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Colectivul minei Petrila
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de intreprindere fruntașă
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Ieri după-amiază, sale clubului sin
dicatelor din Petrila a găzduit o iu
ti unire entuziastă. In cadrul unei adu
nări festive, colectivului exploatării 
miniere Petrila 1 s-a decernat „Stea
gul roșu" și „Diploma de întreprin
dere fruntașă pe ramură* pentru suc
cesele deosebite obținute în întrece
rea socialistă pe anul 1967

La adunare au participat sute de 
minei i, ingineri și tehnicieni ai ex
ploatării, reprezentanți ai colective
lor miniere din Valea Jiului. An 
luat parte tovarășii Furdui Petru, 
membru al Comitetului executiv ai 
U.G.S R, președinte al Comitetului 
Uniunii sindicatelor din întreprinde
rile miniere și de energie electrică, 
Lazăr David, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșeni al P.C.R., 
președintele Consiliului popular mu
nicipal, Bîrsan Traian, adjunct al mi
nistrului minelor, Mihăilă C.heorghe, 
secretar al Consiliului județean al 
sindicatelor și alti invitați.

Abordarea „Steagului roșu" și a 
„Diplomei de intreprindere fruntașă 
pe ramură" colectivului minei Pe
trila exprimă prețuirea deosebită a 
eforturilor minerilor acestei vechi 
unilăti carbonifere din bazinul Văii 
Ji Hui pentru sporirea producției de 
cărbune, un trofeu cîștigat pe merit 
de destoinicul colectiv al <‘xploată-

iii. In anul 1967 minerii petrilenl a» 
pus la dispoziția economiei națio
nale mai bine de 9 000 tone de căr
bune peste plan, au realizat o pro
ductivitate de 1,402 tone pe post la
tă de 1,330 tone pe posl planificat, 
au realizat peste 3 000 000 lei eco
nomii la prețul de cost și au redus 
cu 0.1 punct conținutul de cenușă 
al producției brute.

Precum s-a subliniat în referatul 
prezentat de ing. Muru Emil, șeful 
exploatării, succesele obținute sini 
rodul strădaniilor susținute ale mine- 
nerilor, inginerilor și tehnicienilor 
exploatării, al activității susținute 
desfășurate de organizațiile de partid 
și sindicat pentru mobilizarea colec
tivului la înfăptuirea cu cinste a sar
cinilor ce i-au revenit în cel de-al 
doilea an al cincinalului. Anul I960 
pune exigente noi în fata minerilor 
exploatării. Prin măsurile aplicate, 
a arătat șeful exploatării, în cadrul 
minei există toate premisele 
cesare îndeplinirii sarcinilor pe 
precum și depășirii planului de 
du.ct.ie cu 8 000 tone cărbune, a 
ductivitâfii planificate cu 5 kg'posl 
și realizării 
250 000 lei.

U N L O C

NIMĂNUI?
Un fapt constatat de cei ce vizitează Lupeniul: 

străzile principale sint bine întreținute, curate, 
se vede mina de oameni gospodari mai ales in 
uarcul din vecinătatea hotelului, și in cel aliat 
vizavi de clubul sindicatelor. In partea centrală 
a Lupeniului există totuși un loc care, intr-un iei, 
pare a ti uu colț al nimănui. I-ste vorba de piața 
orașului.

La intrarea in această piața le inlimpină o a- 
,-ătare mohor Bă și ruginită, care vreo să lie gră
tar de pregătit mititei; stătea nefolosit in ziua

viz.ilei noastre. In apropierea grătarului-sperie- 
toate, o masă bătută de zăpezi, viaturi și ploi, 
retrasă lingă gard. Tot alături de gard, citeva 
butoaie. Mai înspre apa Jiului stau îngrămădite 
citeva respectabile - - ca mărime — plăci de be
ton, iniricoșale să nu fie împinse in apa din a- 
propiere și supuse uriet băi reci. In partea opusă 
u pieții — citeva tuburi din beton, intrate de 
mult în dizgrație, iar intr-un colț o fostă Ionelă 
pentru vînzarea zarzavatului, care a avut o dată 
l roți iar acum a mai rămas doar cu două șf pe 
-are scrie, citeț, cu roșu aprins: O.O.V.L.F. Pe- 
iroșeni. Și, pe Ungă toate acestea, mult gunoi, 
multă zgură și multă... negiițențd

La Consiliul popular al orașului Lupeni am 
lost lămuriți că piața se află in „grija" Adminis
trației piețelor din Petroșeni. Apoi dacă-i ad
ministrație, de ce nu administrează și acest colț 
al nimănui ?

E greu să .spui, 
zna experienței de 
cutare sau cutare 
te, fără să aibă măcar dreptul de a
cere în telegar». Printr-o scrisoare pe 
caro o avem în fată un om aproape 
de 60 de ar.i ne cere nouă și prin 
noi opiniei publice, înțelegere pen
tru situația deplorabilă în care se 

-află, ne cere să condamnăm public 
pe copiii săi care l-au alungat de la 
fnmormintarea soției sale și apoi i au 
luat lot ce agonisise intrau viată. 
Să ti vezi copiii, 
aruncă cu noroi in tine.e ceva 
te face să suferi îngrozitor.

Pensionarul Corobea Iosif, locuitor 
pe -trada Dacia din Petroșeni a 
cel alungul de la înmormîn’.area 
privi sale solii de către copiii 
prin amenințări. Oricine ir 
acest lucru ar arunca analemi 
pra unor astfel de copii. De c< 
de
Corobea losif in str. Dacia la

tost 
pro- 
săi, 
afla 
asu- 
e și 

insă locuiește pensionarul 
nr.

Nou cvartal de locuinfe
în cartierul Aeroport

fn cnrind vor îpeepe lucrările pentru construirea uri*' 
nou cvartal de locuințe în cartierul Aeroport. In acest fel 
microraionul Aeroport V își va spori suprafața locuibilă, cu 
încă 9 blocuri, cu 290 apartamente.

l a amplasarea acestor blocuri s-a țindi seama de folo-. 
slrea cit mai eficientă a terenului și a lucrărilor tehcico- 
edilitare existente. Folosirea intensă a teritoriului s-a reali
zat prin adăugarea a patru blocuri E tip punct cu cite 20 
de apartamente, a trei blocuri G cu decalaj pe orizontală 
cu cite 40 de apartamente și a blocurilor tip bară M 1 cu 
50 apartamente și M 2 cu 40 de apartamente. Capacitatea io- 
cativă a microraionului Aeroport V va ajunge astfel Ia 
1 730 apartamente.

In viitor acest microraion, va fi completat cu o efeșă, 
grădiniță și dispensar, ce se vor construi pe o suprafață de 
9 600 ni. p.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE MUZICĂ UȘOARĂ 

ROMÂNIABRASOV
Trimișii Agerpres, S. Maximilian 

și Tr. Catincescu transmit:
In cea de-a doua zi a Festivalului 

international de muzică ușoară de 
la Brașov a început concursul de 
interpretare la care participă 28 de 
candidați din 20 de țări ale Europei 
Printre aceștia se află 7 deținător 
ai premiului 1 și alți tineri solișt 
distinși cu premii și mențiuni la nu 
ineroase festivaluri internaționale 
Sint prezenți, de asemenea, în coin 
petiție unii debutanți talentați, din 
tre care cea mai tînără 
este Marika Lichter, din 
vîrstă de 17 ani.

Prima concurentă care 
întrecere a fost Mafalda Sofia, re
prezentanta Portugaliei. Primită cu 
aplauze încurajatoare, ea a interpre
tat, pe lîngă o melodie națională, 
șlagărul românesc „Nici-o lacrimă" 
al tînarului compozitor Ion Cristi- 
noiu. De notat că această melodie 
a întrunit, în alegerea făcută de ti
nerii soliști, 
urmînd a fi 
candidați la 
de aur".

Pe scena 
dat apoi :• Margarita Radinska (Bul-

concurentă 
Austria, în

a intrat in

cele mai multe sufragii, 
interpretată de șapte 
marele premiu „Cerbul

concursului s-au succe-

(Continuare în paa. a 4-a)

Primitorul al lucratorilor de la Exploatarea
forestieră Jfeț — cabana Cheile Jiețiilui.

40 și nu mai locuiește pe str. Micu 
Klein la nr. 54 acolo unde soția lui 
a suferit vreme de mai multe luni 
de zile înainte de deces ? Pentru că 
omul nostru a părăsil-o pe soția lui 
cu cîteva luni inainte de-a muri ' 
Sînl înduioșătoare cuvintele bătri- 
nului după ce-și spune povestea. 
„Tot ce există scris aici (in scrisoa
rea sa n.n.) vă rog să treceți în 
rfndurlle Steagului roșu. Vă rog din 
adincul sufletului meu deoarece alit 
mai am și eu, un suflet". Din care 
suflet ne rogi omule să te înțele
gem ? Din sufletul pe caro nu l-ai 
avut cind ti-ai părăsit soția bolnavă 
și ai lăsat-o singură in casă ? Am 
întîlnil cltiva oameni mai în vîrstă 
pe strada pe care ai locuit ani la 
rind cu soția și copiii. Ne-au privit 
la început bănuitori, apoi au lăsat 
Ioc sincerității în discuție. „Apoi, 
spune unul, eu socot că nici ace^a 
nu-i treabă dacă soția te-a îngrijit

cit ai fost bolnav și tu atunci cînd 
e ea bolnavă te duci și-o lași. Eu 
cunosc pe unul aici în oraș care de 
30 do ani își îngrijește solia parali
zată. Acela da, acela are suflet".

Auzi omule? 3(1 de ani 
tul, prietenul, infirmierul 
firme. Dumneata de ce n- 

astfel ? Te-ai dus, cu 
pe la noi, în <• alei cu tot inena-

fii
ne
jul numai la 200 de’ metri distantă 
in timp ce tovarășa de viată, mama 
copiilor care nu te-au lăsat la înmor
mântarea ei, suferea sinuură. De unde 
compătimire, de unde înțelegere, că 
unrr astfel de sentimente sau 
tăți le seacă izvorul atunci 
trec printr-un teren arid 
seara binluie furtunile 
semănăturii de dimineață. Dacă 
semănat dimine-;-•• vini, furtuna 
închide calea spre înțelegerea oame
nilor, ba și spre inima propriilor 
copii.

Laguna. valuri puternice, 
cotituri, păduri înalte de ar
bori de plută cu crengile îm
pletite. Tabarka este o stațiu
ne maritimă in miniatură. Aici 
își dau întîlnire In fiecare an 
ansambluri folclorice din în
tregul continent.

Tabarka te orbește prin al- 
beața sa. Căsuțele fără cta/ 
.sau cu un singur etaj, sclipesc 
in lumina soarelui ■ ca niște 
solzi de pește. Terasele in sfii 
maur, porțile boltite, toiul es
te alb, at ît de alb inc îl te dor 
ochii de atita risipă de lumină 
și lără să vrei cauți umbra 
ademenitoare.

Palatul amenajat pentru săr
bătoarea coralilor, parcul și 
strada principală, clădirile din 
centrul orașului sini noi șl 
frumoase.

Dacă vrei să afli ceva des
pre o țară arabă, nu răsfoi 
„ghidările". Este mai bine s-o 
cutreieri singur, să te oprești 
în locurile care te interesea
ză iar după aceea să te docu
mentezi din cărți. Pentru că 
tot ce vei descoperi în raftu
rile librăriilor poartă de mul
te ori semnătură foștilor co
lonizatori. Iar 
și nu pot să 
lori...

Cînd munca 
în toi, ielalill 
stropesc grădinile de portocali, 
ară, sapă canale.

aceștia nu vor 
fie nepărlini-

dmpului este 
curăță măslinii.

Cu ocazia
Zileâ Femei»"

In perioada G—10 
cluburile, căminele 
și la bibliotecile din 
nostru se vor orgai 
testări închinate Zilei inlerna- 
l'onale a femeii. Vor avea loc 
conferințe. simpozioane, pro
grame artistice, la Casa de 
cullură din Petroșeni, ziua de 
8 Martie va ti sărbătorită prin- 
tr-un simpozion despre rolul 
femeii in socielatea contempo
rană, urmat de uu nroqram 
artistic.

Un nou posi
transformare
cătunul Birăoni din Cim- 

pa — a fost pus in funcțiune 
un nou post de transformare 
aerian de 6/0,4 kV—10 KVA. 
Noul post de transformare va 
îmbunătăți substanțial tensiu
nea in zona respectivă a Cim- 
pei, care cuprinde peste 300 
de abonați.

Noi utilaje 
pentru minele 
din bazin

De la Începutul 
pină in prezent minele 
bazinul Văii Jiului, au fost 
dotate cu noi utilaje. Astfel, 
pentru susținerea metalică a 
abatajelor, au fost primite din 
import 1 700 grinzi metalice și 
2 000 de slilpi de metal. Pentru 
mecanizarea transportului, a- 
balajele au fost dotate cu trei 
transportoare TR-3, 47 trans
portoare TP-1 și 16 transpor
toare SKE. Transportul pe ga
lerii a fost Îmbunătățit prin 
introducerea a încă 7 locomo
tive și 600 de vagonelc.

In magazine 
frigidere „Zill"

La întreprinderea comerțului 
cu ridicata a produselor me- 
talo-chimice a sosit un nou tip 
de frigidere fabricate In 
U.R.S.S. — frigiderele cu com
presie, de tip „Zill", avind o 
capacitate cu mul! mărită — 
cca. 80 litri — și cu un con
sum de energie electrică re
dus. In curînrl 'acestea se vor 
găsi în magazinele de desfa
cere.

Azi la ora Petroșeni
temperatura a înregistrat mi
nus 4 grade, iar la Paring de 
minus 6 grade. Grosimea ză
pezi la Paring: 108 cm.

Pentru următoarele 24 de 
reo -.Vremea se menține ins
tabilă, cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ninsoare.

Strivită Intre doi giganți in 
ce privește teritoriul — Alge
ria și Libia — Tunisia este 
o țară mică și ca suprafață 
(numai 125 180 kmp) și ca 
populație (doar 4 565 000 de 
locuitori). Dacă Nilul a creat 
celebrele Memfis și Teba, tu- 
nisienii se pot minări de a li 
urmașii C^targinei. Iar despre 
cartaginezi ne amintesc nu

Îndtferent de epocă sau de 
meridian, năzuința cea mai 

fierbinte a omului a fost și va rămî- 
ne aceea de a fl fericit. Subiect de 
subtile discuții și, in același tiuip, 
obiect de speculații abile, uneori îm
pinse pină la șarlalauism, concep
tul de fericire a fost și este încă — 
in nrinduirile bazate pe exploatare 
— supus mistificării. Doctrinele re
ligioase și filozofia idealistă, anco- 
rind fericirea la carul credinței în 
nemurirea sufletului și in viața de 
apoi (!?). au făcut din ea — propa
gandistic — un mit nepămintean, o 
idilă paradisiacă si un privilegiu 
(„fericiți cei săraci cu duhul*’).

Fiind considerată inaccesibilă
mului pe pămint — căci biblica ța
ră a Canaanului, in care „curge lap
te și miere", a existat doar in viziu
nea unor anahoreți sau falși pro
feți — fericirea a fost, astfel, goli
tă de orice conținut uman. Ea a în
cetat să mal fie o categorie a exis
tentei. Exploatarea și obscurantis
mul au omoril speranța in suflete și 
au înghețat rîsul .pe buze. Neîmpli
nit!, ca destin, unii oameni se re
semnau. abandonau nrice luptă — 
supunîndu-se ordinel nedrepte, exis
tente pe pămint. Viața devenise o 
meditație a morții. Evul mediu a fost 
epoca acestei stări de spirit, iar vi
ziunea lui Dante din ..Divina Come
die". transfigurarea ei poetică

O dată cu ascensiunea burgheziei, 
conceptul de fericire, laicizat de ilu
minism și de progresul științei, se 
umanizează treptat. Fericirea se mu
tă din cer pe pămint, dar „cămașa 
fericitului" 
sil.

Eroii „fericiți" ai 
Tolstoi sint loviți — 
sare parcă

Sccptlchmul a urmat, astfel, laici
zării conceptului de fericire, după 
cum vulgarizarea acestuia — cobo- 
rîtâ la semnificația plăcerii — j ur
mat scepticismului.

Mai lirziu, capitalismul — Intrat 
in criză — agonizează, iar spiritele 
apar lot chinuite de spectrul nepu
tinței. Din nou se stinge speranța 
in suflete, iar rlsul îngheață pe bu
ze livide. Mitul lui Sisif — absurdi
tatea oricărui efort uman d>* împli
nire ca destin — cîștiqă prozeliți, 
dar și anulează orice ideal de ferici
re. Camus devine profetul acestei 
noi „religii", iar Apocalin^ut '•^rfea 
de căpătii a multora

Socialismul victorios si «libera- 
lor înseninează insă, dinlr-od.ttă. a- 
ceastă atmosferă de neimplinire Cu 
noul său sistem de relații, autentic 
umane, cu filozofia sa materiali-.l— 
științifică dominată de realism șl lu
ciditate, cu optimismul său tonic și 
generos, socialismul a reabilitat, 
pentru prima oară în istorie, con
ceptul de fericire, iimanizîndu-I de
plin.

Demistificală prin înlăturarea zor- 
zoanelor cu care a împodobii-o reli
gia, distilată — in retortele eticei 
comuniste — de orice egoism si 
vulgarizare cu care a înzestrat o 
burghezia, fericirea omului făurită 
acum in procesul muncii creatoare, 
este convertită din mit nepăniînlean 
și inaccesibil, în ideal terestru ac
cesibil oricui. Iar din idilă siropoa
să, cu miros de tămiie, fericirea de
vine o trăire autentică, ce-și găseș
te expresia in sentimentul de reali
zare a omului ca destin. Din himeră, 
fericirea devine astfel realitate. Mi
tul deprimant al lui Sisif se prăbu
șește. Mitul eroic al tui Prometeg

Combinatul petrochimic Brazi, Ploiești — mindrie a industriei chi
mice românești. In clișeu: instalațiile in cate se produce mai 
pentru fabricarea polielile xietilen-

pot vedea copii curăței, bine 
imbrăcați, majoritatea cu șor- 
țulețe de uniformă. Aici func
ționează o gospodărie coope
rativă bine amenajată. Mem
brii ei și-au construit, cu aju
torul împrumuturilor acor
date de gospodărie, căsuțe 
tip cu două odăițe și curt tei
că, hangare ș.a. înainte de 
crearea cooperativei, in f(M4,

PRIN ORAȘELE LUMII

DE LA TABARKA
LA BIZERTA

ruinele cetăților, ci acești le- 
lalii Incovoiați care muncesc 
pe cimp. Rivalii Romei stat 
primii care au formulat prin
cipiile științifice ale agrono
miei moderne. Intr-o Iară un
de ploaia este așteptată ca o 
binefacere, unde viaturile us
cate transformă totul In cenu
șă și cursurile de apă seacă, 
se creează astăzi cooperative.

In valea rîttlui Medjerda se

cliid pămlntul fostului colo
nist francez Germain, a fost 
riațio/iaffzat, felahii trăiau 
nișle colibe împrăștiate 
cimp. la care se ajungea 
niște poteci înguste, pline
noroi. Astăzi, pe locul acesta 
se allă un sat nou și alb, 
pămîntul pe care felahii 
Medjez el Bab își ară și 
seamănă le aparține.

Oamenii nu trăiesc încă

in 
pe 
pe 
de

iar 
din
W

în

I

belșug, dar ei au acum case 
proprii, școală pentru copii șl 
dreptul să viseze fa viilor. Di
rectorul cooperativei face și 
el planuri cum ar putea „ro
tunji" pămîntul gospodăriei 
dacă în acesta nu s-ar Inilge 
ca niște clini marile proprie- 
tăli particulare

După naționalizarea 
tur Hor au apărut in Tunisia 
citeva forme de gospodărire 
cooperatistă. Acolo unde pă- 
mlntul era in Întregime pro
prietatea străinilor, cooperato
rii au devenit argali care plă
teau statului — proprietar 
rentă pentru pămint. Intr-o 
rie de raioane, la aceste co
operative s-au atașat și mici 
proprietari care primesc și ei 
rentă. Există și un al treilea 
tip de cooperative, din cure 
fac parte numai foști proprie
tari particulari, care deși 1șl 
păstrează complet proprietatea, 
primesc cota-parte nu numai 
in raport cu munca lor, ci Și 
in raport cu pămlntul și in 
venlarul agricol predat coo/>e- 
ralivei.

La Tunis, capitala țării, au 
tomobilele gonesc pe bulevru 
dele largi, pline de o mulțim 
•zgomotoasă Bulevardul Bow

Habib ZAHBANI

(Continuare in nan
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CÎȘTIG LA PUNTE,
PIERDERI LA VAMĂ
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SECVENȚE
CULTURALE

Colectivele exploatărilor miniere 
an Încheiat luna februarie cu un 
plus de 3 406 tone de cărbune brut 
extras.

Tot colectivele exploatărilor mi
niere mai puțin cel al E.M. Pe- 
triln au îocheiat luna trecută cu 
cea mai „substanțialii" depășire a 
conținutului de cenușă al cărbunelui 
brut: 2,2 puncte tn medic pe 
CC.V.J

Trăgînd o linie și tăcind o aduna- 
re între producția extrasă în plus și 
minusul la calitate rezultă rfi, tn 
realitate, pianul lunar pe februarie 
nu s-a îndeplinit decît la E.M. Pc- 
trila și că mina Lupeni. de exemplu 
nu are un plus de 3 788 tone de 
cărbune, ci minus 564 tone la pro
ducția netă pentru că s-au tri
mis la preparatie 4 352 tone de pia- 
tiă „curată". La E.M. Lonea și E.M. 
Dîlja „minusul" de producție rapor
tat este și mai minus... La E.M. Uri- 
<ani col puțin producția rebutală se 
ridică aproape la volumul planu
lui pe o zi — 1 924 tone.

Deci cîșliq la punte și pierderi 
la vamă...

Numai că șistul neales în abataje 
'■ămuiește în mod îngrijorător ren
tabilitatea Combinatului carbonifer. 
Anul trecut, de pilda, în condițiile 
realizării a 3.7 milioane lei economii 
suplimentare la prețul de cost, pla
nul de beneiicii nu a iost realizat 
cu peste 16 milioane lei. Această 
situație s-a datorat nerealizării in
tegrale a planului sortimental. S-au 
produs mai puțin cu 211 000 tone

TOViitAȘELE XOiSTIU:
A 
învățătoarea

<le Ia clasa a IV*a C
Cite construcții noi și impunătoa

re s-au ridicat în anii republicii în 
orașul Petrila ! lata, aici in cartie
rul 8 Martie, o clădire mare și nouă 
cu două nivele. E școala generală 
nr. 5. S-a născut doar în urmă cu 
Irei ani. Cindva, pe aceste melea
guri, era un cimp arid. Acum totui 
arata altfel. In cele 16 săli de clasă, 
tinerele vlăstare — fiii minerilor — 
In număr de peste 930 se bucură de 

tot confortul. Douăzeci și șapte de 
cadre didactice se străduiesc zi de 
•zi să Ic îmbogățească cunoștințele.

Mariana I uca. învățătoarea de la 
clasa a IV-a C, a venit aici cind a 
luat ființă această școală. E tînără. 
Are doar 22 de ani. De loc e din 
Lupeni. Acolo a terminat liceul. A- 
poi a urmat Școala pedagogică din 
Deva și iat-o învățătoare la Petrla 
li este""dragă profesiunea aleasă. 
Pentru ca, cea mai mare bucurie a 
vieții a trăit-o în ziua cind I s-a 
luminat diploma de învățătoare. A- 
poi, succesele de fiecare zi pe rai<

(Urmare din pag. 1/

cncereșle spiritele dornice de luptă, 
de viață șl de fericire. Bucuria re
naște îd suflete, iar rtsul. pe buze...

Reabilitarea conceptului de feri
cire — obținută o dală cu 

reabilitarea personalității umane — 
implică, insă, o justă reflectare a 
«eea ce este definitoriu pentru con
ținutul său.

DINAMICA FERICIRII
Atunci cînd se încearcă, în vorbi

rea curentă, o astfel de definiție, 
conceptul (ca și Idealul) de ferici
re este privit dintr-o perspectivă 
•lalică. doar ca o „stare de mulțu
mire Intensă". Or. ceea ce ni se pa
re esențial, este aspectul dinamic al 
Idealului de fericire, aceea aspira
ție și tendință de aulodepășire con
tinuă, singura capabilă să dea omu
lui sentimentul realizării sale ca 
destin și, deci, conținut fericirii sa
le.

Dlntr-o asemenea perspectivă, I- 

cărbune >păl<il normal și cu 138 00b 
tone de mixle-șlnm mai mult, din 
care cauză «.-im pierdut peste 23 mi-

NOTE
ECONOMICE

Jioane lei la diferentele de preturi. 
La ncicalizarea planului sortimentala 
contribuit în primul rind depășirea 
conținutului de cenușă din cărbu
nele extras.

Seriozitatea
încă sub semnul întrebării

Examinarea, fie și sumară, a sp
ionării planului fizic pe acest an de 
punere în funcțiune a lucrărilor de 
construclii-montaje executate de 
către Grupul de șantiere Valea Jiti
lui al T.C.M.M. pune în evidentă, 
și de această dată, noi carențe de 
planificare (și de seriozitate).

Iată două „mostre":
• Prima : Baia nouă, lainpăria și 

sala de apel do la E.M. Uricani sînl 
prevăzute a fi puse in funcțiune 
(după planul intern al T.C.M.M.) la 
15 septembrie a.c. iar centrala ter
mică la 15 noiembrie 196". In virtu
tea acestui „decalaj", o seamă de 
materiale (coturi, robinete, tuburi.

le obține în munca < u elevii îi a- 
duce multe bucurii.

„Nota nu reprezintă numai munca 
elevului, ci și a învățătorului. Toc
mai de aceea mă străduiesc ca să 
determin pe fiecare elev să învețe 
bine. Soare Adrian, Todericl Pe
tru, Bencze Carmen și Boloha Vio
rica sînt doar cîtiva din cei 86 de 
elevi cu care mă mîndresc".

Cuvintele Marianei spun mult, 

sînt cuvinte pe care poate |r rostesc 
multe cadre didactice, care, crescu
te și educate de partid în anii repu
blicii, își consacră fiecare clipă pen
tru ca micuții să devină oameni de 
nădejde și de folos.

Și cînd le gîndeșli că, în Petrila 
de azi, învață 4 103 elevi, în șase 
școli, că există aici Î65 de cadre di
dactice, îți poți da seama ușor de 
transformările care au avut loc în 
anii republicii.

Text și foto : Emilian DOBOȘ
Petrila

dealul de fericire ne apare mai de
grabă ca proces decit ca stare, iar 
sentimentul de realizare se prezintă 
ca o structură complexă, cuprinzind 
al it satisfacția celui care a reușit 
cfl și insatisfacția, ce urmează ime
diat reușitei, pentru cel ce se vrea 
mai bun. mai mare, mai frumos, în 
dorința sa de permanentă anlodepă- 
șire.

Ofensiva aceasta, cuceritoare de 
noi etape și niveluri, de escaladare 

a idealului de fericire, constituie 
cursa cea mai îndrăzneață și mai 
plină de eroism a omului. Ea are 
ceva din măreția mitului prometeic, 
a eliberării omului de orice cons- 
tringeri, a transformării necesității 
in libertate înțeleasă — premisă a 
oricărei fericiri.

Dar, revenind la sensul curent al 
definiției fericirii — privită ca 

„stare de mulțumire intensă* — ni 
se pare criticabil și un alt aspect 

Situația din luna februarie a.c., 
cînd s-a înregistrat cea mai marc 
depășire a conținutului de cenușă 
din ultimii ani, arată că măsurile 
privind „pușcarcn selectiva", opinia 
do masă pentru alegerea șistului vi
zibil etc., etc., sini la unele exploa
tări miniere pur și simplu povești 
de adormit (sau amînat)... critica.

întrebăm conducerea C.C.V.J. : de 
ce se mai raportează, la sfîrșil de 
decadă și mai ales la sfîrșil de lună, 
producția brută extrasă cind și așa 
nu spune mare lucru ? De ce pro
ducția netă este oarecum ocolita din 
analizele decadelor la exploatări ?

ile constructor întreprinderilor lur- 
nizoare. Mai este vreme!...

Efectul : Sau complexul va sta 
nefolosil două luni de zile, sau mun
citorii mineri vor trebui să facă na
veta baia veche — lămpăria nouă.

0 A doua „mostră": Toate cele 
14 obiective planificat»* a fi puse 
in funcțiune în trimestrul I au fost 
„eșalonate" pentru luna martie, lu
nă care în calendarul uzual al 
T.C.M.M. se întinde cam piuă la mij
locul trimestrului II.

Cititorii — cei care cunosc mo
dul de lucru al T.C.M.M. — vor 
spune : astea nu sînt noutăți... Și în 
anii treculi s-au prevăzut alimen
tările cu apă la luni de zile după 
ce obiectivele au fost terminale, 
precum și predarea și recepția a cel 
puțin un sfert din planul anual de 
lucrări în seara de revelion. De ce 
să nu lăsăm atunci constructorilor 
această plăcere și pentru anul în 
curs !,„

I. M.

Colectivul 
minei Petrila 
distins cu 
„Steagul 
roșu" de 
întreprindere 
fruntașă 
pe ramură

fUrmare din pag. I)

inmînînd „Steagul roșu" și „Di
ploma de întreprindere fruntașă pe 
ramură", tovarășul Furdui Petru a 
felicitat călduros colectivul exploa
tării. Minerii petrileni au fost feli
citați și li s-a ural noi succese și 
de către tovarășii Rîrsan Traian și 
Roman Petru, director general al 
C.C.V.J.

Luînd cuvîntul, tehnicianul Tenczler 
Ștefan, șeful sectorului III, fruntaș 
pe exploatare, maistrul miner Ce- 
narti Gheorghe, inginerul șef adjunct 
Stoica Emil și minerul Dumbravea- 
nu Mihai au exprimat hotărîrea u- 
nanimă a colectivului minei de a 
dezvolta succesele de pînă acum, 
de a pune în valoare noi rezerve 
pentru realizarea ritmică și la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan.

In încheierea adunării tovarășul 
Lazăr David a felicitat călduros co
lectivul exploatării, în numele Birou
lui Comitetului municipal de partid 
șl al Consiliului popular municipal 
și i-a urat noi succese în viitor în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor.

al ei : accentul pus pe atributul in
tensității. Din aceeași perspectivă 
dinamică, din care idealul de ferici
re n<j apare mai întii ca proces (și 
nu ca stare), iar starea ca sentiment 
de realizare, incluzînd atît satisfac
ția cit șl insatisfacția reușitei, inten
sitatea trăirii nu poate fi nici fea 
esențială și definitorie, deși este 
importantă. Ceea ce capătă semni
ficație este nu gradul de intensitate 
ci întinderea trăirii, sfera planuri

lor pe care le Include ea. Fericit 
poate fi și îndrăgostitul care sc rea
lizează in dragostea sa ori profe
sionistul, in profesia sa. Fericirea 
autentică nu se împlinește însă pe 
un singur plan. Nn vedem, de pildă, 
cum poate fi fericit cineva care se 
realizează numai în dragoste, nu și 
in profesie, numai in profesie, nu 
șl pe tărim obștesc ș.a.m.d.

Idealul de fericire implică, așadar, 
realizarea personalității umane pe 
cil mai multe planuri, in cil mai 
multe ipostaze și domenii, din care

Pe ecrane

CĂUTAȚI IDOLUL
(H—12 martie, cinema „7 Noiembrie" — Petroșeni)

O comedie muzicală in toata pu
terea eiivinlului' Midie) Boisrond, 
regizorul acestei coproducții franco- 
ilaliene, pornește, în realizarea a- 
ceștei comedii, de la pretextul unui 
furt de diamante, pentru a prezenta 
noile înregistrări ale unor cunoscu
te vedete ale muzicii ușoare. Spec
tatorii vor tace, rind pe rînd, cunoș
tință cu cîntăreții Charles Aznavour, 
Johnny llallyday, Sylvie Vartan,

CINE VA DESCHIDE UȘA
(8—10 martie, cinema „Muncitoresc" Petrila)

Producție a studioului București, 
filmul lui Gheorghe Nagy „Cine va 
deschide ușa ?" dezbate problema 
dezinteresului părinților pentru edu
cația copiilor, ca una din cauz.ele 
delicventei infantile. Acuzat de furt, 
Gvidiu Codrescu, un băiat de 14 
ani, este trimis la școala de corec
ție. După doi ani e chemat acasă 
de părinți. E convins acum că va

PASĂREA PHOENIX

O scenă de zguduitor dramatism din filmul „Pasărea Phoenix", 
care va ruta. între 7 și 10 martie, la cinematograful „Minerul* din 
I.onea.

Atenție sporită 
pregătirii viitorilor muncitori

O clădire impunătoare domină 
dealul Grafitului din Lupeni. Ea 
găzduiește Grupul școlar minier din 
localitate, cu toate înnobilările și 
instalațiile aferente. M-am aflat zi
lele trecute aici, In biroul tovară
șului Virgi) Murgu, directorul ad
junct al școlii. Mi-a furnizat cu a- 
mabilitate date interesante despre 
activitatea școlii în acest an de în- 
vălămînt, despre unele greutăți pe 
care le înlîmpină în instruirea vii
toarelor cadre ale industriei noastre 
socialiste.

In băncile școlii iau loc zilnic 
peste 1 200 de elevi — viitori mun
citori calificați, tehnicieni, maiștri 
— îndrumați de aproape 70 de ca
dre didactico. In vara anului trecut

l 
cel mai important rămine domeniul Ț 
muncii creatoare — izvorul celor T 
mai mari satisfacții. Important este ’ 
ca această realizare, pe planul și în i 
ipostaze diferite, să nu poarte am- 
prenta egoismului, căci fericirea 1 
personală, in dauna sau în afara te- f 
rlcirlf altora, este meschină. Ea de- f 
gradează idealul de fericire. Irans- | 
formindu-1 intr-un surogaî. De a- Ț 
ceea, cu cit fericirea personală ca- J 
pălă mai multe valențe etice, cu cit * 
„angajarea" personalității omului în i 
„obștesc" este mai completă, cu atît i 
sentimentul său de realizare este f 
mai plenar, Iar împlinirea, ca des- • 
lin, mai aproape de identificarea sa • 
cu idealul de fericire.

Din acest punct de vedere, orice £ 
îngustare a acestui ideal, orice re- : 
ducere a lui la un singur plan și a : 
planului la simple momente sau i 
„clipe de fericire", înseamnă nu • 
numai o sărăcire a conținutului le- • 
riclrii, ci și o vulgarizare a aces- T 
teia Drama oricărui destin neîmpli- | 
nil este drama /ceste! îngustări sau | 
limitări. De aceea, orice destin ne- » 
împlinit este totdeauna șl nefericit. | 
ceea ce confirmă, o dată fn plus, • 
justețea maximei (valabile și pen- | 
Iru idealul de fericire): „destinul — | 
ca neimplinire — esfe scuza celor r 
slabi ; ca împlinire — opera celor t 
tari". I 

Nancy Holloway, Frank Alamo, Le$ 
Surfs. Alaiuri de îndrăgiții „truba
duri moderni", pe genericul filmu
lui se înscriu și numele apreciall- 
lor actori Dany Savol, Mylene De- 
mongeot și Frank Fernandel (fiul 
marelui comic al ecranului francez).

Pentru o ora și 26 de minute, 
spectatorul va fi... transbordat, cu 
sau fără voie, în sfera muzicii u- 
șoare!

găsi aici o altă atmosferă. Dar bă
tăile care reîncep îl înrăiesc. Totuși, 
cu sforțări, își învinge sentimenta
lismul fată de propria-i soartă, do
vedind că in cei doi ani a ajuns 
deja la o maturitate și o luciditate 
care-i dau posibilitatea să-și judece 
grav părinții. In rolurile principale: 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Corina Con- 
«tantinescu și Vasilica Tastaman.

au plecat <(■.• pe băncile școlii, cu 
destinația producție, peste 300 de 
muncitori calificați. Majoritatea se 
descurcă bine la locurile lor de mun
că, au salarii bune.

Spre deosebire de anii trecuți, in 
acest an școlar numărul elevilor a 
crescut Ca urmare a crescut și ne
cesitatea de cadre didactice, asigu
rarea unor condiții sporite de ca
zare. Procesul de învătămînt 
este îngreunat de unii pro
fesori ingineri din cauza programu
lui lor de lucru în întreprinderi. 
Mai mult, unii conducători de între
prinderi ii tin deseori pe inginerii- 
profesori la tot felul de ședințe și 
consfătuiri, li trimit în lungi dele
gații. fapt ce duce la dereglarea 
programului de învătămînt din școa
lă. De asemenea, multi ingineri de 
la I.EC. Paroșeni, care căpătaseră 
oarecare experiență de predare la 
Grupul școlar din Lupeni, au ple
cat cu serviciul în alte localități. Se 
duce lipsă și de unii maiștri coor
donatori, fapt ce afectează Intr-o 
oarecare măsură pregătirea practică 
a elevilor, îngreunează îmbinarea 
temeinică a cunoștințelor teoretice 
cu cele practice.

Cu toate greutățile existente în 
acest an de învătămînt în activita
tea Grupului școlar minier Lupeni, 
nimeni n-a dat și nu dă înapoi. Ca
drele didactice se preocupă cu stă
ruință de buna pregătire a elevilor, 
iar aceștia, la rîndul lor, sînt conș- 
tienti de faptul că numai învătînd 
cu perseverentă vor ajunge elemen
te de valoare în societate. Ar putea

O S U G
Este lăudabilă inițiativa organiza

țiilor comerciale locale de a asign-, 
ra consumul pe loc al unor produse 
lactate. In Petroșeni sînt cîteva uni
tăți aparținînd O.C.L. Alimentara, 
în care consumatorul poate servi 
lapte proaspăt, iaurt sau lapte bă
tut. Sule de oameni al muncii ser
vesc micul dejun în aceste unități. 
Păcat că inițiatorii nu s-au gindit

In iucriiț 
la studioul 
„București44

0 Echipa de realizatori ai fil
mului „BALTAGUL" (scenariul și re
gia : Lucian Pintillej imaginea : Ser
giu Huzum) a început probele pen
tru distribuție și prospectllle pe te
ren, in județul Neamț. Se preconi
zează ca șl Interioarele să fie tur
nate în Moldova, pe un platou Im
provizat într-o hală a hidrocentralei 
Stejarul.

0 Ultimele patru serii ale filmu
lui în culori pentru televiziune al 
Ini Roberto Rossellini „LUPTA 0- 
MULUI", preconizat în 18 serii, de 
cite o oră, se filmează în România, 
cu actori români. Filmul urmărește, 
sub pretextul unor scurte subiecte, 
istoria luptei omului pentru supra
viețuire, în perioada 1200—1900. în
cepute la Sibiu, lucrările de filmare 
au continuat la Zărnești, Mogoșoala 
și București și se vor încheia, spre 
sfîrșițul lunii în curs. Ia Buftea.

0 A Intrat in producție filmul, cu 
titlu provizoriu „OMUL DE AUR" 
in regia Iul Manole Marcus — o 
dramă psihologică contemporană de 
efect.

CURS FOTO
Azi după-amiază, la ora 18, sub 

auspiciile Casei de cultură a sindi
calelor din Petroșeni, va avea loc 
deschiderea unui curs foto pentru 
începători. Se vor preda lecții des
pre arta fotografică, despre tehnica 
folosirii aparatelor și a developării. 
Aparatura, materialele și laboratorul 
Casei de cultură Ic* vor sta la dis
poziție.

Calendarul zilei
.’oi 7 martie

— 1437 — A izbucnit răscoala ță
ranilor români și maghiari de la Bo- 
bilna, împotriva feudalilor.

— 1966 — A avut loc Congresul 
de constituire a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție (7-9)

— 1968 — Congresul al IV-lea al 
Cooperației Meșteșugărești (7-9)

— 1875 — S-a născut compozitorul 
francez Maurice Ravel (m.28.XII.1937)

— 1946 — A fost creată Uniunea 
Tineretului Liber German.

fi insă, mai substanțial sprijinul dat 
de către C.C.V.J. și de către comi
tetul orășenesc U.T.C. Petroșeni, a- 
lîl pe linie de învătămînt cft și pe 
linie cultural-sportivă.

După rum se știe, cunoștințele 
teoretice căpătate de elevi în școală 
Ia orele de curs sînt puse în practi
că în atelierele școlii sau la locuri
le de muncă din întreprinderile un
de sînt repartizați să facă practica. 
La aceste locuri de muncă elevii lu
crează efectiv, dar de multe ori în 
detrimentul pregătirii lor temeinice, 
ca urmare a nerespectării graficului 
de rotație pe specialități. De aseme
nea, asupra lor se efectuează un 
control insuficient deoarece perso
nalul din întreprinderi este preocu
pat în primul rînd de realizarea sar
cinilor» de producție. In condițiile 
actuale, cînd fiecărui muticilor i se 
cere o foarte bună pregătire profe
sională pentru a putea face fată cu 
succes tehnicii moderne, elevilor 
din școlile profesionale trebuie să 
li se acorde o atenție sporită. Fi
rește că recentul studiu privind dez
voltarea invățămîntului profesional 
și tehnic din tara noastră, completat 
cu unele propuneri bazate pe expe
riența pozitivă a învățămîntuhii nos
tru din trecui și pe experiența unor 
țări cu economie dezvoltată, va du
ce la îmbunătățirea substanțială a 
acestei - forme de învătămînt, la mai 
buna pregătire a cadrelor de mun
citori, tehnicieni și maiștri, tot inai 
necesare industriei noastre socia
liste.

D. GHEONEA

E S T I E
Ia înființarea unor puncte alimen
tare cu consumul pe loc al produse
lor lactate și în celelalte localități 
ale Văii Jiului. Mai ales la Lupeni 
este necesară înființarea unor uni
tăți de acest fel, dar... fără a obliga 
consumatorul să-și procure cornurl 
din alte magazine...

Gh. GHILEV1CI 
Petroșeni

IN EDITURA 
TEHNICĂ
an aparul:

RFMETE I.

Salvarea în minerit
Lucrarea pune la indemîna 

cadrelor de specialitate un 
ghid practic, multilateral, în 
vederea organizării și dotării 
stațiilor de salvare minieră, 
instruirea personalului opera
tiv, executarea lucrărilor în 
■zone viciate, modul de utili
zare, întreținere, verificare și 

păstrare a aparaturii «wnlru 
protecția respirației.

Se adresează inginerilor și 
tehnicienilor din industria mi
nieră și poate fi folosită atît 
de elevii școlilor tehnice de 
maiștri minieri, cit și de stu- 
denti. De asemenea, poate fi 
utilă formațiilor de pompieri 
și serviciilor medico-sanilare 
care sînl dotate cu aparate 
pentru protecția respirației și 
de reanimare.

ENE P„ ILIESCU C.

Cartea 
artificierului

Lucrarea prezintă înlr-o for
mă accesibilă cunoștințele ne
cesare exercitării meseriei de 
artificier și cuprinde următoa

rele • .Ipitole : bxpic’lvii mj 
nieri; Materiale si mijloace de 
inițiere și aprindere a încăr
căturilor de explozivi; Păstra
rea, manipularea, transportul 
și utilizarea materialelor ex
plozive și de inițiere; împuș
carea în lucrările miniere sub
terane și la zi; Împușcarea în 
lucrările geofizice; Distruge
rea explozivilor alterați.

Cartea este destinată tutu
ror artificierilor din industria 
minieră, precum și celor de la 
lucrările geofizice. De aseme
nea, ea poate fi folosită și de 
către elevii școlilor profesionale.

DFMETRESCU A., 
TUTOVEANU A., 
IONESCU M.,

Analiza tehnică 
a minereurilor

Lucrarea constituie un în
dreptar practic, pentru cei ca
re lucrează la analiza tehnica 
a minereurilor.
Sint descrise metode', de lua

re și pregătire > probelor clin 
materialele miniere în vedere i 
analizei, operațiile prelimina
re la care sint supuse probele, 
modul de alegere a metodelor 
de atac al materialului de a- 
nalizat și trecerea lui în solu
ție, metodele cele mai adecvate 
pentru dozarea elementelor 
majore și minore din minereu 
etc.

In carte se insista asupra 
metodelor fizico-chirnice de 
mare productivitate, care a- 
jută efectiv la un control efi
cient al calității producției și 
al proceselor tehnologice a- 
plicate in industria minieră.

Lucrarea se adresează Ingi
nerilor. chimișlilor și tehni
cienilor. care lucrează în la
boratoarele aferente industriei 
miniere și metalurgice.
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FrumosulTENIS DE MASA

Concurs al coopera 
tori’or la Deva

Iniîlnîre
bilaterala
amicală

de

Consfătuirea arbitrilor
din județul Hunedoara

la o clipă de odihnă

Timp de două zile, pe pîrliile 
schi din Paring, a avut tec întîlnl- 
rca amicală bilaterala dintre schiorii 
Școlii sportive Pelroșeni și ai Școlii 
sportive din Rîșnov. Concursul a 
cuprins probe de fond, la individual 
și pe echipe, juniori. Redăm ordi
nea locurilor obținute pe probe de 
concurs:

10 kro fond (băic(i) : 1. Buricea 
p (Rîșnov); 2. Coman Constan- 
(Petroșeni); 0. Coșulel Stelian 
5 km fond (băieți) : 1. Stoichlt 
irqhe (R); 2. Bobeș Gheorghe

Ducaru Radu (R); 5 km fond 
1. Bănceu Georgeta (R); 2. 
Margareta (P); 3 km fond 

1. Bărăscu Georgeta (R); 2.

Tctre 
tiu 
(R): 
Gheo 
(R); 3 
fi ele) : 
Racsak 
(Iote):
< leorqhese Luminița (R); 3. Petruș 
Gherghina (P); 4. Dumitrescu Lumi
nița (P); ștafetă 3X5 km (băieți): 1. 
Rîșnov I; 2. Rîșnov 11; 3. Pelroșeni 
1; 4. Petroșeni II; ștafetă 3X3 km 
(fote): 1, Rîșnov; 2. Petroșeni. Punc
taj general: Școala sportivă Rîșnov 
— 30; Școala sportivă Pelroșeni — 
64

O dală cu reluarea competițiilor 
otic idle de fotbal, își reîncep activi
tatea și cavalerii fluierului — arbi
trii — unicii judecători pe gazon ni 
jocului cu balonul rotund.

In scopul îmbunătățirii activității 
arbitrilor și pentru aducerea la cu
noștință a formulei do disputare a 
campionatului interjudelean (fost re
gional). la Deva a 
sfătuire. la care au 
arbitrii din judelui 
ferenl ce categorii 
duc. In fala color 
expus un material plivind arbitrajele 
prestate în turul campionatului re
publican si regional, cu exemplifi
cări concrete și un alt material cu 
unele precizări privind jocul porta
rului de fotbal. De asemenea, s-a fă
cut cunoscută formula de disputare 
a campionatului 
fotbal : 
nele actualului

Mai multi 
blema că nu 
nă securitate

întregul lot al arbitrilor 
din județ, care conduc 
campionatul republican, 

iu orășenesc, s-a angajat

avut loc o con
test invitați teii 
Hunedoara, indi- 
de meciuri con- 
prezenli a fost

G. CAZAN 
arbitru de fotbal

Interviu de sezon

de 
fi-

interjudelean 
iceeași din tur pina la 

ampionat.
arbitri au ridicat pro-
li se asigură o depli- 
de către colectivele de 
întrecerilor,organizare a

nu-i suficient, dragi suporteri!
Suporterii, acești entuziaști ai tri

bunelor și peluzelor, acești oameni 
pasionați, generoși și . .i< 
indiferent de anotimp 
nozele meteorologice, 
prezenti la „datorie", 
fluierul d<

erlători care, 
și de prog- 
sînl oricînd 
să „prindă" 

începui al oricărui spec
tacol fotbalistic, constituie — și acest 
lucru ar trebui să-l știe oricare din
tre ei — una din coloanele de spri
jin, atît moral cit și material, ale 
fotbalului.

Atrași total sufletește de trecutul 
si prezentul rep-ezentantelor Văii 
Jiului în campionatele divizionare A 
și C — Jiul Pelroșeni și Minerul 
Lupeni — suporterii echipelor noas
tre minieresti își probează, la meciu
ri și-n discuțiile atît de aprinse „or
ganizate" oriunde ad-hoc, grija pen
tru viitorul echipelor favorite; rin 
culmea fericirii, la S.ucCese răsună
toare (7-0 cu Steagul roșu), îngri
jorați la insuccese neașteptate (0-1 
cu F C. Argeșul), fideli și-n periodele 
gîele (< înd echipa ocupa locul 13). 
simnali/antii pchinci Jiul s-au do
vedit — deși nu totdeauna — bine 

iii. încurajările lor (acel 
!") fiind de real

cituși de puțin pretenția de a i 
<ă hotărască... alcătuirea for 
suporterii echipelor au avut întot
deauna sugestii și propuneri construc
tive menite să ducă la rezultate per
manent bune ale formațiilor 
qile.

Dar. solidaritatea aceasta 
satură caracteristică suporterilor no
ștri — trebuie dezvoltată. In prezent, 
o corelație echitabilă, perfectă, înlr 
sprijinul moral și cel material n 
mai există. Numărul de membri siis 
tinălori cotizanți ai celor două 
este mic fala de—să-i zicem 
ale echipelor F.C. Argeș și Universita
tea Craiova. Acum, cind ne mai des- 
pa_l doar cîteva zile pînă 
st- -t il returului campionatului 
fotbal, ar fi necesar ca toti suporterii 
să înțeleagă că fără o bază materială 
puternică, echipele îndrăgite nil se 
pol consolida ca „forte" adevărate în 
campionat. Sa sprijinim moral, să-l 
încurajăm mereu pe „băieți" cu „Hai 
Jiul !” sau „Hai Minerul '", dar să 
e acordăm și sprijinul nostru material, 

să cotizăm pentru echipele noastre 
preferate. Este absolut necesar și de 
real folos acest hipe.

i și Lupeni.
< orilor disputate, pii- 

fost ocupate de: 
icii Sbiichea (Ilateg); 
mru (Deva); 3. Con- 

(Brad); feminin: 1. 
(Sebeș); 2. Aluna 

(Brad); 3. Rodiră Lu
pe mixte: l. Voința 
i Sebeș; :i. Voința

NICI'

INTERLOCUTOR: LIBARDI
Fotbalistul Petre Libardi de la Jiul 

Pelroșeni nu mai are nevoie de pre
zentare. Dezinvoltura cu care acțio
nează pe dreptunghiul de gazon, în 
dificilul rol de coordonator al jocu-

— In ceea ce te privește, ce poți 
adăuga?

— Mă voi strădui să fac mai mult 
pentru echipă, să mă înțeleg mai 

colegii. Cu putinăIn joc cu

Primăvara se fac o tot mai mull 
imlila. Nu peste multă vreme mugii- 
ii vor aduce pădurile la viată, iarba 
a înfrumuseța cîmpul șl dealurile.

Munții vor li mai veseli, mai primi
tori.

Daca natura a lost darnica 
miisetile <e înconjoară municipiul 
Pelroșeni, în oraș spatiile verzi poar
ta in viata lor ceva clin mina omului.

In această primăvară, spatiile v 
vor c reșle cu încă 8,5 hectare, 
prolate totală a lor ajungind la 45,1 
hectare. Pentru a incinta, pentru a 
odihni privirile celor care încearcă 
un ceas de odihnă, spatiile verzi 
Irebuie să fie aranjate cu gust și 
pricepere.

In acest scop conducerea 
Petroșeni s-a preocupat din 
Astfel, vor li plantați peste 15 000 d 
arbori și arbuști, 7 500 do trandafiri 
și aproape 900 000 do Hori, petuni, 
begonii, crizanteme, dalii, gura leu
lui.

De asemenea cele 180 de vaze 
ornamentale din azbociment de di
ferite dimensiuni vor fi pozate în 
diferite puncte ale orașului. Iarba ce 
va crește din cele 5 000 kg .de 
mintă, nu prtv1o multă vreme, va 
vita la o clipă de odihnă pe locuito
rii municipiului.

'X

Flori in soro de la Lonea.R.S.

POȘTA
REDACȚIEI

IN CLIȘEU : 
bardi in lața col

tului său sportiv.

l'ext și loto:

loan Radu, Pelroșeni — Intrucit 
soția dv. lucrează în judelui Argeș, 
vă sfătuim să vă adresați cu proble
mele care vă interesează 
competente din județul i 
care au datoria să rezolve 
problemele 
muncii.

forurilor 
respectiv, 

1 operativ 
ridicate de oamenii

Ținind seama de natura 
rilor despre care ne-ali 
sfătuim să vă adresați 
locale. Problema în cauza poale fi 
soluționată in mod favorabil de că
tre comisia de 
lingă consiliul 
în care locuiți.

neajunsti- 
scris, vă 
organelor

împăciuire de pe 
popular al orașului

■Ar ★

Petroșeni

Pentru
„activizarea" 
zonelor 
cu semnul alb

JOI 7 MARTIE

trebuie să știe toata lumea că 
pentru antrenament ?

AUREI SLABII

lelalte - calități - 
tehnico-taclice, toate vă sini de
sigur cunoscute. Ele l-au recoman
dat selecționerilor, datorită lor Li
bardi a fost chemat deseori să re
prezinte, alături de alți coechipieri, 
fotbalul românesc peste hotare.

L-am vizitat de curînd Ia domi
ciliu. Ochii mi s-au oprit asupra 
coltului său sportiv, brodat de tro
fee. insigne, fanioane. L-am „ata
cat" cu cileva întrebări de sezon (se 
înțelege — fotbalistic) la care mi-a 
răspuns amabil :

— Ce perspective întrevezi echipei 
pentru retur, Petre ?

— Dacă întrebarea se referă la lo
cul în clasamentul final, sper să ter
minam în prima jumătate a acestuia, 

ini convins că și calitativ vom în- 
îgistra un salt cu condiția ca noii 

no>tri colegi de echipă (Octavian 
Popescu și Grizea) să se încadreze 
cit mai repede în concepția de joc 
a formației noastre, să dea totul 
pentru culorile asociației „Jiul" pe 
care o reprezentăm.

reintru în obiectivul 
selecționerilor pentru echipa națio
nala. Nu de altceva, dar îmi sînt 
încă proaspete frumoasele amintiri 
din turneul sud-american din iarna 
lui 1967...

— Mult succes, Petre!

loan Ciur,
dv. cu privire la deficientele consta
tate la atelierul de reparații radio 
al cooperativei meșteșugărești „Jiul" 
din localitate s-a dovedit întemeiată. 
Asupra lipsurilor manifestate de lu
crătorii acestei unilăti, conducerea 
cooperativei ne informează ca a luat 
măsuri corespunzătoare, schimbindu-1 
din funcție pe responsabilul atelie
rului de reparații radio.

★

Sesizarea Petroșeni — Ne bu-

Ce

Dan Damian, 
cură faptul că doriți să deveniti co
respondent al ziarului nostru, 
condiții trebuie să îndepliniți ? Să ne
scrieți. Despre ce? Despre munca 
și viata nouă din patria noastră, des
pre frumusețea locurilor în care 
trăim, despre diverse activități cul
turale, sportive-, sociale, despre o 
serie de anomalii pe care le sem
nalați în diferite domenii alo vieții 
șl muncii.

Faptlil că nu in toate /anele 
Văii Jiului, posesorii de tele
vizoare au posibilitatea de a 
obține o inagime clară, n-a 
rămas neobservat de către 
tehnicienii cure execută repa- 
rații de televizoare ta coope
rativa „Jiul" din Pelroșeni. In 
prezent, colectivul aces'iri a- 
telier realizează uri amphiica- 
tor de antenă după concepția 
tehnicianului Boicescu Nico- 
lae. Noul amplificator, in care 
cel ce l-a conceput a pic toi 
spiritul său inventiv, toate cu
noștințele sale in meserie, va 
iace ca și in zonele opturale 
să se poală obțin? i • ecra
nele televizoarelor -■ imagine 
clară. In zilele următoare am- 
plilicatorul va ii experimentat 
inlr-o zonă din salul Cimpa*

Un
4.

grup de locatari ai blocului 
cartierul Braia — I upeni — „CRAII" COFETĂRIEI

ftOTA

Cerc vicios ?
O sesizare din partea direcțiunii 

unei școli generale din cartierul Ae
roport : de clteva zile, sute de co
pii, elevi ai școlii, tremură de frig 
în clase, din cauză că centrala ter
mică nu asigură încălzirea corespun
zătoare a instituției. De altfel, ne
mulțumiri privind încălzirea ni s-au 
adus la cunoștință și din partea lo
catarilor. In ultimul timp, calorife
rele sînt mai 
iar apa caldă 
problemă.

Am pornit 
trind răspunsurile din partea celor 
în cauză :

Administrația 
primim cărbuni 
de 27 februarie 
ne prevăzute pentru cartierul Aero
port 
plus, 
ziua 
sosit , 
lac peste pupăză, s-a întrerupt și 
curentul electric".

Din partea l.L.L., aceeași acuzație, 
combinatul nu își respectă obligațiile 
conform înțelegerii încheiate cu în
treprinderea. Pînă-n 27 februarie cu

mult reci decit calde 
a devenit din nou, o

investigațiile, inregis-

centralelor : „Nu 
sufirienti"; in ziua 
din 130 tone cărbu-

— am primit abia 51 tone. In 
cărbunii ne vin și tîrziu; în 

de 28 abia după ora 9 ne-a 
primul transport, iar apoi, co-

TELEVIZIUNE

p<-->te 1 ouu tone au primit l.L.L. mai 
pufin cărbune decit era prevăzut 
prin minute încheiată între C.C.V.J. 
și l.L.L

La C.C.V.J.. serviciul de desfa
cere recunoaște că au fost greutăți 
cu livrarea cărbunelui din cauza ne- 
realizării planului de către prepara
ta Corcești. Contabilitatea direcției 
comerciale susține în schimb că toa
te comenzile I.L.L.-ului pe baza mi- 
nutei încheiate între C.C.V.J. și 
l.L.L. se onorează. (? ')

Adevărul e că l.L.L. 
un contract de durată
tul, ci trăiește mai ales din cotele 
de cărbune ale salariatilor C.C.V.J.

In fine, cercul se-nchide (deși s-ar 
mai putea lărgi!). Dar e și așa des
tul de larg și vicios, fiind cusut din- 
tr-un lanț de cusururi, printre care 
acuzațiile reciproce își au șl ele 
locul.

In orice caz, e vorba de copii, de 
o școală care să ofere condiții op
time, civilizate desfășurării unei ac
tivități nobile și de înaltă răspun
dere. Deci — mai multă seriozitate!

17.30 Pentru cei mici. Filmul 
.,Paddle călătorește spre 
mare".

18,00 Ia ordinea zilei: Cum 
se asigură utilajele teh
nologice.

18.30 Curs de limba 
(lec|ia a 6-a).

19,00 Atlas folcloric: 
tri(a aurie.

19,15 „Mult e dulce 
moașă" — emisiune 
limba română.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic 

Publicitate.
20.00 Festivalul international 

de muzică ușoară — Bra
șov, România. Concurs 
de interpretare (II) — 7 
interpret!. Recitaluri 
„hors-concours" susținute 
de Edllh Pieha și Cate
rina Caselli.

22,20 întrebări la care s-a răs
puns. întrebări la caro 
nn s-a răspuns încă.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

germană

Pe

Șl tru
de

n-a încheiat 
cu combina-

Filme
martie

Noiembrie: Cău-

I. D.

PETROȘENI — 7 
tali idolul; Republica: Ocolul; PE- 
TRILA : Cine va deschide ușa?; LO
NEA — Minerul: Pasărea Phoenix? 
7 Noiembrie: „33"; ANI NO AS A : 
Dragostea este interzisa; VULCAN: 
Loana; LUPENI — Cultural: Cînd tu 
nu ești; Muncitoresc: Recompensa.

Noul pod rulant pentru descărcarea utilajelor miniere <le 
mina Lonea 2.

I

I
I
1^1 Ulii UI

Muzică 
poetic; uru„ .-u ....

| preferată; 9,00 Butelii

ÎLa microfon, melodia pi viei 
Pe meridianele globului cu
>r.r. O SS 1 nnnin rlrun

I

PROGRAMUL 1 : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 Pro
gram muzical de dimineață; 6,00—8,25 

5 și actualități; 8,25 Moment 
; 8,30 La microfon, melodia 

lin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată; 9.30 

.1 skec și 
ig, o melo- 

10.10 Curs 
limba rusă; 10,45 Program de 
•iv; 11,00 Buletin de știri; 11.03 

11,15 Cînlăreti 
lumii : Elena 

11,35 Cîntă formația Floria 
CU;

9,55 „Lin nume dra<
— muzică ușoară; 

iiTiha rusă; 10,45
die" 
de li 

j ■în!«
8 Cronica economică; 
| români pe scenele

EMoculescu; 11,45 Satul medicului:
Vaccinarea B.C.G.; 12,00 Interprete

| ale cîntecului popular românesc : Lu- 
6 creția Ciobanu, Angela Moldovan, 
S Maria Lătăretu și Ioana Radu; 12,15

Buletin de știri; 12,20 Notali-vă din 
Î programele noastre; 12,22 Succese

ale muzicii ușoare; 12,45 Radiojur- 
inal. Buletin meteorologic; 12,55 In- 

tilnire cu melodia populară și inter- 
I prețul preferat; 13,30 Festivalul in- 
i ternational de muzică ușoară — Bto- 
Ișov, România-, 14,15 Dumbrava mi

nunată; 14,30 Radio-pi.’blicilate; 14.50 
S Tineri interpret! de muzica ușoară: 
I George Răpeau; 15,00 Buletin de

la

PROGRAM
Vineri

știri. Buletin meleo-rutier; 15,05 Jo
curi feciorești; 15,15 Coordonate cul
turale; 15.30 Festivalul international 
de muzică ușoară — Brașov, Româ
nia. Recital Edith Pieha; 16,00 Ra
diojurnal. Spori. Buletin meteorolo
gic; 16,15 „Mama, cel mai scump 
cuvînl" — emisiune de cîntece; 
16.30 Astăzi e ziua ta — niuzică u- 
șoară; 16,45 Melodii populare cu ten 
Blăjan, Iosif Milniț și Marin Pogon; 
17,15 In slujba patriei; 17,45 Calei
doscop muzical; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică; 18.15 
Selecliuni din opereta „Frumoasa E- 
lena" de Offenbach; 18,50 Cîntă 
Nelu Orian; 19,00 Radiogazela de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Radiomaqazin sportiv; 20,17 
Melodii românești; 20.35 Teatru se
rial : „Aurul negru" de Cezar Pe
trescu. Seria a V-o; '.’1,00 Muzică 
ușoară; 22.00 Radiojurnal. Spori. Bu
letin meteorologic; 22.20 Orchestra 
Sergiu Malagamba; 22,30 Moment

dm centrul 
astlel de indivizi 

persoana a doi

Colelăriile își au specificul lor. 
Oamenii, cei mai niul|i, caută aceste 
localuri pentru a servi o prăjitură, 
o cah a, un pahar cu răcoritoare. Dar 
alții lingă o cafea consuma ...timpul 
tara :<• ( și conturbă tihna altora. 
Sînt unii indivizi care trecînd pragul 
cofetăriei, troc și de... regulile bunei 
cuviințe.

La cofetăria ,.Corso" 
orașului Lupeni,
pot fi recunosculi în 
frați : Chiritescu
Ștefan și Chiritescu 
Dan. Primul are 17 
ani și e salariat 
la sectorul I.L.L., 
iar al doilea — 14 

ani și e elev în clasa a IV-a (!) la 
Școala qertoială nr. 2. Și acum iată 
o „secvență" elocventă privind com
portarea lor în amintitul local.

In cofetărie mesele sînt ocupate. 
Cei mai multi consumatori sini tineri. 
Stau liniștiți, fără să conturbe sau să 
deranjeze pe nimeni, lingă o pră
jitură sau o calea. Discută în surdină, 
amical. La o masă însă, izbucnesc 
stridente, se aud cuvinte grosolane. 
Cei doi „crai" se adresea.'.ă tinerilor 
care intra în cofetărie pe un jargon 
de... mahala. Cel pletos, Ștefan, își 
„instruiește" fratele pe „viu* îl „în-

> ala* cum să „procedeze' cu felele. 
Zice :

— Asculta, scumpo, le fac un tro
tuar ?

Nefiind luat în seamă, „craiul" 
cel mare continuă în felul acesta:

— Fă nasoalo, faci pe nebuna, ai ? 
„Prîsiea nu se lasă nici el mai pre- 

jos. Urmează < 
fratelui.

Un om mai
„crailor" că nu

CINE SINT 
ACEȘTI INDIVIZI ?

în vîrslă le spune 
e bine ce lac, le 

cere să se poarte 
în mod civilizat 
în cofetărie. ..Ple
tosul" nici una, 
nici două, drept 
răspuns. *i ie jură, 
care a îndrăznii"

Clientii, majo-
îl scuipă pe „ăla 
să-i atragă atenția.

etatea tineji, stei ințjigati de conv 
nortacea 
e rău. 
exprimă 
ieșiri huliganice, 
necrescutului. Parcă se gîndesc așa: 
„Nu mă bag", „Există organe, de ce 

mi amestec eu?'- Tinerii gindind 
astfel nu lin seama d- un luciu esen
țial : formînd opinie, exprimindu-șl 
oprobiul imontriva huliganilor aduc 
un mare serviciu nu numai a' i-stora 
ci si societății.

BENONE PANAITESCU

lui Chmțescu* uu. ■ ■ e
nu protesu-cT/g, nu-și 

dezacomul fată de aceste 
revoltătoare* ale

DE RADIO
martie

poetic; 22,35 Muzică ușoară; 24,0(1 
Buletin de știri; 0,05—3,50 Estrada 
nocturnă. Buletine do știri și meteo- 
rutiere la orele: 1,00; 2,00; 3.00 și 
3,50.

PROGRAMUL 11 : 7,00 Muzicuța,
ocarina și cimpoiul; 7,10 Tot înainte; 
7,30 Buletin de știri; 7,35 Buletin 
meleo-rutier; 7.37 Notati-vă din pro
gramele noastre; 7.39 Prelucrări pen
tru fanfară; 7,45 Din repertoriu) in- 
terpretilor Lili Creangă și Stanciu 
Simion; 8,00 Muzică ușoară; 8,20 
Cîntece pentru copii; 8,30 Buletin de 
știri; 8,35 Melodii populare; 9,00 
Muzică instrumentală și vocală ro
mânească; 9,30 Muzică ușoară; 10,00 
Buletin de știri; 10,30 Teatru radio
fonic. Ciclul „Radiodifuziunea în 
sprijinul școlii". O noapte furtunoa
să. Comedie de I. L. Curagiale; 11,45 
Muzică populară; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 12.07 Va
rietăți muzicale; 12.45 Orchestra Pe
tre Magdin; 13,00 Cîntece cu dedi
cație; 13,30 Muzică populară; 14,00

15,40
16.00

Radiojurnal. Sport. Buletin meleo- 
rutier; 14,08 Concert de prinz; 15,00 
Arii din operete interpretate de 
Adriana Codreanu; 15,15 Melodii de 
Camelia Dăscălesvu și Petre Mihă- 
iescu; 15,30 Comica literare 
Pentru prietenii muzicii corah
Formalii artistice de amatori parti
cipante la cel de-al Vlll-lea concurs 
republican; 16,15 Pe teme medicale; 
16 25 Din viata de concert a Capi
talei; 17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Festivalul interna
tional de muzică ușoară — Brasov, 
România; 17,45 A 7-a artă. Ediție 
pentru cinecluburi; 18,00 Cîntă Te- 
renle Petrescu; 18,10 Festivalul in
ternational de muzică ușoară — Bra
șov, România; 13,55 Buletin de știri; 
19,00 Ciclul „Simfonii de Havdn”; 
19,30 Curs de limba spaniolă (lec
ția a 37-a); 19,50 Noapte bună, co
pii; 20,00 Seară de operă; 21.00 Bu
letin de știri; 21,05 Seară de operă 
(continuare); 21,30 Studioul de poe
zie; 21,56 Seară de operă (continua
re); 22,15 Carnet plastic; 22,30 Cîn
tece cu dedicație; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Antologia discului; 24,00 Ex
poziție de muzică ușoară; 0,55—1.00 
Buletin de știri. Buletin meleo-rutier.
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Deschiderea lucrărilor Vietnamul de sud ESUARIEA FESTIVALUL INTERNATIONAL

Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor

Aeroportul dc 
bombardat dc

la Phan Rând 
patriot!

TANCULUI PETROLIER DE MUZICA UȘOARa

SAlGl)
ROMANIA

participante la Tratatul
de la Varșovia

SOFIA. — Trimișii noștri speciali, 
transmit: Miercuri după-amiază au 
început, la Sofia lucrările Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La lucrările consfătuirii participă 
delegația R.P. Bulgaria, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, delegația 
R.S. Cehoslovace, în frunte cu Ale
xander 
C.C. al 
legația 
Waller 
C.C. al

neral al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, delegația R.P. Un
gare, în frunte cu Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
delegația Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, în frunte cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S

La lucrările consfătuirii participă, 
de asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice I. I. lakubovski, comandan
tul suprem al forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Frontului 
National de Eliberare din Vietnamul 
de sud au bombardat miercuri noap
tea aeroportul de la Phan Rang, 
precum și centrul administrativ Di 
An, în apropiere de Bien Hoa, la 
nnuiai 20 km de Saigon.

Agenția de presă „Eliberarea" i- 
nunlă că drapelul F.N.E. a fost înăl
țat la Ca Mau, localitate situată la 
extermitatea meridională a Vietna
mului de sud. Potrivit agenției ci
tate. o parte din localitatea Ca Mau 
a fost ocupată de patrioti în urma 
unui atac combinat de artilerie și 
infanterie în urma căruia garnizoa
na militară saigonozu a înregistrat 
perderi grele.

VIETNAMUL DE SUD.- Cea 
mai neîmpăcată ură față de a- 
gresor, cea mai aprigă dorință 
de a-l învinge prin lovituri 
precise și neașteptate — iată 
sentimentele ce se pot citi pe 
fafa acestor luptători ai Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de

Comentind evoluția situației din 
Vietnamul de sud, agenția Franco 
Presse face remarca că uniURile 
partizanilor sud-vietnamezi r.imîu 
stă pine pe situație In zonele rura
le, Iar în regiunea marilor orașe a- 
plică tactica atacurilor de hărțuire. 
In ultimele 24 de oro, șapte baze 
americane au fost bombardate de 
patrioti. Și Saiqonul a fost supus 
atacurilor F.N.E.. Agenția citată a- 
rată că, elemente ale F.N.E. au reu
șit, folosindu-se de întunericul nop
ții, să pătrundă in capitala sud-viet- 
naineză și să se instaleze chiar tn 
clădirea unui post de politic și la 
cartierul general al unei unități a 
forțelor speciale saiqoncz.e.

Comentind situația din alto re
giuni, agenția France Presse arată 
că unități ale partizanilor se gru
pează la Khe Sanh și, la Hue, ve
chea capitală imperială. „Amenința
rea asupra bazei Khe Sânii făinino 
în continuare gravă" scrie aceeași 
agenție. La Khe Sanh. patrioti! fac 
tranșee din ce în ce mai apropiate 
de pozițiile defensive ale america
nilor, îngustînd tot mai mult sfera 
de acțiune a aviației S.U.A. De ase
menea, dintr-un moment într-allul, 
F.N.E, poate să reia ofensiva asu
pra orașului Hue. In regiunea fos
tei capitale imperiale se masează 
noi forte ale partizanilor.

UN ADEVĂRAT FLUVIU NEGRU 
DiN SANAMENINȚĂ PIAJEI.E

JUAN

DIN PANAMA
S-A AGRAVAT

----- 9------

COMENTARIU
EXTERN

poale mai la înde-

S. U. A

preliminare din

Puternice furtuni
in Mexic

inundații, fapt ce a

MAFIA AMERICANA
AMESTECATA

IN ASASINATUL
DE LA DALLAS ?

săi
unul din prietenii 

t principalul trăgă- 
contra lui Ken- 

i primit 30 000 de 
asasinatului de la

Dubcek. prim-secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, de- 

R.D. Germane, în frunte cu 
Ulbricht, prim-secretar al 
P.S.U.G., președintele Consi

liului de Stat al R.D. Germane, de
legația R.P. Polone, în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., delegația Repu
blicii Socialiste România în frunte 
cu Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

SAN JUAN. — O întreagă flotilă 
de remorchere maritime, nave de 
salvare și vase civile do tonaj’ mic 
nu a reușit miercuri să degajeze 
epava tancului petrolier „Ocean 
Eagle", care s-a rupt în două în a- 
propicrea plajelor din capitala insu
lei Porto Rico, San Juan. Valurile 
înalte au împotmolit și mai mult 
epava tancului liberian, îngreunînd 
eforturile de salvare. Petrolul conti
nuă să se scurgă în man 
spărturi, formînd un 
negru pe o distantă de 
amenintlnd să 
plajelor.

Un purtător de cuvînt al 
a declarat că marea devine 
aqitată și mărește riscurile 
tate de încercările de degajare 
navei care transporta 5,7 mllioam 
galoni de petrol. Do pe acum, ur 
mările acestui accident au devenit 
evidente pentru industria turistică 
din San Jiian. Numărul vizitatorilor 
a început să scadă, hotelurile 
plînq do lipsa clientilor.

CRIZA POLITICA

RIO DE JANEIRO. — Criza poli
tico din Panama, declanșată in ur
mă cu cîteva zile, s-a agravat ieri, 
după ce președintele tării, Marco 
Rubles, a încălcat înțelegerea ante
rioară cu opoz.itia în privința demi
terii întregului cabinet. Opoziția 
democi at-creștină l-a acuzat pe pre
ședinte de utilizarea fondurilor pu
blice pentru a-și asigura la viitoa
rele alegeri un succesor preferat in 
p rsoana fostului său ministru de 
filările David Samudio. 
a evoluat prin declanșarea 
nifestatii 
l-an silit 
gieze in 
a: gărzii 
di • din capitala panameză a anun
țat la un moment dat căderea pre
ședintelui Robles. însă nu

ministru
Tensiunea 
unor ma- 

antiguvernamentale. care 
p<- președinte să se refu- 
incinla cartierului general 
naționale. Un post de ra-
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„LA ES1 DE SUEZ
SAU CONSECINȚELE 

UNEI POLITICI NEFASTE
Acum, clnd iluzia Angliei 

de u-și menține strategia la Est 
de Suez s-a spulberat, se dez
văluie in adevăratele lor di
mensiuni consecințele acestei 
politici, la care Whilehall-ul 
a renunțat al îl de greu.

T rupele engleze din Golful 
Persic, Malayezia și Singapore, 
cu excepția unei mici garni
zoane din Hong Kong, vor fi 
așadar evacuate pină în 1971. 
Plecarea lor lasă însă, în ur
mă multiple și serioase pro
bleme. căci îndelungata pre
zență militară britanică a pus 
asupra economiei unor țări de 
la Est de Suez o amprentă ce 
nu va putea fi lesne îndepăr
tată.

Timp de decenii bazele bri
tanice — pionii „marelui drum 
imperial" — au avut menirea 
de a păzi cu strășnicie comoa
ra inepuizabilelor bogății pe
troliere ale Golfului Persic, 
cositorul din Malayezia șl Sin
gapore. imensele plantații de 
cauciuc din această zonă. A- 
trase de mirajul acestor bo
gății. monopolurile engleze 
și-au concentrat masiv intere
sele la Est de Suez. Ele dețin, 
alături de cele americane, po
ziții cheie într-o mare parte 
a Peninsulei Arabice, unde se 
allă circa 70 Ia sulă din re
zervele de petrol ale lumii ca
pitaliste. Numai cei doi gl- 
ganți în domeniul' petrolului, 
firmele engleze „Royal Shell" 
și „British Petroleum", care își 
desfășoară activitatea în re
giunea Golfului Persic, de
țin acolo acțiuni de peste 
2000000000 lire sterline. Iu 
Malayezia și Singapore In
vestițiile companiilor britanice 
sînt. de asemenea, de ordinul 
miliardelor de lire sterline, cu 
her.oficii rle no.fe -100 In sută.

Interesele populației locale 
au lost sacrificate fără rezer
ve. Taclicile folosite au va
riat de la car la caz. Pentru 
a-și asigura dominația in Ex
tremul Orient, Anglia avea 
nevoie de un vast teritoriu. A 
fost creată artificiala Federa
ție a Malayeziei. In alte ca- 
niri, ca de exemplu in Orien-

tul Apropiat, s-a folosit clasi
cul „divide et impera". Golful 
Persic, cu inepuizabilele sale 
bogății petroliere, au putea fi 
slăplnil decll sub forma unor 
șeicate mărunte. Teritoriul din 
nordul Mascatului, a cărui 
pupulație abia depășea 100 000 
locuitori, a lost Împărțit în 
șapte „stale".

Preocupate numai de spori
rea profiturilor lor, monopolu
rile au imprimat economiei ță
rilor aflate in sfera lor de do
minație un accentuat caracter 
unilateral. Adenul, Bahreinul, 
Omanul, Mascatul și celelalte 
emirate șl sultanate din Pe
ninsula Arabică nu prezentau 
Interes pentru monopoluri de- 
clt, din punctul de vedete al 
filonului de aur negru. Cele
lalte ramuri industriale, pre
cum și agricultura și crește
rea vilelor au lost total ne
glijate. Alimentația constituie 
o problemă majoră In această 
parte a lumii. Chiar Kuweitul, 
care are un venit național ri
dicat datorită bogatelor zăcă
minte de petrol, este nevoii 
să Import IOOOO tone

alirnenle și foaie celclalle bu
nuri de primă necesitate.

...Pe măsură ce planurile bri
tanice de retragere capătă con
tur, o febrilă nerăbdare cu
prinde pe făuritorii politicii a- 
mericane in Extremul Orient. 
Din nou teoria „umplerii vi
dului" își impune exigențele 
la Washington. Vizitele unor 
misiuni americane „de studii" 
în Singapore, Madagascar, In
sulele Mauritius și Seychelles 
au dezvăluit o parte din pla
nurile Pentagonului.» Nu, nu e 
vorba de vreun ajutor pentru 
lichidarea grelelor consecințe 
ale nefastelor ba/e militare, 
ci de crearea... altor baze. 
Sau, ducă acest lucru nu e po
sibil, s-ar dori cel puțin crea
rea unor blocuri militare care 
să asigure securitatea intere
selor marii finanțe americane 
în regiunile rămase fără „o- 
crotirea" militară britanică. 
Șansele sini însă reduse, lucru 
dovedit de refuzul categoric 
al unor state din Orientul Mij
lociu de a participa la un a- 
semenea bloc propus de un 
înalt demnitar american. Este 
cu siguranță un semn al vre
mii și un subiect de meditație 
pentru cei stăpîniți de ceea 
ce am putea numi „tentația 
umplerii vidului". La urma ur
mei, plecarea britanicilor este 
o dovadă elocventă că politi
ca blocurilor și bazelor a de
venii in lumea de azi un ana
cronism. Dacă experiența bri
tanică este totuși mai greu dc 
perceput Io Washington, Odi
seea americanilor in Vifetnam 
le este 
mină.

Sabina BONDOC

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșeni str. Republicii nc. 44. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.)

garia), Urszula Sipinska (Polonia), 
Marion Rung (Finlanda), Anca Aqe- 
molu (România), Jacques Hustiu (Bel
gia), Katy Kovar s (Ungaria) și Roddy 
McNeil (Scolia).

Iu partea a doua a sp •< tacolului, 
alcătuit din trei recitaluri sus
ținute de vedele ale muzicii u- 
șoare de reputație internațională, 
deschiderea a revenit artistului eme
rit Gira Petrescu, care deține cu 
tinerească dezinvoltură 
în ierarhia interpretilor 
ușoară din tara noastră, 
trescu a adus, prin recita 
tal, nn emoționant omagiu 
tului Ion Vasilescu, înainte 
seamă al creației originale 
lui. Sutele de melodii inspirate 
tezaurul nepieritor al cîntecului 
măhesc, pe care Ion Vasilescu le-a 
dăruit patrimoniului clasic al muzi
cii ușoare, sînt tot atit do prețuite 
astăzi ca și în anii primelor lor 
cese. Doi din concurenlii străin 
actuala competiție de la Brașov 
și-au ales cite o melodie de Ion Va
silescu. Repertoriul variat susținut 
de Gică Petrescu a ilustrat trăsătu
rile specifice ale croației celui mal 
popular compozitor dc muzică ușoa
ră românească și, totodată, măies
tria interpretului, a cărui carieră ar
tistică de pesta trei decenii se con
fundă adeseori cu succesele melo
diilor de neuitat ale lui fon Vasi
lescu.

Concurenlii an fost acompaniat» 
de orchestra festivalului, condusă pe 
rind de artistul emerit Sile Dinicu, 
Alexandru Imre și Richard Oscba- 
nitz.ky, iar recitalul artistului eme
rit Gică Petrescu a fost acompaniat 
de orchestra Paul Ghenter.
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Grecia

cei

marinei 
tot mai 
prezen- 

a

prin două 
adevărat fluviu 

kilometri și 
murdărească nisipul

Johnson în 
Conducătorul 

a senatorului 
; a afirmat că

(Urmare din pag t)

(Agerpres)

De la Tabarka 
la Bizerta

Președintele Johnson
nu va participa la alegerile

WASHINGTON. — Președintele 
Lyndon Johnson a hotărî! să nu 
participe sau să permită vreunei 
personalități democrate să participe 
în. numele lui la alegerile prelimi
nare care vor avea loc la 30 aprilie 
în statul Massachusetts. Senatorul 
Eugene bd.cCarthy rămine astfel sin
gurul democrat care va participa la 
preliminariile din acest stat, și

72 de deputati ai acestui stat la con
venția democrată (care va avea Ioc 
în cursul verii la Chicago și va de
semna candidatul partidului la pre
ședinție) vor trebui să-și de-a votul 
senatorului.

Intr-o declarație făcută înainte de 
anunțarea hotărîrii președintelui, 
Eugene McCarthy și-a exprimat do
rința de a avea o „dezbatere direc
tă" cu președintele 
cursul preliminariilor, 
campaniei electorale 
în statul Massachusetts 
neparticiparea lui Johnson constituie 
„o victorie majoră" a lui McCarthy, 
cunoscut pentru atitudinea sa criti
că fată de politica vietnameză a pre
ședintelui.

Alte 109 persoane 
concediate 
din aparatul de stat

ATENA. — Guvernul 
grec continuă activitatea de 
rare" a organelor de stat. Agenția 
France Presse relatează că presa a- 
teniană a publicat o listă cu alte 
109 persoane concediate, cea mai 
mare parte funcționari ai Băncii Na
ționale și ai Băncii Comerciale.

Cu aceste noi demiteri, numărul 
persoanelor concediate în cadrul 
operațiunii de „epurare" a servici
ilor publice se ridică

gliiba, mărginii de ficuși, es
te impresionant.

In vitrinele magazinelor de 
pe bulevardul Liberie, alături 
de măr Iutile atrăgătoare și 
scumpe din import, se pot ve
dea și etichete tunisiene.

Noul complex olimpic din 
Tunis a fost construit rhiui 
proiectul ales la un concurn 
organizat in I960. De alunei 
s-au construit zeci de noi sta
dioane, hoteluri și case dc o- 
dihnă, care au Înviorat arhi
tectura țării.

Orașul olimpic, unde își dau 
lnlîlnire atleții și sportivii din 
întreaga regiune mediteranea
nă. te vrăjește pur și simplu. 
El nu are seamăn în întreaga 
Africă. Aceasta a fost păre
rea unanima a participanților 
la jocurile mediteraneene ce 
s-au desfășurat sub lotusul de 
beton de pe stadion sau sub 
cupola minunată a Sălii Spor
turilor.

Bizerta este și un oraș in
dustrial. Aici, și în orașul în
vecinat Menzel Bourghibș, 
funcționează noile uzine, ra
finării și întreprinderi tunisie
ne.

Si colonialiștii au construit 
— și cartiere frumoase, și vile 
feerice, și palate, și bulevarde. 
Numai că tot ce construiau 
era pentru ei, numai pontul 
ei. Astăzi, in Tunisia nouă se 
construiește cu ajutorul țărilor 
prietene, se șterge hotarul din
tre cartierele europene și cele 
arabe, se mută centrul și via
ța acolo unde pot respira ca 
toții, unde soarele strălucește 
deopotrivă pentru toți.

MEXICO. — In ultimele zile, 
supra statelor din nordul și nord- 
estul Mexicului s-au abătut furtuni 
puternice însoțite de lapoviță. S-au 
semnalat pagube însemnate. Astfel, 
potrivit ziarului „Excelsior", numai 
în statul Sinaloa, în decurs de 48 
de ore, aceste furtuni au adus agri
culturii pagube evaluate la circa 15 
milioane pesos. In numeroase regiu
ni s-au produs 
făcut ca în unele state circulația' 
pe șosele și căi ferate șă fie Intre-

GENEVA. Știrea executări: 
prin spînzurare de către autoritățile 
rhodesiene a celor trei africani 
James Dhlamini, Victor Malambo și 
Duly Shadreck, a produs o vie con
sternare în rîndul membrilor Comi
siei internaționale a juriștilor din 
Geneva. Intr-o declarație dată publi
cității. după aflarea acestei vești, 
se subliniază că guvernul rhodesian

guvern ilegal, care nu esto 
recunoscut de O.N.U. și care din 
punct de vedere juridic nu-și poale 
aroga anumite drepturi. Declarația 
scoate în evidentă caracterul rasist 
al acestei măsuri, menlionînd că ea 
a fost pusă în practică în numele a 
200 000 de albi care vor să dispună 
de soarta celor 4,5 milioane de ce
tățeni de culoare din Rhodesia.

® ROMA. — Camera Deputatelor 
a Parlamentului italian a aprobat 
măsurile propuse de guvern pentru 
a face fată consecințelor cutremu
relor care au avut loc în luna Ia
nuarie în Sicilia.

Fondurile aprobate, sînt de 328 mi
liarde lire, sumă care depășește pe 
cea prevăzută initial de guvern.

„C A 111 I O RI z B » K 4 T O R“
LONDRA. — Constructorii de la 

o uzină britanică de motoare de a- 
vioane lucrează la un ,,camion zbu
rător". Destinat circulației rutiere,

INUNDAȚII IN BRAZILIA

MtAML — Ziarul „Miami News" 
relatează că James Mays, martor în- 
tr-un proces de asasinat al unui 
fost membru al Mafiei americane, a 
declarat că în urmă cu cinci ani I 
s-au oferit 25 000 dolari pentru 
participa Ia 
lui Kennedy, 
a afirmat că 
în aiiul 1963

,care a 
tor în complotul

'. Acesta a
înaintea

RIO DE JANEIRO. — Inundațiile 
intervenite brusc in sud-vestul sta
tului brazilian Bahia și nordul sta
tului Minas Gerais în urina ploilor 
torențiale au provocat moartea a 12 
persoane. Mii de-persoane au rămas 
fără adăpost, iar 
fost distruse.

el va fi actional de un mic motoc 
auxiliar și se va putea ridica de pe 
orice stradă pină la o altitudine de 
cea. 1 500 m cu o încărcătură utilă 
de 2 t. Viteza sa va fi de 350 kinzh, 
ra7.a de acțiune — 250 km.

Acest tip de vehicul va forma un 
inel de legătură intre camion și a- 
vionul pentru transportul de măr
furi. Ei întrece camionul obișnuit ca 
viteză și mobilitate, dar el nu va 
concură avionul de transport, care 
poate fi folosit în mod economic pe 
distante mai lungi.

9 WASHINGTON. — La Washing
ton continuă negocierile între re
prezentanții societăților producătoa
re de cupru și ai sindicatelor mun
citorilor din această ramură. Nego
cierile din capitala federală au În
ceput luni, la cererea președintelui 
Lyndon Johnson, care a chemat Ia 
solutionarea grabnică a acestui con
flict de muncă. Greva Celor •' peste 
50 000 de muncitori din această 
mură a fost declarată cu 
în urmă.

Purtătorul de cuvînt al 
be, George Christian, a
președintele Johnson ar fi recurs la 
presiuni pentru a pune capăt grevei.

ra-
sapte hm!

Al
tă

a 
asasinarea președinte- 
Potrivit ziarului, Mays 
banii i-au fost oferiți 
de 

fost

nedy". 
dolari 
Dallas și 40 000 dolari după aceea.

„Miami News" relatează că procu- 
rotul districtului Orleans, Jim Gar
rison, care’ întreprinde o anchetă 
perspqală fn legătură cu împreju
rările asasinării fostului președinte 
Kennedy, s-a întîlnit duminica tre
cută la Miami cu James Mays, care 

cerut 25 000 dolari pentru a-i 
la dispoziție informațiile ce 

eline. Garrison a refuzat insă 
să plătească această sumă. După 
cum so arată în relatarea ziarului, 
Mays a declarat că a aflat de la 
prietenul său că o persoană numită 
„Oswald" i-a oferit acestuia 75 000 
dolari pentru a-l ajuta să-l ucidă 
pe Kennedy. Oswald a căutat atunci 
încă un „trăgător de acoperire", 
care urma să primească 25 000 do
lari.

ACCIDENT TIMGIf

Tiparul; t.P.H. Subunitatea l’etioșeni

COREEA DE SUD: Aspect din timpul celebrării la Seul 
a unei impresionante căsătorii; numărul cuplurilor 
cifră neobișnuită — 134 perechi !

9 LONDRA. — Datorită puterni* 
cei furtuni care btntuie tn Marea 
Nordului, platforma de foraj brita
nică „Ocean Prince" s-a prăbușit in 
noaptea de marii spre miercuri tn 
mare. In vederea salvării celor 40 
de oameni aflați pe platformă, au 
fost trimise spre locul accidentului 
0 navă și un elicopter.

• LAGOS. — La Lagos a luat 
sfirșit reuniunea guvernului federal 
nigerian care a discutat probleme 
privind restaurarea economiei tării 
distruse în urma războiului civil. O 
atentio deosebită a fost acordată 
îndepărtării greșelilor care au dus, 
în trecut, ,1a crearea unor, industrii 
neviabile. Au fost discutate, de ase
menea, probleme privind comasarea 
Întreprinderilor textile ale tării piuă 
în 1972.
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