapte le
gate de ea. „Piesa" e o scrisoa- 
e expediată din penitenciar prin 
care deținutul Talabă Ion cere 
tribunalului din 
Deva, la care 
se judeca re
cursul unui pro
ces anterior al 
său, să oblige 
pe nevastă-sa să 
dovadă că fiul lor — rezultat 
din căsătoria legitimă — nu a 
decedat, căci el știe că a de- 
■ -dat”. Recursul tușesc cerut 
in urma hotăririi tribunalului 
din Petroșeni de a obliga pe 
Talabă fon la pensie alimen
tară în favoarea copilului pe 
(are l-a părăsit, deși recu
noaște că e al lui. Intre timp, 
tatăl (dacă merită acest nume 
pe < are numai un drept natu
ral i-1 conferă) a fost arestat 
pentru potlogării de < are nu 
mai amintim in aceste rinduri. 
Ceea ce spune judecătorul ca
re s-a ocupat de caz. despre 
acest ..client" al instanței are 
darul să provoace repulsie și

Fișier juridic

talâ lipsit de simțul responsa
bilității, nu lucra nicăieri deși 
era < alifii al ca lăcătuș meca
nic. La vîrsla de 23—24 de 
ani el trăia din salariul de 800 
de loi al maică-si. Declara a- 
cest lucru cu emfază sfidind 
parca pe toată lumea". Trăia 
din salariul maică-si ! Maică-sa 
il întreținea pe el dintr-un sa

lariu de 800 lei, 
dar el. căruia 
i s-a pus în mi
na o meserie, 
n-a fost in sta
re să-și întreți

nă copilul. Ducea viată de 
rentier, de vagabond, de bor
faș în ultimă instanță, căci 
oricare individ certat cu mun
ca trebuie să trăiască din 
ceva. Viata aceasta l-a împins 
dincolo de gratii. Și de acolo, 
printre rîndurile unei scrisori, 
își \ arsă veninul dorinței ne
mărturisite a unui laș : ar vrea 
să știe că fiul lui nu mai tră
iește. că nu-1 mai leagă nimic 
de femeia cu (are singur s-a 
unit prin actul nobil al căsă
toriei. că nu-1 va mai urmări, 
la ieșirea din închisoare; nici 
o umbră.

Poate doar umbra unui rest 
omenie.

La Casa de cultură din 
șeni are loc astăzi, la ora 16, etapa 
pe municipiu a „Cupei 8 Martie" la 
șah și tenis de masă.

Tot astăzi, la aceeași oră, pe a- 
rena de popice din Pelrila are loc 
faza pe municipiu a „Cupei 8 Mar
tie" pentru iubitoarele jocului cu 
bila do texlolit.

Meciuri de verificata 
ale echipelor judefene

Retezatul Uricani
Minerul Lupeni 
(juniori) 1-3

Continuîndu-și pregătirile în 
derea reluării campionatului inter- 
județean de fotbal, formația Rete
zatul Uricani a Inlilnit, duminică di
mineața pc stadionul din localitate 
eciiipa de juniori Minerul Lupeni. 
Antrenați de fostul jucător al Mi
nerului, Cărare Cornel, juniorii lu- 
peneni și-au dominat copios adver
sarii, ciștigînd întîlnirea cil scorul 
de 3- 1.

ve

Metalurgistul Cugir -
Stiința Petroșeni 0-1

I. c.

Construirea unei 
fabrici de cahle

Cine-i

de
la

teracotă 
Baia Mare

păgubașul ?

dinîntreprinderea , Andezidul" 
Mare a început construcția unei 
i moderne, «are va produce 

cahle de teracota. Ea 
cea mai mare întreprindere de 

Maramureș.

La î 
Baia \ 
fabrici 
anual 500 000 
va fi 
acest lei din judelui 
Fabrit a \ a dispune de un laborator 
propriu pentru efectuarea analizelor 
chimice și fizice ale produselor. Ea 
urmează să intre în funcțiune în 
primul semestru al anului 1969.

(Agerpres)

Continente
scufundate

Gondvana, Pacilida, Atlantida 
sînt nume care nu figurează pe 
niol o hartă. Foarte multe date 
dovedesc însă că între Ameri
ca. Eurasia și Australia, pe lo
cul actualelor oceane a fost 
cindva uscat. Analogia lanțu
rilor de munți care se întind 
de ambele părți ale oceanelor 
Atlantic și Indian, înrudirea 
animalelor care locuiesc pe 
coastele ■ ontinentelor și mai 
ales in insulele sudice, riu do
vedește oare că aici au exis
tat cindva continente?

Despre pieirea Atlantide! -i 
scris încă Platon. Relatarea 
lui este <onlroversata de multi 
oameni de știință. Rezultatele 
recentelor < • rcetari efectuate 
pe fundul Oceanului zXtlantic 

;ă se stabilească lo- 
în care ar fi 

e-

au permi- 
curile posibile 
pierit Atlantida (dară ea 
sistat). Aceste locuri slnt în 
jurul Insulelor Azore și în ju
rul Insulelor Canare. Modifi
cările de pe fundul oceanului 
a i arătat un relief asemănător 
cu cel descris de Platon.

CAMPIONATUL INTER-JUDEȚEAN

ÎNCEPE RETURUL
1. ȘTIINȚA PETRO.ștNI
2. MINERUL URICANI

Glieorqhe Irimie mai au 
etape și abia atunci zaru-

forma-

Zilele trecute, organele miliției ju
dețene Tg. Mureș l-au reținut în 
gara Luduș pe Gheorghe Fărcaș, din 
comuna Ulieșu de Cîmpie. Călăto
rind pe ruta Războieni — Tg. Mureș, 
susnumitul a furat o valiză din tren. 
In valiză se află un aparat de foto
grafiat, precum si alte obiecte pur- 
tind inițialele K. G. I. Din păcate, 
însă, numele și adresa n-ai> putut fi 
aflate. Serviciul miliției așteaptă ca 
păgubașul să se prezinte ca să-și 
ridice valiza din stația C.F.R. Tq. 
Mureș.

Formația Știința Petroșeni s-a de
plasat duminică la Cugir, unde a 
Inlilnit echipa locală Metalurgistul 
care activează în campionatul inler- 
judetean, seria Valea Mureșului.

Au cîștigat pelroșenenii cil 1—0. 
Golul a fost marcat de Marcu.

Azi. Știinla Petroșeni va Intllni 
la ora 15 pe stadionul din Pelrila 
formația Metalul Otelul Roșu, Iar 
duminică va juca cu A. S. Cugir, de 
asemenea, pe stadionul din Pelrila.

Echipa de fotbal Știinla Petroșeni 
care activează în campionatul inter- 
județean (fost regional) a avut o 
comportare meritorie in turul cam
pionatului actual, ca de altfel și In 
anii trecuți. Se pare însă că de dala 
aceasta este mult mai aproape de 
categoria C.

Dar să nu zicem hop! Băieții pro
fesorului 
In fată 11
rile vor fi aruncate.

Am stat de vorbă zilele trecute 
cu Iov. Irimie, asupra pregătirii echi
pei, asupra viitoarei desfășurări a 
campionatului și a șanselor de pro
movare în categoria C.

— După terminarea (tirului — ne-a 
spus dînsul, noi n-am întrerupt an
trenamentele, ci doar le-am redus 
numeric și ca volum de efort. A- 
ceasta pentru faptul că băieții au 
trebuit să se pregătească și să sus
țină examenele din prima sesiune 
a anului universitar. După examene 
am avut o scurtă perioadă de odih
nă, iar în 15 februarie am reluat 
pregătirea cu intensitate. Facem cinci 
antrenamente colective și unu) indi
vidual pe săptămînă, în sala de sport 
a institutului și pe dealurile din Îm
prejurimi. In curlnd vom ieși pe ga
zon pentru reacomodarea la efort 
sporit, în condiții de campionat. Am 
susținut și citeva meciuri de veri
ficare : la Lonea, la Călan. la Ote
lul roșu, la Cugir.

— Ce-au scos ele în evidență ?
— Forma bună a majorității com- 

ponenților lotului, pofta 
rința de a practica un 
mos, combinatoriu, cu 
genl concepute, care să 
tatorilor.

— Cum priviți relurul ?
— Cu toată seriozitatea. Nu vrem 

să ne decepționăm suporterii. Tre
buie să ne păstram locul in serie 
și să mergem cu toate forțele îna
inte. Sperăm ca anul acesta să nu 
mai avem bariere.

— Ce mai aveți in plan pînă la 
17 marlie, cînd veți inlilni la Pelrila. 
în prima etapă a returului, 
ția Constructorul Lupeni ?

— Pregătire intensă, colectiva și 
individuală, și alte citeva meciuri 
de verificare : Cu A. S. Cugir la noi, 
cu Dacia Orăștie la Orăștie, cu Me
talul Otelul roșu pe terenul nostru 
din Pelrila.

— De ce lot dispuneți In acest 
retur de campionat ?

— Lotul nostru este, în linii mari, 
același din tur. Nu-i mai avem pe 
Marincan, promovat la Jiul, pe Stă- 
nilă și Dinu care au terminat insti
tutul și, probabil, vor pleca din lo
calitate.

D GHEONEA

Socoteala
de la

(Agcrprcs)

5,30 Buletin de știri; 5,35 Program 
muzical de dimineață; 6,00—8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 Buletin de știri; 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 Orchestra de mu
zica populară „Cernogura" din Pia
tra Neamț; 10,10 Curs de limba ger
man, 
tui „lancu Jianu" 
riac; 10,45 Cîntece di 
Buletin de 
nomicd; 11,15 Cîntaroti români pe 
scenele lumii; 11,35 Piese de estra
dă; 114' Sfatul medicului : Influen
ta cariei dentare asupra stării ge
nerale a organismului; 12,00 Melo
dii populare; 12,15 Buletin de știri; 
12,22 Succese ale muzicii ușoare; 
1 ’,45 Radiojurnal; 12.55 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,30 Festivalul international 
de muzică ușoară — Brașov, Româ
nia (înregistrări din concursul de in
terpretare); 14,15 Tot înainte; 14,35 
Radio-publicilale; 14,50 Formația Ray 
Connif; 15.00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 15.05 Nicu Stănes- 
cu și melodiile sale; 15,15 Cărți 
care vă așteaptă; 15,25 Festivalul 
international de muzică ușoară — 
Brașov, România. Recita) Amalia 
Rodriquez; 15,50 Muzică populară; 
16,00 Radiojurnal. Spori; 16,15 Piese 
corale de Ion Chirescu; 16.30 Rit
muri, initiative, rezultate; 16.50 Lu
minile rampei; 
tului; 
Cronica economică; 
cop muzical: 18,30 Dezbateri 
qestii: Studiile 
învătămintului 
profesional și tehnic; 
Iul international de 
— Brașov, România; 
zeta de seară; 19,30 
adresa dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,35 Tea
tru serial „Aurul negru" de Cezar 
Petrescu, seria a -IV-a; 21,00 Expo-

ziție de muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologici 
22,20 Ciută Dorina Drăghici; 22.30 
Moment poetic; 22,35 Compozitori 
despre propriile creații; 22,55 Inlilni- 
re cu jazz-ul; 23,35 Muzica de dans; 
24,00 Buletin de știri; 0,05—5.00 Es- 
'rada nocturnă.

nota Mormane de.
Completul 

lui de mine 
presionant. in apropierea acestei ce
tăți a științei există în morman de 
gunoi menajer provenit de la can
tina studenților. Din decembrie anul 
trecut rezidurile menajere de la can
tină n-au mai fost ridicate de I.C.O.

de clădiri al Institiltu- 
din Petroșeni este tui-

nepăsare

10,30 Suita a doua din bale- 
de Mircea Chi

mii n că; 11,00 
știri; 11.03 Cronica eco-

17,15 Antena tinore- 
18,00 Buletin de știri; 18,05

18.15 Caleidos- 
su- 

privind dezvoltarea 
de cultură generală, 

18.45 Festiva- 
muzică ușoară 
19.00 Radioga- 
O melodie pe

de joc, do- 
fotbal fru- 
faze inteli- 
placă spec-

cabană...

Nici telefoanele repetate, nici sesi
zările n-au fost capabile sfi urneas
că din loc carul, qreu după cite se 
vede, al nepăsării celor ce răspund 
de salubritate la I.C.O. Petroșeni. 
Sperăm ca rîndurile de fața să con
stituie un imbold în acest sens.

•jMAGAZIN

SCRISORILE LUI EINSTEIN
Recent, la o licitație din Londra s-a 

vîndut o colecție de scrisuri parti
culare ale eminentului fizician și om 
de știință Albert Einstein. Aceste 
scrisori nu conțin date senzaționale 
despre relativitate sau teoria cuan
telor descoperite de marele savant. 
Valoarea lor este legată de noi date 
privind viata personală și ideile lui 
Einstein. Scrisorile sînt adresate radio
logului Gustav Baky, care a « migrat 
In S.U.A. și care a fost un prieten

ipropiat al lui Einstein timp de 25 de 
.ini, pînă la moartea marelui fizician.

Scrisorile sini scrise în limba ger- 
iană„ cu caligrafia citeafă și încli- 
•ată caracteristica fizicianului și sînt 
emnate cu inițialele îutortochiale 

„A. E.".
Colecția, cuprinde 58 de scrisori, 
pagini cu ecuații lungi și patru poe- 

ii scrise de Einstein. Scrisorile au 
st vindutr* de văduva doctorului 

Baky, decedat in 1965.

ANECDOTE
Un om beat întreabă pe un milițian :
— Spune-mi, te rog, cum ajung la gară ?
— Mergeți drept înainte.
— Drept ? Înseamnă câ nu mai ajung niciodată.

★

cere zilnic o rochie nouă.Pope : Nevaslă-mea Îmi
Julian : Și îi cumperi ?
Pepe: Nu, omule. De aia mi-o cere zilnic.

O parte din corespondentă este con
sacrată problemelor tehnice și teo
retice elaborate de Einstein in co
laborare cu prietenul său. In scri
sori, Einstein discută cu partenerul 
său metoda de măsurare a Înălțimii 
cu ajutorul gravitației spunînd că 
construirea unui aparat în acest scop 
va dura ani îndelungați. Einstein ii ex
plică, de asemenea, prietenului său 
(ă puterea iiivintuiui influențează 
asupra traiectoriei unui glonte, 11 
vorbește despre legătura dintre un
dele sonore și magnetofon. Einstein 
își ilustrează ideile cu desene mici 
dar foarte detaliate.

Einstein și Baky au inventat o 
cameră de filmat, utilizată ulterior 
la Hollywood. Colecția cuprinde scri
sori referitoare la proiectul de paten
tare si realizare a acestei camere.

Filele cu formule matematice slnt 
inaccesibile unui neinitiat. Aceste 
formule seamănă cu o pădure deasă 
de rădăcini pătrate, șiruri și coloane 
de cifre, tot felul de paranteze șl 
semne matematice.

Socoteala de acasă nu se po
trivește cu cea din lîrg spune 
un vechi proverb. Șoferul de 
pe autobuzul cu nr. 31 HD 
2 713 apartihînd E. M. Lupeni, 
însă, a adus proverbului o mi
că corectură. După cum le-a 
fost înțelegerea cu șoferul, 
schiorii de la A. S. Energia 
Paroșeni și Metalul Hunedoa
ra, care se întorceau de la 
cabana Cimpu lui Neag, au 
urcat în autobuz pentru a se 
deplasa primii pînă la Paro
șeni, iar ultimii pînă la Pe
troșeni. Bucuria le-a fost însă 
de scurtă durată. După ultima 
curbă a serpentinei, șoferul a 
frinat brusc, a „tasat" puțin 
oamenii și cu o voce sigură 
a rostit :

— Vă rog să scoateți banii. 
Pînă nu am 200 de lei nu plec 
mai departe!

— Dar ne-am înțeles pentru 
100 de lei, au încercat să ex
plice conducătorii celor două 
loturi.

— Eu nu discut. îmi dați 
restul, pornesc mai departe, 
nu-mi dati restul vă dati jos.

Cum nu erau buni tîrgoveti, 
de voie de nevoie sportivii 
clubului Energia și-au dat jos 
bagajele, și-au pus schiurile 
pe picioare și au pornit pe 
jos pe Inserat. Ceilalți spor
tivi au acceptat „majorarea" 
și- au lost admiși In autobuz. 
In fond nu le lipseau nici ce
lor de la Energia suplimentul 
de bani dar cum ciubucurile 
nu se fac cu bon, banii nu pu
teau fi decontați și „majora
rea" i-a pus in dificultate.

Socoteala de la cabană, du
pă cum se vede, nu s-a potri
vit cu cea din mașină. Nemul
țumitului i se ia darul, spune 
un alt proverb românesc. Șo
ferului respectiv ar trebui să 
I se taie neîntlrziat posibili
tatea de a-și oieri „serviciile" 
folosind mașina întreprinderii.

Filme
Joi 7 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Răz
boi șl pace — seriile III și IV; Re
publica : Romanță pentru trompetă; 
PETR1LA : Martin soldat; LONEA — 
Minerul: Pasărea Phoenix; 7 No
iembrie : „33"; AN1NOASA: Dra
gostea este interzisă; VULCAN: 
toana; PAROȘENI : El Greco; LU
PENI — Cultural: Cînd tu nu ești; 
Muncitoresc: Recompensa; URI
CANI : Hiperboloidul inginerului Ga
rin.

Calendarul zilei
Mar|i 6 martie

1818 — A lost inaugurată școala de 
la SI. Sava din Bticureșli (150 de 
ani).

1045 — Masele populare de Iu orașe 
și sale, sub conducerea P.C.R., au 
inaugurat puterea democrat-popu- 
lard In (ara noastră.

1475 — S-a născut Miclielunyelo 
Buonarroti, pictor, sculptor, arhi
tect și poet.

M. M

Imling 1ACOB
Vulcan

7,00 Așa-i jocul pe la noi; 7,10 
lot înainte; 7,30 Buletin de știri; 
7.35 Buletin meteo-rutier; 7,38 In 
ritm de vals; 7,45 Cîntece din fol
clorul nou si jocuri; 8,00 Melodiile 
anotimpurilor; 8,20 Cîntece studen
țești; 8.30 Buletin de știri; 8,35 Pre
lucrări din folclor; 9,00 Matineu .de ' 
operă; 10,00 Buletin de știri; 10,30 
Bibliotecă de literatură română : 
„Gînduri închinate mamei”; 10,45 
Muzică ușoară; 11,15 Ochiul magic 
(emisiune de știintă și tehnică pen
tru școlari); 11,45 Cintă Nicolae 
Sabau si Ștefan Tudorache; 12 00 

12,07 Varietăți inu- 
12,45 Muzică ușoara inter-

11,45
Si Ștefan 

Buletin de știri; 
zicale;
pretată de Sarita Montiel; 13.00 Me
lodii ascultate mereu cu plăcere; 
13,30 Din țările socialiste; 13,50 Pie
se instrumentale; 14,00 Radiojurnal. 
Sport; 14,08 Melodii populare; 14,30 
Concert de prînz; 15,00 Arii din o- 
perete românești; 15,15 Muzică u- 
șoară; 15,30 Miorița. Chipul femeii 
în folclor; 15,55 Muzică; 16.00 CîntI 
orchestra Alexandru Imre; 16,15 Sfa
tul medicului; 16,20 Festivalul inter
national de muzică ușoară — Bra
șov, România. Recital Hugues Au- 
fray; 16,45 Pagini din operete; 17,00 
Radiojurnal. Stația 351 m. 17,00— 
17,15 Agenda bucureșleană; 17,15 
Rapsodia I de Marțian Negrea; 17,27 
Program la cererea ascultătorilor';
17,40 Radia-publicitate; 18.00 Adriano 
Celentano; 18,10 Memoria pămintu- 
lui romanesc; 18.25 Album folcloric;
18,45 Muzică ușoară de Aurel Ma- 
nolache; 18,55 Buletin de știri; 19.00 
Cintăreți de operă; 19,30 Curs de 
limba rusă (lecția a 37-a); 19,50 Noap
te buna copii; 20,00 Transmisiunea 
concertului orchestrei 
Radioleleviziunii; 22,30 
frumoase cîntece, «ele 
se; 23,00 Radiojurnal;
nete; 24,00 Muzică ușoară; 0,55—1,00 
Buletin de știri.

ni.

simfonice a 
Din cele mal 
mai frumoa- 
23,07 Șanso-

MICA PUB-
LICITATE

PIERDERI

PIERDUT un album cu 20 de 
discuri Electrecord și discuri 
aduse din străinătate. Găslto 
rul este rugat să le înapoieze 
la următoarea adresă: Boia 
Rozalia, sir. Aleea 
2/3 Petroșeni. Se 
compensa.

adresă:
Pinului nr
acordă re

DIVERSE
din PetroGlii nea Glieorqhe 

șeni mulțumește soției și o fe
licită pentru nașterea celor 
doi băieți gemeni.

T. C. M. M.
GRUPUL OE ȘANTIERE VALEA JIULUI

Petroșeni
angajează muncitori pentru construcții industriale :

zidari
dulgheri
pavaturi 
muncitori necalifieafi

Cei interesați se vor adresa la Grupul de șantiere 
T.C.M.M. Valea Jiului Petroșeni. la serviciul personal, str. 
Viitorului nr. 33.
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In geni tal vorbind. . esursele 
energetice ale planetei noas
tre sînt bogate și nu este ca
zul sa \ orbim de o lipsă de 
combustibil nici in se< ohil 
hoMni nici în cel viitor. To
tuși analizind problema ?i in 
perspectivă trebuie sa 
bim acele resurse care 
epuiza si 
tnnoie

t

energia so-

.ară este insă practic Inepui
zabilă.

La principalele rezerve de 
< ombustibil extractiv și nu
clear s-a calculat că ura
niul și loriul conținute In 
scoarța pămintului vor putea 
asigura omenirii energie timp 
de 3,3X'O’ ani — trebuie să 
adăugam resurse, practic ne
limitate. dar pînă în prezent 
paradoxal de puțin utilizate. 
Astfel, resursele din energia

hidroelectrică ale S.U.A. sint 
evaluate la 134 milioane kW, 
„Rezervele" mondiale de 
nergie a marnelor ajung 
1 100 milioane k\V. Puterea 
nei alte surse de energie, 
tilizată în prezent numai 
Olanda — energie eoliană
este evaluată la 20 miliarde 
k\V. Mai trebuie studiate și 
perspectivele utilizării gra- 
dientelor termice ale oceanu
lui și pămînlului : căldura din

la 
u- 
ii- 
în

ÎN PATRU RIN DURI
4 MINELOR CARE ȘI-AU DEPĂȘIT PLĂNUI 

DE PRODUCȚIE

SPORTIVE
ECHIPEI DE FOTBAL
MINERUL LUPEN1

Avind elasamentu-n față. 
Consider că trebuie,
Din „adine"... la supra- 

iată 
Să urci cil mai repede.

ECHIPEI FEMININE
HANDBAL S.S.E.
TROȘENI

DE
PE-

loc 
trunlaș, 

’sînt admiși chiar~ pa
tru pași

In retur, spre-un

ECHIPE1 DE RUGBI
ȘTIINȚA PETROȘEN1

Noi vă urăm. 
Și așteptăm 
Urarea să 
mâți.

o... transl

M. M.

JOCURI

Martie, ne-aduce iar 
Primăvara înnoitoare.
Voi, in schimb, îi faceți dar 

Tonele., suplimentare.

4 GRUPU1 UI DE ȘANTIERE T.C.M.M. CARE
ARE O PRODUCTIVITATE A MUNCII FOAR
TE SCĂZUTA

Vine primăvara irate 1 
Pentru ce ne dați șarade ?
Că, la productivitate
Ați .,scăzut" sub... zero grade.

ț CONTABILULUI ZGlRCIT
De-nlîi martie, soția
A ținut să-i amintească 

„Să nu-nenrei
Cu zgîrcenia firească".

subsolul | unliihii poale da 
1 700 nuli, n kW.

Dacă instalațiile pentru re
acțiile termonucleare contro
late vor deveni o realitate, 
omenirea va dispune de o 
nouă sursă uriașă de energie : 
chiar cantitatea neînsemnată 
de deuloriu existentă în apa 
mării va putea asigura n'< , . 
sitătile energetice în cursul 
viitorului miliard de ani.

Dar cea mai mare și ine
puizabilă sursă de energie ră
mine, după cil se pare, Soa
rele. S-a calculat că fluxul d< 
energie solară este egal ■ u 
1.355 kW/mp. Radiația solară 
la suprafața teritoriului S.U.A. 
produce cel pu|in de 1 ('OO de 
ori mai multă energie decît 
întreaga cantitate de combus
tibil și resurse de energie 
hidroelectrică utilizate in i- 
ceastă tară.

Sini foarte posibile și alte 
soluții, deocamdată problema
tice, în energetica viitorului. 
Dacă se va reuși să se creeze 
o tehnică corespunzătoare, a- 
lunci omul va putea utiliza e- 
nergia gigantică a fenomene
lor atmosferice. Psntru lmblîn- 
z.irea unui uragan de mărime 
mijlocie ar trebui o forță de 
30 miliarde k\V. Evaporarea 
permanentă a umidității de pe 
suprafața pămintului consună 
35 milioane kW. S-a calculat 
că pe pămînt cad sub formă 
de ploaie 435 000 km3 de apă. 
Dacă s-ar putea colecta într- 
un rezervor înalt de I km a 
zecea parte din această umi
ditate, s-ar obține cu ajutorul 
ei 1010 kWh de energie.

O altă idee este să se folo- 
a rotor al

In- 
ar

Aforisme
SPRE deosebire de ale

ea dreaptă, poteca șer- 
pnită merge adeseori 
pînă la virf.

★
NENOROCIREA U- 

NUI prost nu este că 
e prost, ci că ceilalți 
sini destepți.

★
NUMAI fricosul știe 

ce inseamnă să fii cura
jos.

ÂNECDOTE
REBUSISTUI.

Un tinăr începător in dez
legarea cuvintelor încrucișate 
a dat într-o zi, înt’nnplător, 
peste un joc oarecare. In- 
trucît nu a reușit să afle de
cît cîteva cuvinte, enunță cu 
tărie :

— L-am dezlegat. E tipărit 
greșit.

DIAIOG ÎNTRE PROFESOR 
ȘI ELEV

PROFESORUL: — Spune- 
mi, te rog, ce este valența ?

ELEVUL: — Valencia este 
o echipă de fotbal din Spa
nia care a bătut pe Steaua 
cu 4—0;

„economia'

+ MEDICULUI CARE ACORDĂ CU UȘURINȚA 
SCUTIRE

In ușă martie ți-a bătut.
Cu ghiocei și cu zambile,
Dar tu pe loc, cum l-ai văzul
L-ai și-nlrebat: N-ai vreo... șapte zile ?

4 UNUI SOȚ BEȚIV
Toată seara țuica fiartă
L-a topit cu binișornt.

Și-acum „Martie" stă la poarlă 
Și-are-n mină-, bătătorul.

sească Pămlntul c 
unui generator natural, 
făptuirea acestui proiect 
putea da 245X1024 kWh.

Intr-un viitor apropiat 
vom putea vorbi despre 
vollarea impetuoasă a meto
delor de transformare directă 
a energiei cu ajutorul unor 
instalații ca — generatoare, 
elemente calorice, centrale e- 
lectrice termoionice. Vor că
păta o largă răspîndire și 
centralele pentru desaliniza
rea apei pe bază de energie 
atomică.

In anul 
folosi cu 
electrică, 
combustibilului 
mai pentru aviația de trans-

CONTINUAREA DIALOGU
LUI

■

1)'
l'r

Chilia lui Danii Sihastru

Noapte de coșmar 
în Căldările lui Belzebut

însă 
dez-

2 000, societatea va 
precădere energia 
lăsînd utilizarea 

obișnuit nu-

PROFESORUL: - Cum se 
află așezate razele într-un 
cerc ?

ELEVUL: — In exterior.
PROFESORUL: — Cum așa? 

Dă un exemplu !
ELEVUL: — Soarele;

DIAI OG ÎNTRE DOI PRIE
TENI

PRIMUL: — Și le-ai trans
ferat de la întreprinderea noas
tră ? De mult ?

AL DOILEA: — Da, de 
Vreo două săptămini.

PRIMUL: — Și acum unde 
lucrezi ?

AL DOILEA: — La o altă 
întreprindere de... stat.

Sub lumina clară a lu
nii, un vini de seară 

răcoros împletea la ușa sli
nei acele brazilor cu liniștea 
nopții. Ascultam tăcuti po
vestea gazdei noastre. Bine
înțeles că nici unul nu cre
deam m „snoava" cu care 
bătrînul și bunul nostru prie
ten încerca să ne tempereze 
avînturile nesăbuite înspre 
culmi, în miez de noapte. Am 
scris snoavă" pentru că în- 
tîrriplarea pe care ne-o po
vestise moș Pepenel oierul, 
deși adevărată, în gura lui 
căpăta nuanțele unei isprăvi 
mai mull soră cu cele „vînă- 
toreșli".

Știam toți trei, cure încer
cam în acea noapte să par- - 
curgem un itinerar alpin în
drăzneț. că la capătul aces
tuia nu vom întîlni nici fiara 
fiarelor și nici zmeul zmei
lor. Ademeniți de feeria unei 
nopfi care-și oglindea cerul 
atit de senin și înstelat in 
sclipirile cristalelor de ză/ra- 
dă pe o crustă înghețată și 
strălucitoare ce acoperea în
tregul masiv, i 
străbatem, la 
cîteva din x Sile 
muntelui ce ne-au ' 
cercam acest drum

încercam să 
lumina lunii,

? ș7 crestele 
lăjil. In- 
iară a 

fine scama de înțeleptele po
vețe ale încercatului oier.

Furtună într-o noapte alîl 
de senină ? Viscol în acest 
masiv alîl de primitor și li
niștii ? Cu toții eram prea ne
încrezători în poveștile mo-' 
șului care o seară întreagă 
ne-a vorbii la ușa slinei des
pre capriciile munților.

ce giiuluri am urcat la slină, 
încerca de astă dală să ne 
pună Iu all adăpost împotriva 
propriei noastre nesăbuințe, 
de care doar mai lirziu ur
ma să ne rlăm scama.

Dar zadarnic. Noi „cunoaș
tem traseul" și eram entu
ziaști și gălăgioși, lăudindu- 
ne ca toți tinerii ce vor să 
înfrunte un munte de piatră 
înarmați cu săbii de carton. 
„Dacă matale, moșule, te-ai 
speriat de un viscol, de un

INTIMPLARI 
PE TRASEE
TURISTICE

•ă

limpezime-

de 
De

peste crestele masivului. Du 
pă alte două ore, prevesti 
rile moșului încă păreau să 
nu se adeverească, cînd, din- 
tr-o dală ne-am dat seama 
că la poalele masivului nu 
se mai vede salba de lumini 
a orașului, că nici zăpada nu 
mai strălucește și nici cerul 
nu mai e înstelat. Și atunci, 
moftul de viscol primăvăra
tec pe care am îndrăznit să-l 
luăm în derîdere a venit pe 
cit de neașteptat pe atit de 
repede. Viscolul dezlănțuit, 
răscolindu-ne pînă și zăpada 
de sub bocanci, înghețîndti- 
ne suflarea, șuerind năpras
nic printre schiurile îngheța
te ne împresura din toate 
păr file. După o besmelică ră
tăcire ne-am dat bătuți. Am 
holâril să ne întoarcem, să 
abandonăm cit mai repede 
vitejeasca noastră idee, să pă
răsim în grabă iadul acesta 
alb. bănuiam că ne nllăm în 
..căldări"

7 lirziu. către dimineața, 
vifornița s-a potolii și 

a început să ningă liniștii ca 
intr-un 
iarnă 
redusă 
că intr-adevăr 
noașlem lia
ne retragem de două oie 
cînd dinlr-o dată. în tata 
noastră, vîrful spre care por
nisem Iși contura profilul cu-^- 
noscut. Acum 
că ne allam 
rile glaciare.

Din toată 
fii n-am/mai 
allceya decît spaima.

Coborîrea pe schiuri a lost 
Xn schimb o meritată răspla

tă. Moșului nu i-am spus ni
mic: nici despre viscol, nici 
despre spaimu pe care am 
tras-o. Doar că~ de atunci, 
cînd ne aude vorbind de Căl
dările lui Belzebut, zimbește 
melistoielic ca lot omul rn 
re bănuiește ceva

obișnuit vastei de 
Vizibilitatea era tot 
și ne-am dat seama 

nu mai cu- 
tseul; credeam că 

de două 
dată. în

„molt” de viscol, ei bine, 
află că noi tocmai ne plîn- 
geam că nu avem norocul 
trăim așa ceva".

Pro fiii nd de
nopții, vroiam să străbatem, 
in cele crtex a ore pe care 
noaptea ni Ic dăruia, un 
traseu intr-adevăr cunoscut 
de noi (dar cunoscut și stră
bătut numai în timp de vară).

Vroiam să ajungem dis-de- 
diminealâ pe vîrful din cum
păna masivului, străjuit 
alte două vîrluri-surori.
aici, după ce urma să asis- 
lăm la spectacolul pe care 
numai un răsărit de soare 
într-o dimineață senină îl 
poate oieri, ne aștepta o co- 
borîre vertiginoasă pe schiuri.

Zis și tăcut ! înainte de 
miezul nopții, echipați fieca
re cu cochilia turistului in 
spinare și cu schiurile in 
bandulieră, am pornit, oplif 
miști și siguri că vom avea 
parte de o recreere strașni
că într-o noapte liniștită.

După două ore de drum 
■ iniins, luna, ielinarul nopții, 
a început parcă să gonească 
nebunatică prin cîteva pînze 
de n<»i, apărute din senin

ne convinr 
chiar

ilendoarea nop- 
reținui nimic

căldrî-

x"yu numai cîteva zile în 
urmă, umblînd cu tre

buri pe la o capcană de 
vulpi, moș Pepenel, pe o 
vreme asemănătoare a fost 
surprins pe neașteptate de 
viscol și a rătăcit la o arun
cătură de suliță de propti” 
slină. Și moșul care ne adă
postea de fiecare dată în pe
regrinările noastre, gftind cu

Culese de Iulian IORDACHEDr. AB Bulent CAMBEI

primăverii

Maria DINCA

...Mămica mea are un semn aici pe obraz Așa ca 
o recunosc mai ușor decît tine

DISTRACTIVE
I. M.

aten lie 
hărniciei 
ea miniaturi-

ORl/ONTAL: 1) O atenlie cu... 
Mărțișor de ziua ei 2) Mărțișorul 
Mireasmă 3) In cărbune — Insei ar 
lor primăverii-n galantar — Mărțișorul cartofo
rului 4) Farfurii sportixe „zburătoare" — Uite-un 
mărțișor. L-ai \ rea ? / Hai primește-1. Nu mai^ 
5) Pană — In mărțișor — Mărțișor în furca bu
nicuței 6) Perioada de timp - Difuzează melo
dii de mărțișor 7) Folosită intens — Este și tră
iește, mărțișoare făurește ! 8) Alb și roșu ! — Li
pită de opacitate 9) Captat de frumusețea mărți
șorului — Mărțișor in drumeție 10) Notă — Măr
țișorul lui Marinică — Gingaș ca un mărțișor! 
111 Aule — Mărțișor secret 12) Un metal de preț 
p • u maițișoare — Din nou pe țărm. VERTI- 
CAI • l| Mărțișor in... calendar — Șirag de măr- 
țid.ire 2) E și asta o culoare / Prinsă-n șnu 
nur-ișoare! - Înfiorătoare 3) Radu Bogdan 
Cer de limpede smarald — Capete de șnur 
Mărțișor pentru pescari - Se da pe fată 5) Ri
dicat — Coapsă 6) Acid și bază — Galben 
Iurta de ceară — Pronume 7) Mărțișorul \ 
torului — Salva bucuriei 8) Folosește briciul — Un cînlec de mărțișor interpretat de Ioana Radu

ca 
vînă-

Insula lui Napoleon
Casa lui Napoleon din Ajac

cio s-a păstrat pînă în zilele 
noastre. In cele opt camere 
sărăcăcios mobilate, Charles și 
Laetitia Bonaparte cu cei opt 
copii ai lor au trăit multe zile 
de mizerie și disperare.

Sint foarte interesante manus
crisele împăratului expuse în 
casa-muzeu. In acestea se poate 
vedea că Napoleon avea un 
scris extrem de necitet și că 
scria cu foarte multe greșeli 
de ortografie. In salonul casei 
se află un tablou mare repre- 
zentînd arborele genealogic al

9) Soare egiptean — Mărțișor pentru...
dru! unei intense și reale renașteri primă văratice — 
12) Zvon de soare — Salcim plin de miresme.

Gerilă! — Măsură agrară 10) Notă
------------ _ - Zero II)

muzicală — Ca-
Iubite (înv.) — Mărțișorul gheții

Dezlegările 
jocurilor 
din nr. 5702

FORMA IMPUSA: 
rizontal și vertical 
1) Ape — Cap 2) Far — 
Apă 3) Ratată — Pute
re 4) Amarii — Asanat 
5) Tarată — Tetină 6] 
Afară — Baracă — 
lit 7) Pățit — Aiinat 
Etapă 8) Erată — Ri 
lă — Iatac 9) Capăt — 
Ananas — Călan 10) 
Apuse — Cătană — A- 
mici 11) Pătat — Atașat 
— lățit 12) Enisei 
Călite 13) Raniță — 
maior 14) Etalat — 
teră 15) IJ»jk. — 
16) Tac — 
NOVERB :
COPERTA I 
Ion Slavici 
»u noroc"; 
RENTA 
De sini 
una, e 
UNGHI:

Nit; MO- 
Desecare ;

IITERARA : 
— „Moara 

; INDIFE- 
(criplograiie) : 

trei ori de e 
tot una ; TRI- 
C — Ca — 

Cal — Popi — Palat — 
Colită — Căpătat — Ca
litate.

$tiafi ta!•••
împăratului. Din această fami
lie numeroasă mai sînt incă 
în viată 103 persoane.

Napoieon a trăit pe insula 
Corsica pînă la vîrsta de 9 ani, 
cînd a plecat să învețe 
enne. Regele Franței 
burse tinerilor corsîcani 
a-și intensifica în acest 
fluenta asupra insulei, 
șa micul Napoleon, care nici 
nu cunoștea limba franceză (in 
Corsica se vorbea un dialect 
provenit din latină), care ura 
Franța pentru că îi înrobise pa
tria și visa ca aceasta să fie libe
ră intr-o zi, devine conducătorul 
națiunii, franceze. Metamorfoza 
s-a petrecut pe la vîrsta de 20 
de ani. Dar impăralul rămine 
corsican pînă la sfîrșitul vieții. 
Nu a învățat niciodată să vor
bească corect franceza, și cu 
toate că avea o minte luminată 
și o frază frumoasă, încurca 
adeseori cuvintele. Toate aces
tea și multe alte lucruri intere
sante se pot afla la Muieul 
Napoleon din Ajaccio — ora
șul împăratului cum i se spu
ne în Franța. Această denu
mire nu este întîmplătoare. 
Aici totul poartă numele îm
păratului — și străzile și pie
țele. întreaga familie a aces
tuia este la mare cinste în oraș.

la Bri- 
acorda 
pentru 
fel in- 
Și a-

• Amprentele femeilor se 
deosebesc de cele ale Bărba
ților. Aceasta a permis arheo
logilor sovietici să precizeze 
că înainte de 
rotii olarului, de 
cupau femeile.

descoperirea 
olărit se o-

greutate al 
nu coincide 

Soarelui. Acest

B Centru) de 
sistemului solar, 
cu centrul 
corp ceresc trece pe lingă cen
trul sistemului solar o dală 
la 178,77 de ani pămîntești.
• In Australia s-a constiuil 

cel mai lung gard din lume. 
Acesta măsoară 9 000 km și 
înconjoară suprafețe uriașe pe 
care pasc oile, ferindu-le de; 
atacurile cîinelui sălbatic Din
go.

In orașul Minneapolis 
(S.U.A.) s-au preparat conser- • 
ve de „carne de_
vită' și de „carne de pasă
re" care nu conțin produse 
animaliere. Ele sini compuse 
exclusiv din proteine de ori- • 
gine vegetală.
ț Conform statisticilor, ac

cidentele de automobil din 
Franța se daloresc în propor
ție de 80 la sută umor cauze 
subiective, 10 la sută — de
fecțiunilor tehnice și 10 la su-

— drumurilor proaste.
• Chimișlii din Uzbekis

tan au obținut un stimulator 
biologic din frunzele bumba
cului. Experiențele au dovedit 
că se pot mari considerabil re
coltele de bumbac, tratindn-se 
această cultură cu un extract 
din frunzele sale.

subteranăStafie seismică
T

ARITMOGRIF IN... GAI AN DIN SILABE

lorii să părăsească neîntirziat 
mina. Sistemul de înregistrare a 
fost elaborai de un colectiv

zona crăpăturilor. Datele în
registrate aici sînt verificate cu 
atenlie zi și noapte și, în caz că 
activitatea seismică se inten
sifică, se ordonă ca toti munci-

mine s-a creat
1 500 m adîncime sub 
o stalie seismică, 
seismică este ampla- 
mina „Ana", la circa

de cercetători de la Academia 
Cehoslovacă de Științe, în frun
te cu dr. J. Simane.

Ion 1UGA — Petroșeni

★

★

tîrziu acasă sau dacă zic ceva 
ce nu-i place, sare ca arsă.

tă. Mama mi-a interzis să 
mai vi

EL:
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MONO VERB (5—9)

In minele din Brezove Hore 
(Cehoslovacia), de unde se ex
trag metale neferoase încă din 
secolul al XIH-lea, se produc 
adeseori zguduiri subterane și 
rocile crapă. Pentru securitatea 
muncii, în aceste 
la circa 
pămînt,

Stalia 
Sală în iuiuu „r-xna , <<1 Li
1 500 m sub pămînt, chiar

înlocuind cifrele 
veți obține, de la 
denumirea simbolului primăve- 
rii, iar pe orizontal
mărunțișuri cu șnur, frumos a- 
ranjate-n galantare în aceste 
zile.

cu litere 
A la B,

opt.-

1. IO AN Petroșeni

De la A la mărțișorul
municipiului Petroșeni (patru 
cuvinte). Orizontal: 1) Mărți
șorul cosmonauților 2) Mărți
șorul celui care cedează (două 
cuvinte) 3) Mărțișorul tehnicia
nului specialist în forare 4) 
Mărțișorul chefliului 5) Măr
țișor festiv cu epitet concret 
pentru superficiali (două cu
vinte) 6) Mărțișorul șahistului 
învins 7) Mărțișorul litoralului 
românesc 8) Mărțișor pentru 
veșnicul îndrăgoslil.

Ing. A. SAIMAC

Cînd aud claxonind îmi 
vine să înlemnesc nu alta.

— Interesant! Pentru ce ?
— Nevastă-mea a fugit cu 

unul care are Fiat I 300 și la 
auzul fiecărui claxon mă cu
prinde 
dit și

groaza că s-a răzgln- 
se întoarce iar la mine.

vedem toată ziua.
: (explodind de bucurie) 

— In sfîrșit a venit și timpul 
să ne putem întllni pe lntu- $ 
neric.

★

să-1 poți purta întotdeauna 
tine. Ce să-ți ofer ?

EL: — Costumul tău 
baie. Este singura amintire 
care o pot purta în portmoneu.

V-
Doi sportivi — un bărbat ii < 

o femeie — s-au cunoscut la < 
mare. Cum este și firesc, ma
joritatea discuțiilor se poartă 
în jurul disciplinelor sportive. 1

EA : — Apropos, soția dv. 'La mare, slînd la soare, doi
★

— Nelly dragă, azi par \lineri de-abia îndrăgostit! se ce sport practică ?
ești în apele tale. Ce gîndesc la despărțire. EL: — Sare !
întîinplal ? EA : — Aș vrea să-ti dau EA : — ?!
— Sint foarte supăra- ca amintire un lucru pe ■care EL: — Da. Cînd vin mai

■ Un bărbat intre doua vîrs- 
te cunoaște o tînără exagerat 
de grasă, 
dosnică a 
din ce în 
declarații

EA: —
ești foarte simpatic, 
căuta, te rog, s 
slăbiciunea mea.

Așezati pe-o bancă 
parcului, el devine 
ce mai insistent în 
amoroase.
Domnul meu,

dar 
să profiți

Îmi
nu 
de

Culese de Constantin Dănilă 
tehnician — mina Aninoasa

• Există 300 de rase de 
cîini.
dogii englezești veritabili, din 
care nu au mai rămas de cît 
opt exemplare, toate proprie
tatea familiei regale britanice,
• Mistralul vini din sui 

dul Franței — creează un in- 
f răsunet cu o frecventă de 
circa 6 berii. Poate că acesta 
este motivul pentru care el 
provoacă la multe persoane 
o siare de oboseală.

Cei mai mari sînt bol-



STEAGUL ROȘU
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menține încordată

IN CONSILIUL 
DE SECURITATE

NEW YORK — Consiliul de Secu
ritate a ținut marți diipă-amiază o 
scurtă ședință, consacrată hotărtril 
judiciare de le Pretoria, cu privire la 

■ -amnarea urni grup do patriot! 
din Africa de Sud-Vcst. Consiliul de 
Securitate a hotărit să amîne discu
tarea acestei probleme, pentru a p?i- 

noi consultări, în vederea ela- 
ruii proiect acceptabil pen-

Frigurile unei noi crize financiare 
In țările occidentale

WASHINGTON. lările occi
dentale slnt cuprinse de frigurile 
unei noi crize financiare, scrie zia
rul american „Christian Science Mo
nitor", referindu-se la actuala si
tuație de pe piala valutară occiden
tală. Speculațiile cu metalul galben 
de la bursele vest-europene și noua 

a cursul lerline de-

valorizate sînt factori care demons
trează, potrivit observatorilor eco
nomici americani, înrăutățirea rela
țiilor financiare inleroccidentale. in 
ultima vreme, remarcă presa ame
ricană, țările vest-europene mani
festă semne de neîncredere față de 
dolarul american și Iși exprimă în
doiala că S.U.A. va putea preîntîm- 
pina o criză valutară internațională.

Cercurile oficiale americane refu
ză să comenteze zvonurile despre 
posibilitatea sporirii prețului meta
lului prețios, Cu toate acestea, ex- 
perlii financiari din S.U.A. .și repre
zentanți ai guvernului studiază va
riantele : majorarea prețului aurului 

instituirea unui embargou pri- 
vlnzarea lui in Europa occiden- 
După scăderile înregistrate re
ia bursa de valori din New 

jventualitatea 
este 

seriozi-

Universitatea din Roma 
ocupata de poliție

Pufernic ciclon 
în Europa

debutat in acest an 
pe continentul european prlntr-u» 
puternic ciclon, care a afectat zona 
Medlteranei, Mării Negre șl Mării 
de Azov. Datorită furtunilor și vis
colelor provocate de acest ciclon, <!■ 
numeroase țări au fost semnalate im
portante pagube materiale, iai pa 
Insula Creta s-au înregistrat victi
me.

In Siberia, Kaz.ahslan și in centrul 
zonei europene a Uniunii Sovietice 
variațiile de temperatură In cursul 
aceleiași zile au fost deosebit de 
mari. Pretutindeni noaptea au fost 
înregistrate temperaturi de minus 
20 de grade, iar ziua temperatura a 
atins valori pozitive, provocînd dez
ghețuri.

In provincie situația se
ROMA. — Universitatea din Ro

ma continuă să fie ocupată do că
tre politie. Tratativele dintre auto
rități și profesori nu au dot plnă 
acum nici un rezultat.

Scrisoarea deschisă, adresată 
marți dimineața studenților de către 
rectorul Universității din Roma, prin 
care se arată că studenții vor putea 
să se întrunească la Facultatea de 
economie, pentru a elabora propu
neri referitoare la proiectul refor
mei universitare, nu a rost bine pri
mită de studenti și cadrele didac
tice universitare.

Studenții cer ca facultățile să fie 
redeschise imediat, fără restricții. 
La rîndul lor, profesorii și asisten
ții Universității din Roma au hotă
rit marți, în cursul unei reuniuni 
comune, să înceteze orice activitate 
la facultățile încă deschise, atîta 
timp cît studenții nu vor fi autori
zați să pătrundă în universitățile o- 
cupale de poliție.

Un număr de 69 de profesori 
asistent! de la Facultatea de litere 
șl filozofie au publicat marți seara 
o declarație prin caro se afirmă 
„numai redeschiderea completă 
Universității va putea permite o 
luare serioasă a tratativelor".

In provincie, situația continuă 
fie Încordată. Universitatea din Ge
nova, Facultatea de arhitectură din 
Milano și Facultatea de arte plasti
ce din Veneția au fost ocupate 
mar(i do studenți.

PARIS. — Corespondentul Ager- 
pres, Georggs Dascal, transmite: 
Reuniunea1 celor șase miniștri de 
finanțe ai țărilor Pieței comune re
ține atenția observatorilor parizieni. 
După părerea lof, „cei șase" întiin- 
pină dificultăți in definirea unei po
ziții comune ’ fală de politica do 
restricții financiare a Statelor Unite. 
Se notează, in legătură cu aceasta, 
temerile persistente in Europa in 
legătură cu consecințele planului 
american de redresare și grija țări
lor Pieței comune de a se apăra 
într-un mod care urmează abia să 
fie stabilit. Vest-europenii doresc, 
în primul rînd, ca S.U.A. să r 
tiluie o taxă specială asupra 
tarilor din țările lor.

ac-
și

CUTREMURE DE PĂMÎNT ÎN INDIA.
urmărirea

aparataj complex pen- 
mișcărilor seismice.

pro-
de

procedeze la traducerea în viată 
hotărîrii Tribunalului internalio-

O DELIII. — India și Pakistanul, 
anunță agenția France Presse, au 
hotărît de comun acord la 5 martie

cent
York, la Wall Street
unei devalorizări a dolarului

inai multă

că
a

r<

sa

Vietnamul de sud
IVol atacuri lansate 
de îorfele patriotice

râ •

9 MOSCOVA.
aii ai Pămintului „Cosmos-204" 

„Cosmos-205a au fost lansați la 5 
martie în Uniunea Sovietică. Apa- 
ratajul științific aflat la bordul lor 
este destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic. Sateliții sînt do
tați cu sisteme radio pentru măsu
rarea precisă a elementelor orbite
lor, sisteme radiotelemetrice pentru 
transmiterea pe pămînt a datelor cu 
privire la functionarea instrumente
lor și aparatajului științific. „Cos- 
mos-205", mai are la bord un ra
dio emițător.

Întregul aparataj funcționează nor
mal. Informațiile transmise de sate
liți sînt prelucrate de Centrul de 
coordonare și calcul.

® LONDRA — Guvernul britanic 
are intenția să înceteze furni

zarea de armament guvernului nige
rian, a declarat marți seara în Ca
mera Comunelor George Thomson, 
ministrul de stat pentru problemele 
Commonwealthului. El a adăugat că 
autoritățile britanice vor continua să 
furnizeze armament Nigeriei în ace
leași proporții ca înainte de începe
rea războiului secesionist în această 
tară.

® CAIRO. — Consiliul Ligii A- 
rabe a recomandat în ședința sa de 
marți convocarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt care să se ocupe 
de examinarea situației actuale din 
Orientul Apropiat.

@ NEW YORK. — Peste jumătate 
din studentele colegiului de fete din 
orașul Northampton (statul Mas
sachusetts) au declarat greva foamei 
pe timp de trei zile în semn de 
test- împotriva războiului dus 
S.U.A. In Vietnam. La această 
tiune participă I 285 studente
cinci membri ai corpului didactic.

ICON. — Miercuri diminea- 
nități ale forțelor patriotice din 

Vietnamul de sud au lansat un nou 
atac cu rachete și mortiere asupra 
capitalei provinciei Quang Long, 
anunță agenția U.P.I. Cu o zi în ur
mă, o suburbie a capitalei provin
ciei s-a aflat timp de mai multe ore 
sub controlul unei companii a for
țelor patriotice care a lansat atacuri 
prin surprindere, precedate de bom
bardamente cu mortiere și rachele.

★

forțelor
Quang

SAIGON. — Unități ale 
patriotice au atacat orașul 
Long, situat la 240 de kilometri sud-

vest de Saigon, în delta fluviului 
Mekong — relatează agenția U.PiI. 
Un purtător de cuvînt al comanda
mentului forjelor militare america
ne a declarat că aproximativ 409 
de patriot! au menținui timp de 11 
ore controlul asupra unei suburbii 
a orașului în ciuda intervenției tru
pelor guvernamentale, artileriei și 
elicopterelor americane. Asaltul asu
pra orașului Quang Long se înca
drează în seria atacurilor lansate rw 
ultimele 48 de ore asupra a șapte 
capitale provinciale și a cel puțin 
cinci baze militare americane situa
te în această parte a Vietnamului 
de sud, arată agenția U.P.I.

pe strada Rakovski. atrage atenția tre 
căloriloi noua clădire cu 6 etaje. Recent pe iațada clădirii 

arul inscripții luminoase mari: „Festivalul mondial ai 
ului și studenților 1968" din orașul Soila și „Solidari- 

pace și prietenie*. Aici se află sediul principal al Co- 
mdeiului internațional și național de pregătire al celui de-al 
i.X-lea Festival mondial al tineretului și studenților, care va 
incepe la 28 iulie 1968 la Sofia.

IN CLIȘEU : Sediul principal al Comitetului internațional 
și național de pregătire a celui de-al IX-lea festival inter
național al tinerelului și studenților.

BOMBAY — In regiunile din vestul 
Indiei s-au înregistrat marți trei cu
tremure de pămînt, avînd epicentrul 
în regiunea Kovna Dam, care în luna 
decembrie anul trecut a fost devas
tată de numeroase seisme. Știri pri-

mite din localitatea Poona anunță să 
unul dintre .aceste cutremure a fost 
deosebit de puternic. In regiunea 
Kovna Dam a foșj inștalat din luna 
decembrie un
tru

1 /iaugurarea Festivalului 
international 
de muzică ușoara

(Urmure din pag. 1)

tul nostru alături de tinere talente 
d-rnire să adauge în palmaresul 
victoriilor un nou trofeu: „Cerbul 

aur", acordat a premiul cel ma
sau cel puțin, trofeele tirmătoa- 

, Cerbul de argint" și cel de 
ca și mențiunile conferite de 
internațional al festivalului.

prin tradiție. Brașovul 
’oaspeții in alba hla- 
care dispune încă, 

munților; de toate

de

Te
bronz, 
juriul

OsDitalicr 
și-a îutimpinat 
midă .a iernii, 
aici la poalele 
prerogativele.

In decorul alb, Brașovul apare și 
mai atrăgător, mai cu seamă miilor

de turiști din Iară și din Anglia, 
Austria, Bulgaria, Franța, R.F. a Ger
maniei, R.D. Germană, țările nordi
ce, Uniunea Sovietică și din alte 
părți ale lumii, care, venili la spor
turile de sezon în' număr întreit fa
tă de iarna, trecută, asistă bucuroși 
și la concertele — concurs.

Toate motelurile din Brașov, Po
iana și stațiunile învecinate au su
portat cu greu asaltul cererilor neo
bișnuit de numeroase din partea iu
bitorilor de muzică, doritori să par
ticipe „pe viu" la festival. In holul 
elegantului hotel ..Carpați' și-au dat 
întîlnire, pe lingă concurenli și 
artiști bine cunoscuti, trimișii spe-

ciali ai unor posturi de radio și te
leviziune, ai presei, ai unor agenții 
de presă de peste hotare, membrii 
juriului international și invitați de 
onoare ai festivalului.

Pentru oaspeții străini au și fost 
organizate, în zilele premergătoare 
festivalului, excursii și vizite la mo
numente istorice, expoziții de artă 
populară și spectacole folclorice sus
ținute de formalii artistice locale de 
amatori, deținătoare de distincții Ia 
concursuri și festivaluri naționale șl 
internaționale.

Marti după amiază, primarul mu
nicipiului Brașov, Constantin Cîrtină 
a oferit un cocteil, cu prilejul des
chiderii Festivalului international de 
muzică ușoară.

Incepînd cu spectacolul inaugural 
de marii seara, toate manifestările 
artistice ale festivalului vor fi trans
mise de posturile românești de radio 
și televiziune, iar telespectatorii de 
peste hotare le vor putea urmări 
datorită transmisiunilor în direct 
prin Interviziune și Euroviziune.

două țări în 
Gann Kutch. 
urma deciziei 
obținui 90 la

să 
a 
nai de la Geneva referitoare la di
ferendul dintre cele 
problema teritoriului 
După cum se știe, în 
Tribunalului, India a
sută din acest teritoriu, iar Pakista
nul restul de 10 la sulă. Delegațiile 
celor două țări au acceptat să în
ceapă operațiunile de trasare a noi
lor frontiere la sfîrșilul lunii martie.

NAVELE COSMICE
ASTĂZI Ș I MII NE

(Urmare din pag. I)

De aceea, dacă nava destinată că
lătoriei spre Lună va semăna cu ra
chetele moderne, la care aparatul 
cosmic esle amplasat in partea an
terioară, navele cosmice pentru Mar
te și Venus vor semăna mai degra
bă cu niște „corăbii cu pînze" avînd 
la un rapăl aparatele energetice, 
iar la celălalt — aparatajul și cabi
nele pentru echipaj.

„Pinzele" vor fi niște suprafețe 
mari radiante care vor disipa ener
gia neutilizală, și vor reprezenta 
„sursa rece" necesară pentru func
ționarea mașinilor termice de .la 
bordul navei.

- Care este componenta optimă 
a echipajului unei nave cosmice în 
Stadiul actual de dezvoltare a știin
țe: și tehnicii și cum se poale mo
difica Jn viitor?

Este prematgr să vorbim des- 
aceasta, deoarece navele cons

truite pînă acum au avut aproxi
mativ aceeași greutate — Intre 3 
și 6 tone. In ele încap cu greu mai 
mult de trei persoane Numărul 
membrilor unui echipaj se stabilea 
nu în raport cu componenta optimă, 
ci ținînd saama de sarcinile zboru
lui si de po.ibilitățile energetice ale

rachetei purtătoare. In literalul<i de 
popularizare a științei se încearcă 
să se alcătuiască echipajele viitoa
relor nave cosmice. Există neapărat 
un comandant al navei, care este 
și pilot șl are sarcina să conducă 
nava. Urmează apoi navigatorul, ca
re știe să lucreze cu mașina de cal
cul și să stabilească traiectoria; un 
medic care veghează asupra sănă
tății echipajului. Nu se știe de ce 
dar printre membrii echipajului' fi
gurează și un astronom. După pă
rerea mea, în realitate echipajul va 
avea cu totul altă componentă. Nici 
un membru al echipajului nu va tre
bui să se ocupe de conducerea na
vei. Cineva va trebui să rezolve 
problemele de navigație. Pentru sta
bilirea traiectoriei sînt necesare ni> 
numai cunoștințe excelente de as
tronomie. ’lup-u care șe .poali*’ 
liza ușor, ’ dar șl* cunoștințe de me
canică cerească, metodele de prelu
crare a măsurătorilor, rezolvarea 
problemelor cu mașini electronice ' 
de calcul, metodele de apreciere a 
exactității măsurătorilor. Poate că 
se va impune o anumită specializare 
în această activitate. Pe navele des
tinate zborurilor îndepărtate vor • 

• trebui să se’ afle medici și biologi 
care să studieze mediul biologic din

cabinele navei și sănătatea echi
pajului.

Nici unul însă din specialiștii a- 
rninliti nu va avea o pregătire uni
laterală. deoarece un echipaj pen
tru o expediție pe Venus ar trebui 
să aibă 50—100 de diferiți specia
liști. Este clar că o expediție cu o 
asemenea componentă ar îngreuna 
prea mult nava, tinînd seama că Îs 
acestea s-ar mai adăuga hrana si 
apa necesare echipajului. Firește că 
la început va fi destul de greu să 
trimitem mai mult de zece oameni 
pe Marte sau Venus. Aceasta în
seamnă că fiecare dintre ei va tre
bui să- fie într-o anumită măsură 
nn enciclopedist, adică să stăpîneas- 
că bine cîteva specialități. Astfel, 
comandantul expediției sau navei 
poate fi totodată și pilot și naviga

rea- '■ ,torx Nu ar fi rău .să fie și inginer.
— Care metodă de ieșire din na

vă în Cosmos are cele mai bune 
perspective și de ce? Este oare po
sibilă o altă metodă decit dezerme- 
ti'zarea cabinei și metoda ecluzelor ?

— Se pare că metoda cu cele mai 
bune perspective este utilizarea e- 
cluzei, deoarece nu este rational să 
se dezermetizeze întreaga navă sau 
static orbitală. Pentru dezermetiza- 
rea cabinei, toți membrii echipaju-
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VIETNAMUL DE SUD :
Aspect al unui vijelios ataa 

al tortelor patriotice surprins 
In obiectivul fotoreporterului.',

Cereri pentru retragerea 
avioanelor „8-52“ din Okinawa
TOKI0 — O delegație a reprezen

tanților organizațiilor obștești din 
Okinawa a remis ministrului aface
rilor externe al Japoniei, Takeo 
Miki, un mesaj din partea locuitori
lor acestor insule, în care i se cere 
să întreprindă demersuri pe lingă 
guvernul S. U. A. pentru retragerea 
bombardierelor americane „B-52" a-

lui trebuie să poarte costume de 
scafandru (costume speciale pentru 
zbor la mare înălțime). Iar în spa
tiile orbitale oamenii vor lucra ca 
pe Pămînt — purtind îmbrăcăminte 
ușoară ca aceea pe care am purtat-o 
în zborul pe „Voshod-1". Pentru ie
șirea și întoarcerea din Cosmos se 
vor construi instalații cu ecluze cu 
acțiune sigură

Sincer vorbind, nu văd ce altă 
metodă s-ar putea inventa. Poate în
să ca ecluza să se transforme în 
costum de scafandru. Acest lucru 
nu este.greu de imaginat. Să ne în
chipuim că Initial s-ar atașa de lu
minator un costum de scafandru ri
gid. Omul va intra In el, apoi se 
va închide pe dinăuntru și costumul 
de scafandru împreuna cu omul se 
vor detașa de navă. După aceea, a- 
cest scafandru-ecluză șe va întoarce 
înapoi la navă, ’Șe va'fixa de lumi
nator, cosmonautul va egaliza pre
siunea, va deschide■ luminatorul 
și se Va afla din nou in navă. 
Cred că la navele mari și stațiile 
orbitale vor fj necesare cîțeva eclu
ze. De ce ?! Inchipuițf-vă o navă ma
re- cu un echipaj alcătuit din zece 
sau cîteva zeci de persoane. Va fi o 
construcție uriașă. Probabilitatea de a 
cădea pe ea meteoriți crește foarte 
mult fată de. navale actuale. Fle
care meteorit, chiar dacă nu va stră
punge pereții navei, este primejdios. 
Presiunea nu . diăpare dintr-o dată. 
Se poate Intîmpla țnsă să se impu
nă părăsirea 'navei.. Aceasta nu se 
poate fare prin încăperea avariată. 
De aceea, este bine ca nava să ai
bă mai mult de două ecluze.

la bazele din Okinawa.
a declarat reprezentanților p<>- 

,,în momentul

Hale 
Miki 
pulatiei insulelor că 
de fală nu poate transmite o astfel 
de cerere guvernului S.U.A.". El a 
arătat însă că va face un asemenea 
demers cu prilejul tratativelor vii
toare dintre guvernul japonez și cel 
american. In Insulele Riu Kiu, gene
ralul Albert Watson, a refuzat să 
primească o delegație a locuitorilor 
din Okinawa care 
ceară retragerea 
„B-52". El a afirmat că Statele Unite 
au dreptul să folosească bazele diu 
Okinawa și nu intenționează să retra
gă bombardierele strategice „B-52".

intenționa să-i 
bombardierelor

«

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Incidente la frontiera
dintre Izrael și Iordania

TEL AV1V. — După o perioadă 
de relativă liniște, la frontiera din
tre Izrael și Iordania, la aproxima
tiv 2,5 kilometri de Uinm Al-Shu- 
ratt, a fost semnalat marii un nou 
schimb de. fpcuri între unităti. mili
tare iordanibne și izraeliene, infor
mează agenția Reuter.

Catastrofă aviatică
PONTE-A-PITRE. — Un avion de 

lipul Boeing, aparținînd companiei 
„Air France", care venea din Ame
rica de sud, s-a prăbușit .într-o re
giune muntoasă diu Guadelupa. Cei 
51 de pasageri și 11 membri ai e- 
chipajului au pierit.

Romney nu și-a cruțai for
țele : din noiembrie anul tre
cut cind și-a anunțai intenția 
de a obține candidatura repu
blicană la președinție, guver
natorul din Michigan s-a lan
sat din plin in campania elec
torală, parcurgind distante con
siderabile. rostind numeroase 
discursuri și binein|eies chel
tuind fonduri importante. Și 
intr-un moment in care prea 
putini se gindeau 
don, Romney 
declara : „Este 
clar că nu am 
obținui acel 
sprijin pe ca
re scontam a- 

lunci c'md mi-am depus can
didatura".

Apropierea alegerilor preli
minare — șl firește a alegeri
lor prezidențiale — nu lasă 
timp republicanilor pentru re
flecții asupra motivelor aces- , 
tui abandon. ■ Trecind peste 
„episodul Romney" ei caută o 
personalitate care va putea 
apăra cu succes culorile par
tidului în competifia pentru 
fotoliul prezidențial. De fapt, 
abandonul lui Romney i-a lip
sit pe. republicanii „moderați" 
și „liberali" de purtătorul lor 
de drapel și a declanșat o cam
panie ' pentru convingerea gu
vernatorului stalului New York, 
Nelson' Rockefeller, să se lan
seze In lupta pentru obținerea 
candidaturii republicane. Rocke
feller a rămas, după cum nota 
agenția Reuter, principala spe
ranță a republicanilor „mode
rați", care doresc să evite cu 
brice pref cq la convenția re
publicană — ce va avea loc 
In august la Miami și va de
semna candidatul partidului
pentru președinție — să nu
aibă altă alternaiivâ decîl să 
dea sprijinul lor fostului vice
președinte Richard Nixon, re
prezentant al aripii „conserva
toare". „Moderații" nu vor re
petarea greșelilor din 1964, an

Ia nn abau- •

in care extremistul Barry Gold
water a fost ales candidat al 
partidului. $i consecințele gre
șelilor din 19GJ sini cunoscu
te : republicanii au suferit o 
infringere penibilă.

Va veni Rockefeller in in- 
timpinarea dorinței „moderați
lor" și se va lansa în campa
nia electorală ? Răspunsul pare 
să fie pozitiv. Guvernatorul 
stalului New York a arătat că 
va accepta candidatura In ca

zul in care 
rzsssrssBxxsszsza convenția pur-

îTii”ns! ă tidului va face
(TEnhA Ol,el ta ol. Bl
________ a respins Insă, 

cel pufin pen
tru moment, propunerea de a se 
lansa în campania pentru ale
gerile preliminare. Acest refuz 
pare Insă să fie formal, Inlru- 
cît Rockefeller și-a anunțat in
tenția de a aborda in cadru! 
unor cuvintări principalele te
me ale campaniei 
Inclusiv problema 
din Vietnam.

Evident, pinâ la 
din august sînt posibile și alic 
alternative în afara celor Ni
xon—Rockefeller. Se mențio
nează, de exemplu, șl numele 
primarului din New York, 
Lindsay, o „stea republicană 
in ascensiune". Principala al
ternativă este legată Insă do 
opțiunea politică a partidului, 
de atitudinea față de războiul 

‘ din Vietnam, război cu impli
cații tot mai adinei asupra 
vieții interne americane. între
barea care .se- pune este dacă 
republicanii vor găsi. mai. .e- 
xact, vor avea dorința să gă
sească ceea ce In S.U.A. se nu
mește azi un „candidat de 
pace". Eșecul din 1961. care 
a zguduit puternic partidul, 
constituie un avertisment îm
potriva desemnării unei per- 
sonalităfi represent ind curea 
lele extremiste.

electorale, 
războiului

convenita

A TOTH
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