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LA E.M. LUPENI p'.fei

organizări la sectoare
Șeful de briqadă David Ion, 

de la mina Anlnoasa, lucrea
ză la o nouă inovație, în tim
pul liber.

I I

Stație 
telegrizu 
metrică 
în montaj
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INTERVIUL
NOSTRU

Realizările exploatărilor minie
re din bazin, după primele zile 
ale lunii martie, sînt sub aștep
tări. Pină in ziua de 7 a lunii 
in curs, C.C.V.J. a înregistrat un 
minus de 6 112 tone de cărbu
ne. Față de media realizărilor 
din ultimele zile ale lunii fe
bruarie. producția a scăzut cu 
peste 1 500 tone/zi.

Pentru a afla cauzele slabelor 
realizări ne-am adresat Iov. Kor- 
mdczky loan, inginerul șef al 
C C.V.J.

. — Cum explicați ritmul necores
punzător cu care au început activi
tatea In luna martie minele din Va
lea Jiului ?

— In luna martie, am intrat cu o 
capacitate de producție la nivelul 
pianului. Linia de front nu a suferit 
modificări — fală de ultimele zile

R. S.

(Continuare in pag. a 3-a)

Poveste din
blocul 13

Nu e vorba de o defecțiune 
i>ropriu-7.isă, ci de una cure 
vizează, dincolo de daunele ce 
le produce unui bun obștesc 
o conductă de apă spartă, ne
reguli In relațiile dintre oa
meni. dintre cetățeanul de rînd 
și funcționarul public.

In blocul turn nr. 13 din Pe
troșeni. predat cu 
în urmă, s-a spart 
o conductă. 
Apa s-a prelins 
pe perefii apar
tamentelor. ti
me zeala. flori
le de mucegai 
care au apărut 
pe perei i ca 
niște „tapete" 
au pus locatarii 
In stare de a- 
larmă. Nimănui 
tiu-i convine sa 
tr-un apartament cu pe ret it
mucegăili și, apoi, pentru e- 
vitarea degradării construcției 
oamenii au socotit necesar să 
sesizeze defecțiunea și sd cea
ră o intervenție promptă pen
tru evitarea urmărilor ei. Și 
deci...

Șale locatarul la ușa birou
lui administratorului din car
tier.

— Ce dorești mata ? Este 
luat scurt ..reclamantul". Omul 
își spune păsul. Replica vine 
pe loc: „E vorba de termenul

de garan(ie de un an. Con
structorului li revine obliga
ția să repare defecțiunile «u 
acest interval. Acolo să te a- 
dresezi mala I" Dar omul își 
arată nedumerirea. Uride, cui 
să se adreseze la construcții ? 
Socotește ca lucru! cel mai fi
resc din lume ca locatarii să 
se adreseze administrației car
tierului,

cileva luni 
la elojul 6

locuiască iu- 
cu

la rîndul ei... 
Dar vorba i se 
retează brusc: 

— Afit să aș
tepți mata piuă 
mă duc cu In 
construcții...

După „soluția" 
administratoru
lui, locatarul se 
duce ia condu
cerea l.L.L In
ginerul șef ad- 
mai „înfelegă- 

e. A/i făcui o 
omul cererea.

lor". „Da, așa 
cerere ?" Face 
Deh, dacă existenta unei ce
reri hotărăște evitarea degra
dării cllorva apartamente in
tr-un bloc nou...

Și, intr-adevăr, cererea a 
avut „puteri mai mari" deed 
administratorul: după... două 
săptămlni constructorii au re
parat conducta spartă.

E lungă povestea de la blo
cul 13. Oare . numai 
faptul că la mijloc e numărul 
13?

pentru

1
Balul

mărțișorului

-

Concurs
„Pentru
cel mai
frumos
exterior*8

i

■

organizării u- 
cel mai tru
care va avea 
incinta între-

Luna trecută, conducerea Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" din Lu- 
peni a luat hotarirea 
nui concurs „pentru 
mos exterior". Secția 
terenul, repartizat în
prinderii, cel mai curat și mai fru
mos amenajat va intra, la 15 mar
tie, în posesia unui premiu de 500 
lei iar dacă are și cei mai îngrijit 
interior premiul se ridică la 700 de . 
lei.

De la declanșarea concursului, in 
multe zile au putut fi văzuți oameni 
trebăluind în curtea fabricii. Pînă 
acum au fost colectate aproape 10 
tone de fier vechi, s-a curățat o ma
re suprafață dio curtea fabricii, iar 
pamîntul a fost pregătit pentru a se 
sădi mii de petunii și panseluțe din 
sera fabricii.

Schimbări in bine au loc și în in
teriorul secțiilor : micile stricăciuni 
slut reparate operativ, podelele sînt 
curate, ușile și ferestrele de 
menea.

Comitetul U.T.C. Vulcan îm
preună cu conducerea restau
rantului „Straja'1 din localita
te organizează pentru sîmbătă 
seara; cin „Bal al mărțișorului". 
La reușita balului i>i va da 
concursul orchestra restauran
tului condusă do I Vîlceanu 
Victor. Expoziția de artă cu
linară, cu vinzare, precum și 
surprizele de la bufet vor în
tregi strădaniile organizatorilor 
pentru reușita balului.

1 ,i Lupeni esle in curs de montare 
o modernă stație lelegrizuraelrică. 
Stația de lip C.T.C.-G3-40 adusă din 
import (Franța) are 40 de capele de 
delectare. Deci. concomitent, se 
poale constata concentrația de me
tan in 40 de fronturi de lucru. Ca 
urmare, muncitorii, angrenați in lu
cru. nu vor trebui să-și mai amin
tească să măsoare metanul, acesta, 
fiind măsurat auloiuat de către sta
ție.

Pină in prezent s-au montat în 
subteran cablurile de la camera sta
ției, care se află amplasată la su
prafață.

LH

Arhitectură modernă în Petroșeniul de azi.
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Petro- 
azi, 9

Grupul școlar minier 
șeni organizează pentru 
martie, o excursie de o zi la 
Tg. Jiu și Rovinarir. Cei 49 de 
excursioniști vor vizita: 
numenlele sculpturale ale 
telul artist Brâncuși la Tg. 
iar la Rovinari — mina 
localitate.

Nou magazin 
dc încălțăminte

ma
ma- 
Jiu, 
din

O nouă unitate comercială 
specializată se află în curs de 
amenajare în localul fostului 
magazin de televizoare (lingă 
Moto-sport).

Este .vorbaidii.-<x->!iuiate pen
tru desfacerea încălțămintei de 
sezon — cu fete textile și de 
cauciuc etc. In noul magazin 
s-au terminat reparațiile și 
montează rafturile, urinînd 
această nouă unitate să 
deschisă pînă la 15 martie.

Blocuri 
în pragul 
recepției

se 
ca 
fie

Constructorii de pe șantie
rul din Vulcan au terminat lu
crările la un • nou obiectiv : 
blocul F 1 cu 40 de aparta
mente care in aceste zile va 
trece prin „examenul" exigent 
al recepției.

Tot in Vulcan se lucrează 
intens la blocul G 3, cu 15 
apartamente, urmind ca in 
scurt timp și atesta să fie dat 
spre folosință locatarilor.

VE EA
Termometrul a înregistrat 

azi la ora 8 o temperatură de 
minus 4 grade la Petroșeni si 
minus 9 grade la Paring (mini
mele). Grosimea zăpezii la Pa
ring 102 cm.

-t-
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Spectrul
Dien Bien Phu-uîui

întrebarea înclină spre obsesie: 
să fie oare Khe Sanh un nou Dien 
Bien Phu ? „Mai rău", a declarat re
vistei „Expres" un ziarist american 
care petrecuse cileva zile aici. A- 
ceasta ține de psihologia pușcașilor 
marini americani. Oblșnuiți cu ope
rațiunile partizanilor, ei detestă răz
boiul static și așa se explică de ce 
nu le place să străpungă pămintui. 
La 21 ianuarie nu exista nici o în- 
tăritură șl nici o groapă mai adîncă 
de 1.40 m. Pușcașii marini americani 
refuzaseră chiar construirea de a- 
daposturi din ciment. La Dien Bien 
Phu exista cel puțin un spital. Aici 
nu există așa ceva. Sediul genera
lului Christian de Castries era re
lativ la adăpost in timp ce la Khe 
Sânii sediul colonelului David 
Lowuds a fosl complet distrus de o 
rachetă.

Khe Sanh esle acum o insuliță 
scăldată de apele oceanului. Baza,

punct forte al ofensivei din 1965, a 
devenit punctul slab al defensivei 
din 1968. Esle o problemă bine cu
noscută de generalul Rene Cogny 
care comanda in golful Tonkin in 
momentul bătăliei de la Dien Bien 
Phu: „Noi înșine am comis eroarea 
de a ne închide in această strategie 
statică a bazei. De ce ? Fiindcă oii- 
țerii care fac strategie abstractă cred 
că liniile de comunicație din Viet
nam sînt aceleași cu cele despre 
care 11 se vorbește la Școala de răz
boi. Este concepția unor oameni 
care nu se dau jos din camioane 
și jeepuri. In această țară poți să 
te instalezi pe o linie de comunica
ție dar ea nu poale îi tăiata. Viet
namezii pol trece și cu piciorul. Re
zultatul : apare o artilerie de ca
libru mare care începe să ne lo
vească baza frontal. Strategii spun 
mal inlii : nu face nimic, se vor 
așeza iu baterie șl-i vom reduce la

tăcere. Dar nu se așează în bate
rie. Cu prețul unei munci de cîteva 
luni, își îngroapă piesele, le intro
duc in tunele, lăsind în contrapan- 
tă numai tunul. Pentru noi, artileriș- 
tii, este o erezie, căci înseamnă să 
faci tir de infanterie cu nn tun. Dar 
rezultatul esle că, cu toate acestea, 
ne zdrobesc. Ei ne văd și se mișcă. 
Noi nu vedem nimic — și sinlein 
imobilizați".

O armată de partizani este in mă
sură să combine o putere de foc 
aproape clasică cu mobilitatea sa 
permanenta. Cuin se poate atuuci, 
acestea fiind condițiile, să degajezi 
o bază încercuită de dușmani '< S-a 
încercat desfrunzirea împrejurimilor 
și s-a ajuns la concluzia că proce
deul de eliminare a copacilor mari, 
provoacă o adevărată creștere de 
tufișuri. S-a pus bază pe B-52, dar

(Continuare in pag. o 4-a)

Zîmbetul de mulfumire
După trei ore de încordare ma

ximă, medicii au răsuflat ușurați. 
Operația reușise. Medicii chirurgi I. 
Lepădatu, Farcaș Mihai și medicul 
anestezist Samoilă Ion, s au privit 
unii pe alții mulțumiți.

De-o vreme, micuța S. I. de nu
mai 10 ani. a început să slăbească, 
n-avea pollă de mincace, vărsa. Pă
rinții au adus-o la spitalul din Pe
troșeni. In cileva zile, după efectua
rea mai multor analize, diagnosti
cul a lost precizat : tumoare ileoce- 
cală. Se cerea de urgentă interven
ție chirurgicală de hemicoleclomie 
dreaptă. O dală stabilit diagnosticul, 
au început pregătirile. Cum se în
trevedea că operafia va dura mult, 
rolul anesteziei era mare. După un 
studiu amănunții al analizelor, me
dicul anestezist Samoilă Ion s-a lio- 
tărîl să încerce — pentru prima 
dală la copii — anestezia generală 
potent ializală. cu mialgin, nozinal, 
eter și oxigen. In timpul operației, 
bolnava a fosl sub acțiunea unui 
somn profund, provocat prin pento- 
tal. Durerea a fost combătută cu 
mialgin și nozinal în doze dinainte 
stabilite de medicul anestezist. Rela
xarea musculară necesară efectuării 
operației în bune condiliuni a lost 
asigurată prin administrarea de

— flaxidil. In tot timpm >pc- 
bolnava avea o respirație di-

curată 
rafiei, 
rijală, controlată permanent de doc
torul Samoilă Ion. Singurul organ 
care funcționa normal — oro inima.

După trei ore de încordare maxi
mă, chirurgii termină operația cu 
reușită. Trezirea s-a tăcut prin scă
derea treptată a dozelor de narco
tice, prin administrarea de oxigen 
iar efectele curatei au lost combă
tute prin administrare de atropină 
și prost rictiină. Peste 15 minute, du
pă operație lelița S. I. a scos primul 
cuvînt. Apoi a căzut Intr-un somn

adine, de cileva ore. Șl lupta pen
tru salvarea bolnavei a continuat. 
Doctorul anestezist Samoilă Ion « 
început reanimarea. După zece rile 
de la data efectuării operației, dato
rită unei bune colaborări ini re chi
rurgie și secția anestezie — reanima- 
re, fetita a părăsit spitalul irixâ/rd- 
toșilâ. cu zîmbetul pe buze.

Zîmbetul de pe buzele ei însem
nau mulțumiri aduse medicilor și su
rorilor care s-au Îngrijit de sănăta
tea ei, i-au stins suferințele redind-o 
părinților, școlii.

R. SEI.EJAM
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In a patra zi a Festivalului
de muzica ușoară

BRAȘOV. — Trimișii Agerpres, S. 
Maximilian și Tr. Catincescu, trans
mit : La concursul de interpretare 
din cadrul Festivalului Internațional 
de muzică ușoară ce se desfășoară 
Ia Brașov, jumătate din numărul con- 
curentilor au trecut prin fața juriu-

NOCIVITATEA
„DĂDĂCELII"

INCRUSTAȚII

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Cerul variabil, mai 
mult noros, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vînt slab din 
sectorul nordic.

Holul cinematografului era plin de 
oameni de toate vîrstele, dar eroul 
principal al intîmpiării era doar de-o 
șchioapă. Se lipise de tatăl său și 
parcă erau una și aceeași ființă. Din 
cînd în cînd se uitau unul la celă
lalt, înțelegind fiecare că freamătul 
dinaintea intrării la film nu le în
găduie să-și spună unul altuia ceea 
ce aveau de spus. Dar le era de a- 
juns: se înțelegeau din priviri.

Desele schimburi de privire dădu 
tatălui prilejul să descopere pe fața 
băiețașului urmele unei ciocolate 
care nu de mult fusese terminată.

Cu un gest pe care numai un pă
rinte știe să-l facă, tatăl șterse, atent 
ca un bijutier, fata bucălată a micu
țului. Da, acum totul era așa cum 
trebuie să fie.

— De ce nu-1 pui dom-le să se 
șteargă singur ? Atîta lucru poate 
(ace și el. Matale știi ce înseamnă 

dădăcești copilul ? Ii tai craca 
sub picioare, îl arunci nepregă- 
în viitoarea vieții.

să 
de 
lit

I. BARBU

(Continuare în pag. a 3-aj

lui in primele două zile. Vineri, cei 
de-al treilea lot de candidați la tro
feul „Cerbul de aur" și la celelalte 
premii și mențiuni s-a prezenta» la 
examenul măiestriei interpretative. 
Potrivit ordinii hotărîte prin tragere 
la sorti, primul cinlăreț care a în
fruntat luminile reflectoarelor și e- 
xigența juriului internațional alcătuit 
din reprezentanții a 15 radiolelevi- 
ziuni europene, a fosl tînărul cinlă- 
ret Jo Rolland din Elveția. El este 
pînă acum posesorul unui premiu 
obținut la Festivalul de muzică u- 
șoară de la Sopot. Jo Rolland a in
terpretat acum, pe lingă o melodie 
din repertoriul propriu, piesa „Nici-o 
lacrimă" de Ion Cristinoiu.

Și-au prezentat apoi pe rînd me
lodiile alese Renee Martin (R. F. a 
Germaniei), Patricia Cahill (Irlanda), 
Dan Spătarii (România), Gabi Novac 
(Iugoslavia), Erik Thomace (Luxem
burg) și Guy Mardel (Franța).

Ca și la spectacolele precedente, 
partea a doua a programului a fost 
rezervată recitalurilor la care își dau 
concursul reputate vedele europene 
ale muzicii ușoare. Publicul devotat 
al Festivalului de la Brașov a avut 
prilejul să o asculte pe Rika Zarai, 
interpretă franceză, cunoscută din 
numeroase emisiuni de radio și tele
viziune, filme muzicale.

Așteptată cu nerăbdare de nume
roșii săi admiratori și-a făcut apoi 
apariția Rita Pavone, a cărei cele
britate mondială o scutește de vreo 
recomandare în plus.
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STEAGUL ROȘU

trondiste despre viață

4-

de 
de 

femei.

Dramatismul unei concepții

remarca

SECVENȚE CULTURALE

emerit

Foto: N. Moldovean»

bilități materialo mari — spn- dfti. Am Înțeles a sta prea
nea acel pedagog Si nu qre- tîrz.iu șl nu am format o
șese V M. insă. < ea totul cu opinie colectivă pentru a-1 de-
toat larqhelea. Credea că termina să vadă golul pe caro-l
P> • dispune d<- orice, pînă crease în jurul lui, prin aii

* viața unei ființe apro- tudinea lui sfidăloar
pi o! Și ajuns 1 î momentul La capătul discuției cu clasa
cînd i s-a refuzat ceva, a tras a \I-a C ne regăsim uniți do
o li ie de unire între incapaci- o concluzie comună. Nu Iron-
tab- lamiliei de -i opune un da ne caracterizează pe noi
mod de a qînd mai puțin tinerii. N qîndim serios la
hnb >lnăvit do a îloapreciere. v iitorul nostru, Ia menirea
într acest prim r ’fuz pe care noastră în societate" Adoles-
viat i l-a scos i cale și. la cenții din clasa a XI a C qfn-
cap tul unei qindiri bolnav i- dese astfel pentru că acest

„Trebuie să mod de a qindi e o constanta
.T.lî lumii că mă pol lipsi de < o definește un tineret în for-
ea". Dar n-a vrui să lase lumii maro, niște viitoare caractere
cc\ ; ceea ce credea că-i robuste, lerme. Fapt îl acesta
apa tine : un alt suflet care al cărui ecou încă nu s-a stins
încerca să-l facă pe el mai ne face să medităm k greșeala

viața a lipăi mușcată de plum-
bi și același glas al vieții l-a
Iacul slab in fața lui,
decit se cunoștea el,

..Fostul nostru cofo
lin superdolal

lir»or părinți, de multe c 
meni pregătiți pentru 
(părinții lui V. M. sînt medici), 

fac din copiii lor n 
. Și atunci cînd idolii 
dese niște slabe făp 

Iul e prea tîrz.iu să-i 
plămădească din alt material 
suflelos!

„Oferiți spectatorilor 
adevărata artâ“ !

O declarație a Artistului
MIRCPA BUCIU

Doar in atelier se întregesc 
noțiunile teoretice l

In clișeu: elevii fruntași, 
din anul I. Murgită Ion, Cim- 
peanu llie și Moraru Aurel, în 
atelierul de strungărie al Gru
pului școlar minier I upeni.

SPORT
Campionatul școlilor profesionale 
și tehnice «le 4 ani

campionii Văii Jiului
I acesta, calendarul spor

tiv al școlilor profesionale și 
tehnico de 4 ani cuprinde un 
mare număr de competiții 
prilej de ridicare necontenită 
a măiestriei sportive pentru 
tineretul școlar. Pe stadioane 
și în sălile de sport, elevii iși 
vor măsura forțele in cadrul 
unor ramuri sportive ca : atle
tism, box, fotbal, gimnastică, 
haltere, handbal, lupte, schi, 
volei.

Cu cîteva zile in urmă, in 
sala de sport din Petri la s-a 
desfășurat faza orășenească a 
campionatului școlilor profe
sionale și tehnice do 4 ani 
la box și lupte.

Cole două școli profesionale 
de ucenici (din Petroșeni și 
Lupeni) s-au prezentat la star
tul competiției cu un mare 
număr do concurenți, dorni- i 
de afirmare, mulți angrenați 
pentru prima oară intr-o ase- 

confruntare sportivă.

Am reținut cu acest prilej 
remarca tovarășului profesor 
Pop (.iieorghc, antrenor al sec-' 
ției de lupte Jiul Pctrila, re
marcă plina de adevăr : „Or
ganizarea acestor campionate, 
ca și a altor concursuri de 
selecție, este un minunat pri
lej pentru antrenori de a de
pista noi talente în rindul e- 
levilor, talente, caro, îndruma
te in continuare cu competen
ță și spirit de răspundere, vor 
ajunge poate miine campioni 
ai țării".

Ială-i pe primii 
ordinea categoriilor 
tare a meciurilor, 
participa la faza
LUPTE: categoria -18 lig 
Iancu Gh., Școala profesională 
Petroșeni; categoria 52 kg — 
l’ridoleanu V„ Petroșeni; ca-

ccrtegoria 45 kg —
Școala profe-

18
M„ Lupeni; 

Pirvu D„ 
54 kg — 

Lupeni; categoria 
D., Lupeni;

— Anisie P.,

clasați, în 
de dispu
tare vor 
de zonă :

legoria hg — foroianu G„ 
Petroșeni; categoria G0 kg — 
Iftimie JvL, Petroșeni; catego
ria 05 hg — Brefoiu D„ Pctro- 
s< ni; categoria 70 kg Bogdan 
< Pelroșeni; categoria 75 kg 

Ciocșan I.. Lupeni; caleijo- 
ria 81 kg Te-can V., Pe- 
troșeni.

BOX :
Angholesci) 
sionalâ Lupeni; categoria 
kg — Popescu 
categoria 51 kg 
Lupeni; , categoria 
Gridan V., 
57 kg — Pași toniu 
categoria 60 kg 
Petroșeni; categoria 63 kg — 
Petrescu M., Pelroșeni; cate
goria 65 kg Cercel Pe
troșeni; categoria 67 kg — 
Szekely A.. Lupeni; categoria 
71 kg — Lazăr A.. Lupeni.

V. ZARCULEA
C.O.E.F.S. Pelroșeni

PROGRAM DE RADIO
Simbălă 2 martie

Profesor la Conserv atomi „Ciprian Pornmbes- 
cu" si solist la Opera Română din Capitală, 
maestrul Mircea Buciu esle un nume binecunos
cut tuturor iubitorilor muzicii.

Solicitat de conducerea Casei de cultură a sin 
dicalelor din Petroșeni să susțină in iața specta
torilor noștri un recital extraordinar de arii din 
opere și melodii folclorice. Artistul emerit, lau
reat al Premiului de stal. Mircea Buciu a răs
puns cu plăcere invitației. După reușitul concert 
de muzică cultă susținut de formația de cameră 
a Casei de cultură, in cadrul căruia și-a susți
nut recitalul și basul Mircea Buchi, am ținnl 
să schimbăm citeva cuvinte cu maestrul . „Te
renul" in care i-am solicitat răspunsurile a fosl 
arta spectacolului și influența acesteia asupra... 
spectatorilor.

de limba spaniola 
(Iecjiu a 5-a). 
Sumarul zilei.
Pentru noi, femeile! E- 
misiune de Cornelia Ra
dulescu.
Pentru copii și tineretul 
școlar : La șase pași de 
o excursie — emisiune- 
concurs. Prezintă Ion Lu
cian. Realizatori: Cătălin 
Dodu și Boris Slegărescu

TELEVIZIUNE

Simbătă 2 martie

Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
PublicitQte.
Tele-enciclopedia.

Inii Ini re cu_ Astă-seară, 
Ladislau Konya.
Film serial: Evadatul.
La genul feminin. Revis
tă muzicală de J. C. 
verly.
Campionatul mondial 
patinaj artistic. Proba 
figuri libere 
Transmisiune de la Ge
neva.
Telejurnalul de

Program muzical de
5,50 Jurnal agrar; 

Muzică și actuali- 
Moment poetic in-

PERSPECTIVE NOI, INSUFLEȚITOARE
in 

fe-

— Penlnr-incepul, lin să vă 
comunic că dStniratorii, fără 
rezerve, ai vocilor -clare, pu
ternice, irumos timbrate si de
săvârșit cultivate, ca a dum
neavoastră. \ ă mulțumesc pen~ 
tril momentele de adevărată 
îneîntare prilejuite de recita
lul pe care l-afi susținui. Dacă 
vrefi, in citeva cuvinte, spu- 
neli-ne deschis părerea despre 
tormafia noastră de muzică de 
cameră.

— Sînt instrumentiști buni, 
conștiincioși, lucrează cu pa
siune. Pot proaresa mult, e- 
xersînd continuu. Au capaci
tatea necesară de a realiza o 
legătură spontană și solidă cu 
sala. Cred că in viitor vor 
putea să transmită sălii, mai 
preqnant. acel sentiment, ne- 
ccsar dar_ rar, de siguranță.

- Despre lelul cum aii fost 
acompaniat de pianistul nostru 
' . Lucaciu ?

- Valoros. Pianistul orches
trei ini-a fost un ajutor ne
prețuit. Fără exagerare, consi
der că e o valoare autentică. 
Am avut impresia, in repetate 
rînduri, că este un stăpln a- 
proape deplin al pianului. In 
orice caz, pianistica pe care 
mi-a dovedit-o e complexă, 
matură si inteliqentă. Multe 
mulțumiri !

— Despre publicul din sală ?
— Entuziast. Și numeros. 

Mai numeros decit la unele 
concerte similare (pentru for
marea culturii muzicale a pu
blicului) din București.

— După opinia dumneavoas
tră. ce ar trebui oferit acestui 
public pentru a simli o mai 
mare ai raci ie spre diversele 
genuri de spectacole ale artei 
e!e\ ate ?

— Spectacole bune. Adevă
rată artă. Nu-i mai oferiți, cu 
o! Ta... mărinimie, fel de fel 
di- susanele 1 Recurgînd mereu 
la spectacole „ușurele", care 
determină, intr-adevăr, unele 
succese facile de casă, dezo
bișnuit! publicul de. spectacole 
apr- labile, pervertiți gustul 
estetic.

— Pentru aceasta sini ne-

cesari, insa, și oameni valo
roși...

— Bineînțeles, e o condiție 
sine qua non. Dar, dacă s-a 
ajuns pînă aici, la constituirea 
acestei formalii de cameră, 
destul de bună, nu mai e greu. 
Trebuie să continuați, însă, să 
oferLJî publicului, din ce în 
ce mai des. asemenea concerte. 
Suprasoli. itrnd tineretul, de e- 
xemplu, cu concerte de muzi
că populară și ușoara. îl înde
părtați oarecum de adevărata 
artă, către care, nu mă-ndoiesc 
de loc. tineretul școlar dove
dește apetențe.

I-am mulțumit maestrului 
Mircea Buciu penLru amabili
tatea cu care ne-a dezvăluit 
sugestiile sale privind mări
rea atracției spre adevărata 
arta, urîndu-i în continuare 
și mai mari succese de public, 
asigtirindu-1 că, ori< înd. va bi
nevoi. va fi așteptat cu nerăb
dare de publicul nostru, aflat 
încă sub vraja măiestriei sale 
artistice.

Interviu consemnat de 
TFODORESCU

varășul Nicolae Ceaiișescn 
expunerea Ia Sesiunea din 
bruarie a Marii Adunări Națio
nale și anume de a „îmbună
tăți informarea populației și 
a-i oferi posibilități sporite de 
a-și spune cuvîntul in proble
mele economice, cetățenești, 
culturale pe plan local, pen
tru mai buna cunoaștere a 
realizărilor și experienței po
zitive dobindite de unitățile 
industriale, agricole, de deser
vire, pentru intensificarea ac
tivității politico-educative fn 
rindul maselor".

Esențial in activitatea ziaru
lui esle orientarea preocupări
lor sale spre realizarea măsu
rile.- menite să asigure inde- 
plinirea integrală, ritmică și 
la toți indicatorii a sarcinilor 
de plan ce revin unităților in
dustriale, luptind in acest scop 
pentru perîecționarea continuă 
a stilului de muncă al condu
cerilor unităților pentru valo
rificarea largă a .rezervelor in
terne, a capacității creatoare 
și inițiativei colectivelor de 
munca. Principala condiție pen
tru a asigura îndeplinirea rit
mică a planului este organiza
rea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii. Anul tre
cut s-a făcut uo pas important 
in această direcție, dar ceea 
ce s-a realizat trebuie aprecia!

doar ca un început. Organiza
rea științifică a producție; si 
a muncii urmează să devină 
o preocupare nu dojr a unor 
colective restrinse ci a între
gului corp îehn’to-administra
tiv, a întregului colectiv. Fi
nalizarea stud'dfor, traducerea 
in viață a măsurilor preconi
zate pentru perfecționarea or
ganizării producției și a mun
cii, extinderea tehnicii noi, a 
metodelor șl procedeelor a- 
vansale, folosirea rațională a 
utilajelor, efectivelor și a tim
pului de lucru. eliminarea 
cheltuielilor neeconomicoase 
— toate in scopul creșterii e- 
ficiențel întregii activități e- 
conomice — sint obiective ma
jore în iața unităților noastre 
Industriale pentru înfăptuirea 
cărora ziarul are menirea să 
militeze în mod susținut.

Valea Jiului iși sporește ne
încetat potențialul economic 
prin dezvoltarea continuă a 
capacităților de producție. Și-n 
acest an, bazinului nostru i-a 
fost alocat un volum impor
tant de investiții ceea ce re
clamă o răspundere sporită 
din partea organelor de par
tid, de stat și economice — 
deci și a ziarului — pentru 
realizarea la termen și la în
treaga capacitate a obiective 
lor Industriale, social-culturale 
prevăzute pe acest an, precum 
și pregătirea condițiilor rea’-' 
zării planului pe 1969.

Sarcini importante revin za
rului in dezvoltarea industriei 
locale, in imbunătățirea acti
vității unităților de deservire 
Există rămineri in urmă în 
ceea ce privește gospodărirea 
șl ridicarea nivelului urbanis
tic al localităților Văii Jiului. 
De 
Să 
organizațiile de masă și obș
tești în inițierea și desfășu
rarea unor largi acțiuni de ri
dicare a nivelului edilitar — 
de înfrumusețare a orașelor 
șl comunelor municipiului 
Problemele cetățenești, ale a- 
sislenței sociale, funcționarea 
serviciilor publice, deservirea 
oamenilor muncii^de către u- 
nilățile comerciale și coopera
tiste, imbunătățirea aprovizio
nării populației, asigurarea ri
nei deserviri civilizate vor tre
bui să aibă o prezență largă 
in coloanele ziarului. De ase-

aceea ziarul este chemat 
ajute consiliile populare.

menea, ziarul are menirea să 
se ocupe cu dîscernămint și 
in mod calificat de activitatea 
unităților cullural-artistice ale 
instituțiilor de invățămint, de 
munca educativ-cetățenească în 
rindnl oamenilor muncii șl în
deosebi al tineretului, să con
tribuie efectiv la răspindirea 
culturii in rindul maselor și 
să ducă mai departe tradițiile 
culturii locale.

Un loc important in coloa
nele ziarului trebuie să-l ocu
pe activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, a tutu
ror comuniștilor pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid. Dezvoltarea democra
ției interne de partid, atrage
rea tuturor comuniștilor la e- 
laborarea și înfăptuirea holărî- 
rifor. sporirea spiritului critic 
și autocritic, aplicarea consec
ventă a principiilor conducerii 
și muncii colective, sini sar
cini de cea mai mare actuali
tate pentru organizațiile de 
partid, ziarului revenindu-i da
toria de a contribui efectiv la 
înfăptuirea lor.

Imbunătățindu-și in continuu 
activitatea, și pe viitor, cea 
mai de seamă îndatorire a zia
rului „Steagul roșu" trebuie 
sa fie reileclarea politicii in
terne și externe a partidului, 
reflectarea muncii avintate a 
oamenilor muncii din Valea 
Jiulni pentru înfăptuirea ma
rilor sarcini ale construcției 
socialiste.

Iată o mare diversitate tema 
tică ce oferă largi posibilități 
publicistice colectivului redac
țional. Un foc important tre
buie acordat in acest sens in
formației focale — care să re

dea o arie cit mai largă și va 
riată de preocupări. începind 
cu realizările din viața unită
ților -economice pină la eve
nimentele din domeniul cultu- 
ral-artLstic — sau știri de inte
res cotidian. Gazeta să iie me
reu aproape de preocupările, 
inimile cititorilor, ale maselor 
de cetățeni. Să intervină prom
pt în activitatea tuturor sec
toarelor de activitate, să mi
liteze cu înflăcărare pentru 
extinderea experienței înainta
te, a tot ce e nou și valoros, 
să dea dovadă de combativi
tate față de lipsuri, de rămi- 
nerile în urmă, față de atitu
dinile retrograde, prin materia
le scrise cu competență. in
tr-un stil viu, atractiv. îmbună
tățirea calității ziarului este 
condiționată de legătura lui 
strinsă cu viața, cu masele de 
cititori, cu focurile de muncă. 
De un real folos în acest sens 
va fi lărgirea rețelei de cores
pondenți și colaboratori ai zia
rului prin atragerea in nodu
rile acestora a unor oameni 
cu simț de observație dezvol
tat, cu inițiativă, combativi și 
conipelenți. animați de spiritul 
răspunderii pentru bunul mers 
al treburilor publice.

Urind ziarului ..Steagul io- 
șu“ spor la muncă spre 3-și 
continua cu succes, la un nivel 
calitativ superior activitatea. 
Biroul Comitetului municipal 
de partid Petroșeni iși expri
mă convingerea că prin cu- 
vîntul lui viu, ziarul va cons
titui un sprijin valoros al or
ganului nostru de partid, iar 
prezența sa va stimula succe
sele oamenilor muncii din Va
lea Jiului pe drumul înfăptui
rii sarcinilor puse de partid

PROGRAMUL I : 5,00 Bule
tin de știri; 5,05 Program mu
zical de dimineață; 5J5 Gim
nastică; 5,25 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Buletin de 
știri; 5,35 
dimineață 
6,00—8,25 
lăți; 8,25
terpretat de Radu Beligan; 8,30 

microfon, melodia prefera- 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
microfon, melodia prefera- 
9,30 Unda veselă; 10,00 

C.intă Ionel Miron; 10,10 Curs 
de limba spaniolă; 10,30 Ciclul 
„Să înțelegem muzica" „Tem
po" (reluare). Emisiune de eoni, 
univ. George l’ascu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Revista re
vistelor economice; 11,15 Re
cital de operă al baritonului 
Vasile Martinoiu; 11.30 Muzi
că ușoară interpretată de Dan 
Spătarii și Betty Curtis; 11.56 
Cotele apelor Dunării; 12,00 
Folclor orășenesc; 12,15 Bule
tin de știri; 12,20 Notați-vă din 
programele noastre; 12.22 Suc
cese ale muzicii ușoare; 12,45 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 12,55 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,30 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică u- 
șoară; 14,15 Muzică populară 
interpretată de amatori; 
Cîntece do dragoste 
mistocle Popa și Mișu 
15,00 Buletin 
meteo-rutier; 
populară cu 
15,15 Muzee 
IV-a sesiune

14,35 
de Te- 

lancu; 
de știri. Buletin 

15.05 Muzică 
taraful Gorjului; 
și expoziții: A 

de comunicări

științifice a muzeelor — fe
bruarie 1968. Relația public — 
operă de artă. La microfon Pe
tre Oprea și Lucian Cornea; 
15,25 Muzică; 15,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova,- I6JX) 
Radiojurnal. Sport Buletin me
teorologic; 16,15 Album coral; 
16,39 Roza vînturilor (emisiu
ne pentru școlari); Din cuprins: 
Enigme ale Terci. Redactorii 
noștri pe glob. O problemă de 
geografie; 16,55 Cintece de 
nuntă și jocuri populare; 17,15 
Atențiune, părinți !; 17,35 Con
certul nr. 2 în Re major pen
tru vioară și orchestră de Mo
zart; 18.00 Buletin de știri;
18.05 Dialog 
Emisiune 
18,15
IS.30 Știința, tehnica, fantezie; 
18.50
Radiogazeta de scară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20.05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Noi înregistrări în stu
diourile noastre : Cvintetul de 
muzicuțe de pe lingă Casa de 
cultură „Grigore Preoteasa" al 
studenților din București; 20,32 
Cîntă Gabriel Bacquier — arii 
din operete-, 20,45 Program de 
romanțe-, 21,00 La balul de sîm- 
bătă scara-, 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Mici formații orchestra
le : Jancy Kdrossy; 22.30 Mo
ment poetic. Ursul... din fabu
le; 22.35 Muzică de dans; 24.00 
Buletin de știri; 0,05—6.00 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere Ia orele 
1.00; 2.00; 3,00 și 4.00.

18.00 Buletin de
cu ascultătorii, 

de Corneli» Leu; 
Caleidoscop muzical;

Jocuri populare; 19,00

Decada cadourilor pentru femei

MAGAZINELE O. C. L. 
PRODUSE INDUSTRIALE 

PETROSENI

MEDALION
LITERAR

Organizat in cadrul obișnui 
telor activități ale detașamen
telor de pionieri, medalionul 
pregătit de elevii claselor a 
Vl-a B și G de la Școala ge
nerală nr. 5 Petroșeni a fost 
consacrat vieții șl operei lite
rare a Iul Ion Creangă. Expu
nerile susținute de elevi au 
lost însoțite de proiecții de 
diafilme. Medalionul s-a în
cheiat cu un concurs fulger 
„Cine știe, cîșligă”, dotat cu 
premii.

f

NOTA
Un „leac“ fot există

Vuii
cum

Pe căile rutiere ale 
Jiului — bune, rele 
sini — circulă zilnic sule de 
mașini. E și firesc. Autobu
zele, turismele, camioanele, 
basculantele, furgonetele, toa
te au fost doar construite 
să circule, să transporte că
lători, mărfuri ori materiale 
după specificul construcției. 
„Dubita" ce se vede In cli
șeul de mai sus nu circulă însă 
de multă vreme. Stă uitată

în curtea I.C.R.M. Dintr-o 
singură privire îți dai seama 
că e tare „bolnavă". Nimeni 
nu se gindește insă s-o „vin
dece". Chiar dacă „boala" e 
nevindecabilă, totuși se mai 
găsește un „leac". Să iie ca
sată și dată la LC.M. Decit 
să râmină pradă intemperi
ilor, mai bine la fier vechi 
spre a deveni o/ef nou. Ce 
părere avefi, tovarăși de la 
I.C.R.M. ?

Pe ecrane
„Fiu! companiei 

de partizani"
CINEMA „REPUBLICA" 
PETROSENI. 1 4 111 1968

producție a studiourilor din 
R.P.D. Coreeană, filmul „Fiul 
companiei de partizani" este 
un episod din lupta patrioți- 
lor coreeni împotriva cotropi
torilor japonezi. Eroul princi-

MIOA

PUBLICITATE
Vînzări
cumpărări

VIND vilă trei camere, de
pendințe, teren, str. Vilelor, 5 
Petroșeni.

CASĂ cu două camere, bu
cătărie, cămară, bale, pivniță 
— vind. Informații, str. 7 No
iembrie nr. 9.

TRABANT 601 vind. Adre
sați sir. Republicii, 5 Pelrila.

Pierderi
PIERDUT un album cu 20 

de discuri Electrecord șl discuri 
aduse din străinătate. Găsito
rul este rugat să le Înapoieze 
la următoarea adresă: Bota 
Rozalia, sir. Hie Pintilie, Petro- 
șenL Se acordă recompensă.

un copil de 
înrolat într-o compa- 
parliz.ani, acționează 
— sub un nume fals

pal al filmului,
15 ani, 
nie de 
fructuos
— în tabăra dușmanilor, in- 
formînd in secret pe partizani 
despre acțiunile ce le vor în
treprinde japonezii.

Descoperit de jandarmii ja
ponezi, păstrează totuși toate 
secretele, nu-și trădează tova
rășii. Pînă la urmă partizanii 
atacă postul de politie unde 
era încarcerat „fiul compa
niei", dar...

Urmarea o veți afla pe ecran.

„0 fată fericită"
CINEMA „MINERUL" -

LONEA, 29 II —3 III 1968

Comediile muzicale cu fai
mosul clntăret Elvis Presley 
atrag și vor atrage întotdeau
na spectatorii 1 Producția stu
diourilor Metro-Goldwyn-Ma- 
yer „O fală fericită" și-a pro
pus să trateze peripețiile unui 
cvintet de jazz tn orașul ame
rican Chicago.- Un film cu 
peisaje frumoase, cu muzică 
multă și bună, despre preocu
pări cotidiene artistice ale ti
nerilor. Deci, un film pentru 
tineret, care atrage spectatorii.

sînt aprovizionate cu
un bogat sortiment de:

— PARDESIE DIN 
ȚESĂTURI MODERNE

— POȘETE DIN P.V.C.
— UMBRELE
— CĂMĂȘI DE NOAPTE 

DIN FIRE SINTETICE
— BATISTE FINE DIN 

BUMBAC MERCERI 
ZAT

— ȚESĂTURI 
IMPRIMATE

— TAIOARE DIN ȚESĂ
TURI FANTEZI ETC

— BATICURI DIN 
REION

- MÂNUȘI DE PIELE

— COMBINEZOANE DIN 
FIRE SINTETICE

- CIORAPI DIN FIRE 
SINTETICE

- ȚESĂTURI FANTEZI 
DIN FIRE FINE

- MODEL DE PANTOE1 
DE UN NOU FORMAT

C. C. V. J
EXPLOATAREA MINIERA

L U P E N I
Exploatarea minieră Lupeni anunță un concurs pen

tru ocuparea următoarelor posturi:

maistru
maistru
maistru

— maistru
Concursul 

Lupeni. str. 
1968.

mecanic principal atelier

mecanic atelier
minier principal
minier

va avea foc Ia sedinl Exploatării miniere 
Vltoș Gavrilă nr. 1 în ziua de 30 martie

suplimentare se pot obține zilnic de laInformații
biroul personal al exploatării miniere intre orele 7—9 
șl 13—15.



SlMBATA » MARTIE ISM2 STEAGUL ROȘU

CRONICÂ rimatâ
Haide Jiul I Hai băieți I

(SCRISOARE RECOMANDATA DE IA SUPORTERII

FRUMUSEȚI ALE PATRIEI 
CARE VA AȘTEAPTĂ
Locurile pe unde și-a plimbat pașii Brâncuși

Călătorul care coboară din tron
Tg. Jiu se edifică in citeva mi

nute asupra celor raai importante 
obiective de interes turistic pe care 
!e poale vizita în acest oraș din 
Inima GorjuIuL Un uriaș panou cu 
o hartă si inscripții, așezat pe arte
ra principală ce duce spre centru 
îti oferă în scris traseele pe care 
dorești să le străbați. Parcul. Co
loana infinitului..., Muzeul orașului, 
locurile unde a trăit și creat Cons
tantin Brâncuși, geniul sculpturilor 
în piatră a cărui operă se află as
tă/ in atenția scrutătorilor de glod 
și ' niratii de artă din lumea întrea-

tia sa de o neasemuită originalitate, 
Masa tăcerii dă o notă de specific 
ținutului gorjan. Prin multe locuin
țe din satele si comunele de pe Va
lea Gilortului, a Sohodolului, la No
vaci $i Mătăsari, la Cărbunești și 
pe Valea Tismanei. întilnești acele 
mese pitice înconjurate de mici ta
burete în forme cilindrice. Brâncuși 
a dat însă o semnificație deosebită 
acestei geniale opere in jurul că
reia s-au purtat numeroase discuții 
controversate, atribuindu-i-se diferi
te nume cum sînl: Masa amintirii 
sau a pomenirii. Masa (lamînzilor și 
alte asemenea nume simbolice.

tul lumii, nesfîrșitele Columne in
finite, Poarta sărutului.

Vizitînd parcul din Tg. Jiu le cu
prinde emoția. In fiecare colțișor 
întilnești urme ale marelui geniu, 
fiul Gorjului, care a dat viata gra
nitului. gresiei, lemnului. Iți apare 
în imagini figura dîrză și tn ace
lași timp blîndă a aceluia care cu 
barda, cu dalta și ciocanul a lăsat 
omenirii opere nepieritoare. Masa 
tăcerii este un simbol al omeniei 
și civilizației, al frăției oamenilor, 
un îndemn la înțelegere pentru o- 
menire.

F. ISTRATE

E P I <, R A 11 E
UNUI OSPATAR DE IA RESTAURANTUL 

MINERI I ' DIN PETROȘENI

Cirul in graba-ți face plata,

Se-ncurcă adunînd și data.
Nu insă la-ntii sau doi,
Ci cînd luna e în toi.

ȘOFERUL CU AUTOFURGONETA 31 HD 
2408 TRECE PE STRĂZII E DIN IUPFNI CU VI
TEZA MARE

Gonește printre oameni și nu-i pasă.
Că pete de noroi pe haine Iasă.

Amendă nu știu dacă a primit,
Dar cred că încă poale il găsit.

R. S.

F lung păminful ; ba e lat 
Dar mnlți ortaci au comentat 
Cum Jiul de la Pcfroșcnl 
Ișl apără, de cîțlva ani, 

locu-n campionat.

Afar-de-nirtngeri, de „surpări", 
(Ce-n Inimi ne-au băga! frigări) 
Despre băieți deschis se spune 
C-an dat, prin meciurile bune.

Prilej de evocări.

Chiar Miclea-baci, la toate atent, 
A toastat cn sentiment :
— „Să ne tiăițl, Iubiți lectori! 
Să mergeți doar pe „snitorl" 

In clasament !

Cind se va da-n retur semnal, 
Voi dăruiți-vă total.
In adincime lung pasați

Și poarla-adversă atacați
„Frontal".

Cind noi ieșim din „ort la zi*
Să ne aduceți bucurii.
In „A" fiți tuturora nașul,
Să fiți mai tari decil „T.ll.-așul"

Montat in galerii.

Noi. pentru orice bucurie. 
Vă facem „caldă galerie",
Dar cind noi umplem ..rostogolul’ 
Să fiți și voi gala cn golul,

Să trageți test bădle !

E lung păminlul ; ba e lat. 
Dar în returul așteptai 
Grijiți să n-avețl „carambol" 
Cînd noi dăm „pline", voi dațl qoi 
Că toți... avem un plan de dat.

Ion CUJBESCU

ADUNATE
PE NERĂSUFLATE

!F*
Dintre operele de căpetenie ale 

ni irelui sculptor Constantin Brâncuși, 
fiu al Gorjului — cum este ol denu
mit de localnici, pe primul plan se 
silica.â Masa tăcerii. Prin . onslruc-

Poarta sărutului

Constantin Brâncuși, care avea 
idei și concepții înaintate despre lu
me a recunoscut că masa a făcut 
parte din primele scule de civiliza
ție primitivă ale omului. El — o- 
mul — avea nevoie de o lespede de 
piatră sau de un trunchi de arbore 
doborît pentru a-și așeza alimentele 
pe care le consuma. De aici o nouă 
treaptă spre civilizație, spre progres. 
Pornind de la aceste idei a accep
tat denumirea de masă a omeniei. 
Mai tîrziu cînd marele sculptor a 
fost încercat de îndoieli și depre
siuni spirituale, a numit-o Masa tă- 
(■ rit. Acest noii nume ii corespun
de înțelepciunii lui pe acea vreme 
ca're-i poruncea să considere tăce
rea drept liniă a întregului univers.

Masa tăcerii, pe care vizitatorul 
o intilneșle în parcul din Tg. Jiu, 
este un trunchi cilindric din gresie, 
care prin rotunjimea lui amintește 
de masa străbună românească, țără
nească. Prin simplitatea ei, ea de
vine mută și respinge misterul abu
zivelor interpretări.

Pentru Brâncuși, Masa tăcerii a 
fosl intîiuJ suport al unor lucrări 
care au devenit celebre in lumea 
întreagă; Pasărea In zbor, începu-

Masa tăcerii

Petrolul 
ca aliment

In ultimii ani, citeva mari socie
tăți internaționale s-au ocupat de 
cercetări științifice urmărind extra
gerea proteinelor din uleiuri mine
rale .și gaze naturale.

O societate britanică creează la 
Lavera (în sudul Franței) o uzină 
care va intra în funcțiune în 1970 și 
va produce anual 16 000 tone de 
proteine, ulilizînd ca materie pri
mă motorina de la o rafinărie din 
apropiere. Din 100 tone de petrol 
se vor extrage astfel 10 tone de 
concentrat care va servi la început 
ca adaos furajer.

De la Ana
Ia Caiafa

In ultimul timp se vorbește mereu 
de timpul prețios pe care cumpără
torul și-l petrece tîrguînd prin ma
gazine, timp care cu concursul șl 
amabilitatea vânzătorilor poate fi 
plăcut și totodată redus la minimum. 
Din păcate uneori...

Intr-o zi de „virf" am intrat in 
magazinul alimentar din cartierul 
Braia din Lupeni. Intrebînd dacă 
are cafea boabe, mi s-a răspuns că 
da. M-am așezat cuminte la coadă 
și cînd mi-a venit rindul. am cerut 
cafeaua. Avem, tovarăși, dar la ce
lălalt raion. Altă înghesuială, altă 
coada, alt timp pierdut.

Păi să nu-ți sară smalțul?!

Pisica-n galantar
Zilele trecute mi-a fost dat să văd 

în vitrina magazinului „Mezeluri- 
brînzcturi" din Petroșeni o pisică. 
Nu știu ce căuta acolo. Face parte 
din schema magazinului sau face 
numai recepția mezelurilor ce intră 
în magazin ? In orice caz,, cînd am 
trecut ou pe acolo se scobea în 
dinți cil ghiarele și-și „tapa" mus
tățile, semn că , trecuse" pe lingă 
mezeluri.

Cred că postul pisicii ar trebui 
redus din schemă. Și daca totuși 
personalul tine așa de mult la ea, 
atunci s-o țină dar cu o juma’ da 
normă... S-o vedem cît mai rar.

Unde nu-i cap...

Parcul cu zimbri din pădurea 
Hațegului

După cum siie zimbrul, acest
animal superb popula înainte < ii 
secole sj codri din tara noastră. Ma
siv ni .mimai ni o greutate ce în- 
tr -<«• 1000 ki hălăduia liber prin 
nr.m; ’tir ;<iuliii și ai Bucovinei pi
nii »r i> secolul al XVIlI-lea. Apoi, 
da! -rilri vînatulur irațional si nerrti- 
l.ib r orc ficat în acele vremi, /îm
bin) a dispărut <fn fauna udrilor

După ■> lungă absentă, iată că 
zimbrii au reapărut pe pămlntul os
pitalier al patriei noastre. In toam
na t > ’ ii 1958, tara noastră a achi- 
•/i'i nat din R.P. Polonă doi zimbri 
(P,<‘arok si Polonka) care aveau ?- 
1 - i vîr-ta de 5. și respectiv. 7 ani. 
Aio-tia au fost aduși în rezervația 
sp-< ral amenajată din pădurea SI>- 
viilului de lingă orașul Hațeg.

In această rezervație naturala <a- 
re se întinde pe zeci de hectare, 
zimbrii sint îngrijiți pe baze științi
fice, asigurindu-li-se o hrană co
respunzătoare: sfeclă, carton, tărî- 
țe, ovăz, iirnială de porumb și nrzr 
sare.

Datorită condițiilor optime create 
in rezervație, zimbrii s-au înmulțit 
azi existînd în acest parc 9 exem
plare. Rezervația, aflată intr-o mi
nunată pădure de stejar, constituie 
totodată și un atractiv loc de agre
ment vizitat de numeroși turiști 
români și din alte țări.

In fotografia alăturată pot fi vă- 
zuti trei dintre impunătorii „locui
tori" ai rezervației de la Hatoq.

Nicu SBUCHEA
Hațeg
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Vorbește ca să le cunosc.
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Un scoțian se plîngea unui prie- 
en că niciodată n-a băut o cafea
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Doi 
dacă 
știe.
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După ce ai mințit o dată, 
iți trebuie o toarte bună me
morie.

♦ 
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f
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imitarea, 
cea mai ușoară, 
experiența, dar 

cea mai amară.

Pe oin
după Întrebări decil după răs
punsuri.

inși pol ține un ser ret 
numai unul singur îl

Surdul 
decil cel 
mai mult 
q*.

MAXIME

★

a întreprin-

și negru" — Mis-

vorbește
ce aude, iar prostul 
decît cel ce înțele-

SHAKESPEARE

Un om corect 
in trei feluri : mai 
ditarea înainte de 
de ceva și aceasta e cea mal 
nobilă; al doilea 
Aceasta este 
Mai este și 
aceasta este

Culese de
N TĂRĂSESCU

ANULUI 2 000

La un teatru se prezenta specta
colul cu piesa „Hamlet" de Shakes
peare. Rolul O feliei era interpretat 
de o actriță Uniră, talentată și foar
te drâgu/ă. La aparii ia in scenă, un 
llnăr din sală, cuprins de uimire, 
exclamă :

— Așa o felie mai zic și eu!

turcească așa cum ii place lui.
— De ce? —il întreabă prietenul.
— Cind beau la mine acasă, Îmi 

pare râu sâ pun mai mult de două 
bucăți de zahăr. Cind beau la altfi, 
nu mă pot slăplni să nu iau palm 
bucăți și mie imi place cafeaua cu 
numai trei bucăți de zahăr.

vrut s-o sărute și ea l-a pus Ia 
punct.

Pala:
— TînăruL a \ rut să mă sărute pe 

mine și fiindcă a nimerit Ia doam
na și-a primit răsplata.

Milionarul:
— Ce să-i Iaci ?! O sâruiâ ei . și 

sint pălmui! eu...
Studentul:
— Ce bine ar fi să mai trecem și 

prin alte 
nou mina 
lionar.

Urnele. Mi-aș săruta din 
și l-aș pălmui iar pe mi-

★

! instein intră în vagonul reslau- rj 
rant sâ servească masa. Cind sâ se n 
uite pe lista de bucale constată câ>*\. 
// lipsesc ochelarii, li lăsase în corn- 
parliment.

— Chelner, citește-mi te rog și 
mie lista de bucate.

— V-aș servi, domnule, dar nici 
eu nu șl iu sâ citesc.

in compartiment se aflau patru 
persoane : o iată, o doamnă in virs- 

tă, un student și un milionar spil
cuit, plin de sine și nesuferit.

ha trecerea trenului printr-un tu
nel se auzi o sărutare și imediat 
zgomotul unei palme.

La ieșirea din tunel, cei patru că
lători stăteau liniștiți pe focurile lor 
și glndeau:

Doamna în vlrstă:
— Imi place de fată Studentul a

tribunal se judeca un criminal 
vJios. El iși omorisc cu sadism ta
tăl și mama.

Înainte de a da sentința, crimina
lul fu întrebat de președinte:

— Ce ai de spus în apărarea du- 
milale ?

Acuzatul (suspinind):
— Rog tribunalul să aibă milă 

un biel orfan.
Culese de

C. DAjNILA 
tehnician — Aninoosa

de

Călătorind in trenul de persoane 
Lupeni — Petroșeni, mare mi-a fost 
mirarea cînd aruncindu-mi’ ochii pe 
tavanul compartimentului am /.arii 
urmele a două tălpi de pantofi ! Nu 
știu la ce preț erau pantofii dar In 
orice caz capul celui care l-a înșire- 
lal dimineața, nu cred că face doi 
bani.

Pînă una alta dacă vedeți cumvâ 
ceva care aduce a om și umblă îa 
mîini, puneți-1 în picioare. Nu de alta, 
dar după ultima modă lansată de pie
toni, chiar și în vagoanele C.F.R. 
Se circulă cu capul în sus și nu in
vers.

Calcul matematic
La cele citeva mii de locuitori 

ai orașului Lupeni îi revine un sin* 
gur magazin de încălțăminte. In zi
lele de mare aglomerație, la o vîn- 
zăloare îi revin 20 de cumpărători 
iar Ia 50 de cllenți îi revine o sin? 
gură lingură de pantofi șl un scaun 
pentru probă.

Rezolvarea? Rămîne s-o dea cei 
în drept!

NICU P.

Cum vor arăta interioarele noas
tre in anul 2000? Aceasta a fo^t 
tema unui < mivurs international 
Inițiat recent de o fabrică de mo
bil. i din R.I . a Germaniei. Partici- 
panlii. ci calmi de modele din lu
mea întreaga, urmau să prezinte 
proiecte detaliate de mobila |>en- 
tr i loc îințele și birourile din anul 
2 000. adie ind soluții si idei noi în 
ci privești ta I -
nația și pr edeul de execuție al 
mobilei.

Au lost prezentate 703 proiecte 
din 32 de țări- S-a calculat < ă un 
singur desenator ar fi avut nevoie 
de 90 de ani pentru a exet • ta toa
te proiectele, fără a socoti timpul 
eecesar i datării de idei noi.

Cu Loate acestea, rezultatele nu 
au satisfăcut așteptările juriului in
ternațional, alcătuit din clțiva din 
cei mai de seamă arhilecți decora
tori ai epocii noastre. S-a constatat 
că proiectele trimise conțineai prea 
puține noutăți, în majoritatea cazu

rilor fiind vorba doar de un nou 
fel de a ..îmbrăca" mobila. Primele 
trei premii au fost decernate unor 
arhitevți germani. Sieghert Gotzer, 
stabilit în Finlanda, a primit pre
miul intîi pentru un cub montat pe 
un soclu mobil, care se poate ră
suci în jurul unui ax diagonal și în 
■ are se pot amplasa un aparat de 
radio, un televizor, na magnetofon, 
si un aparat de proiecție de diapo
zitive. Premiul doi a fost atribuit

lui Waldemar Rodie pentru un du
lap ușor de montat și transportat, 
confecționat din rame de metal ușor 
și pereți din material plastic. Pre
miul trei a fosl acordat pentru o 
piesa destinată birourilor și execu
tată de trei creatori de modele din 
Miinchen și un arhitect decorat* r. 
Ea este formată dintr-un stîlp de 
care sint suspendate două pupitre, 
unul la nivelul unei mese de scris, 
celălalt mai sus, ca vechile pupi
tre la care se scria in picioare. In 
stîlp sînl amplasate ecrane de tele
vizor care vor furniza funcționaru
lui din anul 2000 informați trans
mise de computere, precum și pro
iecții de documente.

ORIZONTAL: l) Alb la față
Poet român autorul poezi

ilor „Agate negre", „Frunză 
palidă, frunză galbenă", „Ziua 
cenușie", „Coșarul alb", „Pă
ianjenul negru" 2) Mare poci 
român autorul poeziei „Floare 
albastră" — Negru la inimă 
3) Construcție deschisă, anexă 
a unei clădiri — Puțin jilav ! 
— Se înroșește la fieri 4) 
Curte ! — Material fluid cu
proprietăți de a lega un ma
terial solid — A colora la ur
mă! 5) Literă arabă — Cu pă
rul (d-taniii 6) Scriitor france/, 
autorul românului „Roșu și 
Negru" — Notă muzicală 7) 
Apar pete! — Resturi ome
nești 3) Stație de cale ferată 
în județul Prahova — Lovitu
ră, la fotbal — Curs ! 9) Mo
ment istoric țfig-) — Cu carac
ter obligatoriu 10) Autorul bas
mului „Harap Alb" — Arti
col It) \’as pentru, pisat — 
Spus 12) Acesta — llarilate — 
Cîi ochii-ii patru 13) Cult! — 
Actor și poet român autorul

TURISTICA
(criptografie : 9,2,5,4)

inq. A. SAIMAC — Petroșeni

DISTRACTIVE
Dezlegările jocurilor

din nr. 5 712
AGRICOLA (biverb) : Parcelări simetrice; CHI

MICA (biverb) : Apă regală; CE E VAL, CA VA
LUL TRECE... (biverb) : întristare trecătoare; LA 
TRANSPORTOARE (triverb) : Cap de întindere; 
REBO : Zarzăr. S-AU SCULAT DE DIMINEAȚA 

(criptografie: 4,6,2,4)

poeziei „Alb 
tuiți de foc.

VERTICAL: 1) Picior român 
autorul tablourilor „Femeia în 
albastru în atelier", „Ardei și 
pătlăgele roșii" — Piatră se- 
miprețioasă verde, albăstruie, 
roșie sau albă ca laptele 2) 
Vede verde înaintea ochi
lor ! — Inima carpenului I
— Acest 3) Prietenul lui Ti- 
bișir — Cam albastru ! 4) Pre
lucrează inul — Ca pana cor
bului (fern.) 5) Nu-i rar — E- 
dilură — Pronume — Roșu mai 
intri! 6) Fular — Călătorit fă
ră țintă 7) Frunza bradului — 
Izlaz — Searbăd 8) A colora 
buzele — Cadavru — George 
Ștefănescu 9) Tip — Lipită de 
corp 10) Helenio Hererra — 
Rumeguș — Artă 11) Iar (înv.)
— Culoarea și calitatea pielii 
obrazului — Joagăr 12) „Slea- 
epil roșu" (pi.) — Cînlec de 
păsări — Nins pe margini ! 
13) înroșiți la foc.

Prof. Victor TAȚENCO 
Petroșeni

AT r
IN DOTARE

(triverb : 5,2.5)

Mihail CODREANU — Petroșeni

CUVINT CĂTRE 
CITITORI

Av/nd In vedere mărirea spațiului ziarului nostru și pen
tru a răspunde dorințelor unui mai mare număr de iubitori 
ai enigmjjicb, in coloanele „Steagului roșu” vor li inserate 
săptămînal două rubrici de „Jocuri distractive'. Prrsionafii 
dezlegători vor avea de acum mai mult de .. lucru, iar crea
torii de jocuri mai mari șansele de a-și eden publicate 
creațiile. Cei ce doresc să devină colaboratori activi ai ru
bricii noastre Iși pot expedia aricind „încercările" (Însoțite 
de dezlegări) pe adresa redacției.
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h real hlos
biblioiocii Casei de mi

celor de la cluburile sin- 
in cadrul sistemului așe- 
cullurale din Valea Jiu- 

tionează o bibliotecă 
l.i Petroșeni, trei bi
nale și șapte biblioteci 

înzestrate cu peste 46 000 
Dintre cele trei biblioteci 

biblioteca din Banița este 
maro, dispunînd de peste 

volume.
ivitaloa acestor biblioteci din 

așezămintelor culturale a 
încă do la începutul anu- 

o oarecare îmbunătă- 
în primele două luni

tură si a 
di calelor, 
zămintelor 
iui mai fund 
orășenească 1> 
blioteci 
Sătești.

comunale, 
cea moi 
0000

Aci 
sislcmiil 
cunoscut, 
lui în c 
țire Astlel. 
nle anului, bibliotecile au fost frec
ventate dc 1 621 cititori, care au lec
torat 7 013 volume. Dintre bibliote
cile comunale, rezultate mulțumi
toare au fost obținute de biblioteca 
din lscroni. Ea a înscris în acest an 
în fișele sale 191 cititori, cărora li 
s-au împrumutat peste 1 200 volume. 
Dintre bibliotecile sătești au mun
cit bine cele ale căminelor culturale 
din Dîlja Mare șl din Jieț. Acestea 
numără pină acum cile 40—50 de 
rititnri.

numai în acest an s-au 
acțiuni cu cartea, pe 

tinîndu-se scama do 
j| preferințele lor. In 
s-au înscris: recenzii, 
șezători 
cărți 

politice

Pentru alr 
biblioteci șl 
pentru citit, 
organizat 41
diferite teme, 
preocupările * 
aceste acțiuni 
seri literare, șezători literare, pre
zentarea unor cărți noi, precum șl 
informările politice privind nona 
împărțire adminislrativ-teritorială a 
R.S.R. La toate bibliotecile s-au or
ganizat acțiuni închinate Unirii Prin
cipatelor. vieții și operei Iul M. E- 
rriinescu. Frecvente au fost în aceas
tă perioadă șezălorile, medalioanele 
literare și lecturile în grup, care 
s-au organizai în cadrul „Lunii căr
ții la sate'1. De mare succes s-a bu
curat do pildă, șezătoarea literară 
închinată vieții și operei marelui E- 
minescu. organizată în cursul lunii 
februarie la căminul cultural din 
Cimpa. precum și medalioanele lite
rare consacrate prozatorului Livlu 
Rebreanu și poetului Nicolae Labiș, 
organizate la Cimpa și Iscronl.

Rezultate destul de bune în acti
vitate a obținui și biblioteca orășe-

împruinulal peste 4 000 volume de 
lucrări politice, științifice sau bele
tristice. Demn de remarcat este fap
tul că pe lingă biblioteca orășeneas- 
< ă îșl desfășoară activitatea 15 cer
curi de citit și 5 biblioteci mobile, 
al căror fond de cârti este periodic 
împrospătat.

Dintre bibliotecile mobile rezultate 
bune an obținui cele din străzile Da
cia și Mien Klein, conduse de tov. 
Toții Eleonora și, respectiv, Kdrozsl 
Iuliana.

Biblioteca centrală orășeneasca a 
organizat in diferite cartiere ale o- 
rașului Petroșeni. cercuri de citit, 
frecventate mai ales de gospodine. 
Dintre aceste cercuri, rezultate fru
moase au fost obținute de acelea 
din străzile Aradului, Ana Ipătescu, 
Aeroport și Radu Șapcă, îndrumate 
de tovarășele Hisem Elisabeta, Vin- 
ga Maria, Cucii Silvia și Leonardo 
Elisabeta.

R. BAlȘAN 
bibliotecar

Realizările slabe din primele zile 
efect al slabei organizări la sectoare

(Urmare din pag. 1)

să justifice 
asemenea, 

și cel pre-

ale lui februarie — care 
scăderea producției. De 
efectivul scriptic precum 
zent la lucru, a crescut fată de luna 
trecută.

— Cu atit mai mult, rămînerea 
sub plan apare ne justificată. Care 
sînt totuși cauzele ?

— Cauzele sînt de (apt vechile ca
rențe de organizare. Sectoarele fac 
toate modificările de plasare a bri
găzilor pe 1 curi de munca, schim
barea de la un loc de muncă la al
tul. schimbarea oamenilor de le o 
brigadă la alta — în ziua de iutii 
a lunii. Normal, aceste schimbări 
ar trebui să fie efectuate în ultima 
zi a lunii precedente. Or. in prima 
zi abia se reușește a se stabiliza oa
menii.

‘U!

— Nu s-au luat măsuri in acest 
sens ?

— S-a stal de vorbă cu conduce
rile minelor, s-au dat sarcini pre
cise, dar încă rezultatele nu sînt 
cele dorite. Se. cere și din partea 
noastră mai multă perseverentă în 
urmărirea îndeplinirii acestor sar
cini. In luna aprilie vom proceda 
in consecință.

O altă cauză o constituie faptul 
că la unele exploatări — Vulcan, 
Petrila, Dîlja — concediile se su
prapun. Oamenii sini lăsali să plece 
in concediu înainte ca cei aflali în 
concediu să-l termine și să înceapă 
lucrul. Acest lucru diminuează nu
mărul de posturi din abataje cu cî
teva sule pe zi. avînd drept urmare 
nerealizarea planului.

De asemenea, conducerile minelor 
nu urmăresc îndeaproape felul cum

Nocivitatea 
„dădăcelii"

sînt dirijate abatajele, cum și cind 
acestea trebuie să iasă sau să intre 
în producție. Ca urmare, se ivesc go
luri în capacitatea de producție a 
sectoarelor, a minei. Asemenea si
tuații se manifestă la începutul aces
tei luni la minele Dîlja și Lupeni. 

mina Paroșeni, din cauză că 
-a respectat graficul de intro

ducere a combinei într-un abataj 
frontal, vreme de cîteva zile acesta 
n-a produs nimic.

— Situatin' minei Dîlja este cea 
mai rea Cum vedeți aici redresa
rea ?

— In prezent un colectiv de spe
cialiști din C.C.V.J. analizează si
tuația existentă Ia această mină, po
sibilitățile de redresare a minei. 
După constatarea deficientelor se vor 
lua măsurile corespunzătoare.

— Care sînt perspectivele reali
zării planului ne luna martie si tri
mestrul I ?

— Primele două luni ale trimes
trului le-am încheiat cu un plus de 
13180 tone de cărbune. In prezent, 
preocuparea noastră este să intrăm 
în normal. Sperăm ca în cîteva zile 
situația să se îndrepte șl pot afirma 
cu certitudine că planul pe luna 
martie va fi realizat șl depășit cu 
aproximativ 2 000 de tone; deci vom 
realiza și planul trimestrial.

(Urmare din pag. 1)

Patru ochi, ai tatălui și ai copi
lului se îndreptară mirați spre cea 
care-și asumase rolul de sfătuitor. 
Era o doamnă a cărei virstă nu mai 
trebuie precizată, dar rujul, pudra 
și părul vopsit încercau, de altfel în 
zadar, să salveze aparentele. Tatăl, 
bărbat tinăr, probabil din respect, 
aprobă :

— Da, e adevărat, se putea șter
ge si singur.

Copilul simți și el că trebuie să 
fa<-ă ceva și iși frecă de cîteva ori 
obrazul cu pălmuia, deși nu mai 
era nimic de șters și nici nu e sigur 
că ar fi nimerit locul unde fusese 
urma de

cu 
un 
se 
sa

ciocolată.
— Așa dom-le. Vezi că se poate ? 

— triumfă doamna în virstă. Nu-1 
dădănti ! Să stea în viată pe pi
cioarele lui. Apropo, dar nu numai 
In viată, ci și acum. Ce feL de băr
bat va fi el dacă stă lipit de tat-său ? 
Slai drăguțule pe picioarele tale!

Băiatul se dezlipi de tatăl său 
sentimentul că pierde o bază, 
drept al lui, iar tatăl simți cum 
îndepărtează o parte din propria 
făptură.

— Așa dom-le. Crește-1 indepen
dent. Pe picioarele lui. Pe propriile 
lui picioare. Să știe să se descurce 
1n lume, in orice împrejurare. Do a- 
cnm. pină nu-i prea tîrziu !

Tatăl încuviință într-un fel din 
cap si ca să încerce o evadare cel 
puțin qăsindu-și o altă preocupare, 
so uită la ceas. Iși pipăi buzunarul 
căulînd zadarnic un ziar pe care 
să-și arunce ochii, să facă ceva. 
Din cînd in cînd. cit putea mai dis
cret, î.și observa copilul, care era de 
scum Ia un pas de el și învăța, de 
la 5—6 ani, să se descurce singur 
In viată. Neastîmpării] copilăriei nu

putu fi însă înăbușit. Copilul iși în
torcea ghetuta dreaptă. In ritmul 
unei muzici numai de el auzite, clnd 
pe o dungă, cînd pe talpă.

— Uite ce poate face, observă bă- 
trîna întinerită sub atributele cos
meticii. Cum să se descurce singur 
în viată un băiat care se joacă cu 
gheata ? Stai cuminte maică. în lu
me trebuie să. fii cuminte.

Ghetuta înțepeni lingă cealaltă.
— Dar nici așa, i se adresă doam

na direct micuțului. Nu sta de lemn- 
Tănase, că dacă rămîi așa, viafa te tă
vălește. Fă ceva. Uite, văd în buzu
narul paltonașului un covrig. De ce 
nu-1 măninci? Te oprește tata? De 
cine ti-e frică ? Fii independent bă
iatule, fă ce crezi tu. Chiar dacă 
greșești o dată — înveți, și aș 
cepi să te descurci în viată...

Băiatul smulse cu destulă 
late covrigul din buzunarul pallo- 
nașului. Tatăl vru să-l ajute, dar se 
abținu la timp. Copilul Iși înfigea 
dinții într-un covriq rare i sp părea 
de iască.

— Așa maică. Să nu te lași dădă
cit. Fă numai ce crezi tu că e bine, 
dar ascultă-mi! pe mine: nu e fru
mos să măninci cu gura deschisă. 
Muști, sau mai corect rupi o bucă
țică potrivită, o 
apoi mesteci cu 
cere eleganta.

Copilul rămase 
tă. Ar fi vrut să 
la film chiar, să 
tatăl rămăsese pironit 
auzi însă soneria 
sălii de spectacole 
micul cetățean căută - ------- ----
tatălui, să și-o vîre pe a lui întrin- 
sa. O găsi ciirînd căci amîndouă mîi- 
nile se căutau, de parcă ar fi fost 
una singură...

bagi în guriță $i 
gura Închisă. Așa

cu gura întepeni- 
renunte la covrig, 
meargă acasă, dar 

locului. Se 
salvatoare, ușile 
se deschiseră și 

discret mina

AVANCRONICA FOTBALISTICA

Radio
Duminică 10 morile.'

PROGRAMUL I. 6,00—8,00 Muzi- 
i m.lualitdti; fi.00 La microfon, 

melodia preiei <>!■>; ',00 Radiomaga-
r.inul n iltătoarelor; 0.30 Varietăți 
muzicali; 9,50 Transmitem pentru 

10,40 Mincln-s cintccele noas- 
11,00 Buletin do știri; 11,05 No
ii din programele noastre; 11.07 

Festivalul International de muzică u- 
soară - Brașov, România. înregis
trări de la concursul de Interpreta
re; 12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
13,10 Estrada duminicală; 14,15 Fes
tivalul International de muzică ușoa
ră — Brașov, România. Recital Gică 
Petrescu; 14,30 Orchestra de muzi
că populară a Radioteleviziunii : so-

Ne cheama din nou stadioanele 
i 

j 
i________

vor apărea p<- teren in j ]|ș(î y^na pOp Corondan și acordeo*
Mi- ( nislnl Fărâmiță Lambni; 15,00 Muzi

că ușoara; 15,15 Sport și muzică; 
18,00 Tineri interpret! de muzică u- 

.........................i și Cristian 
Popescu; 18,30 Orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii : soliști Puica Igl- 
roșanu și Nicolae Nilescu; 19,00 
Intilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 19,30 Caleidoscop 
muzical; 20,00 Transmisiune de la 
Festivalul International de muzică u- 
șoară — Brasov, România; 23,00 Mu
zică de dans; 24,00 Buletin de știri; 
0,05 — 5,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știți și meteo-rutiere la orele 
1,00; 2,00; 3,00 și 4.00.

PROGRAMUL II : 6,00 Zi de odih
na cu voie bună — muzică popu
lară; 6,30 Buletin de știri; 6,35 Di
vertismente pentru fanfara; 7,00 Via
ța noaslră-i primăvară — folclor nou; 

J7.20 Valsuri din opereta „Contele 
de Luxemburg” de Lehar; 7,30 Ml- 

- niaturi vocale și orchestrale de es
tradă; 7,45 Buletin de știri; 7,50 Bu
letin meteo-ruiier; 7.52 Notați-vă din 
programele noastre; 7 54 Toruri popu
lare

Stația 351 m : 7,45—8,00 Agenda 
bucureșteană; 8,00-Teatru radiofonic 
pentru copii : „O întîmplare... la tea- 
tru”; 9,00 Album de mici piese pen
tru pian; 9,15 Melodii populare cu 
Elena Rgizen și Ion Lăceanu; 9.30 
Buletin de știri; 9,33 Muzică ușoa
ră; 10.00 Caleidoscop muzical; 10.30 
Un nou interpret la microfon : Luis 
Aquile; 10,45 A 7-a artă; 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei de 
cameră fără dirijor a Radioteleviziu
nii. In pauză : Emisiune culturală; 
13,15 Concert de prînz; 14.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 14,10 
Parada soliștilor și a orchestrelor 
de muzica ușoară; 14.30 Unda ve
selă: 15,00 Dansuri pentru chitară; 
15.10 Concurs eu public: Impresio
nismul in pictură; 15 30 Fes'ivalul 
International de muzică ușoară — 

ânia. Recital Bobby Solo; 
15,45 Muzică populară; 16,00 Buletin 

16.05 Suita simfonica „Mun- 
' de Marțian Negrea;

116,30 Festivalul Internațional de mu
zică ușoară — Brașov, România. Re- 
-r.i, — sj Jean-Claude

-n sat - enil- 
17,15 Recitai de 

Demelriad; 17,30 
radio; 18,00 Opereta 

vals" de Oscax 
muzical-literar);
; 19,05 Melo- 

Piese pentru vio-

După o iariio... prea lungii pentru 
iubitorii fotbalului, în caro nc-ain pus 
la punct cu luate noțiunile patinaju
lui artistic micile ecrane no-au 
adus la domi. iliu elegantele stadi
oane de gheață de la Vaslcrăs, Gre
noble și Geneva, pe care și-au de
monstrai măiestria așii patinajului 
mondial — iată-ne din u<»ii in aștep
tarea cu nerăbdare a duminicilor. Dată 
pină acum duminicile însemnau o- 
dihnă, de miine ele înseamnă fotbal.

A venit fotbalul, deci,
O să mergem iar la meci...
Miine, în mai mulle orașe din tara 

se dă startul in returul celui mai 
popular campionat republican sportiv 
— cel de fotbal, diviziile A, B, și C. 
După cum s-a mai anunțai, formula 
de disputare a returului; este aceeași 
începută in toamnă, cu deosebirea că 
echipele din divizia A vor avea și 
echipe de tineret, care vor evolua în 
deschidere la meciurile primelor for
mații. Actuala structură organiza
torică a campionatului republican de 
fotbal va suferi modificări începînd 
cu noul campionat 1968—1969.

Din cele 14 echipe de „A” nu va 
retrograda nici una. Dimpotrivă, 
acestora li se vor alătura campioanele 
celor două serii de „B” la sfîr.ilul 
returului. Acest lucru însă nu scu
tește de emoții pe formațiile de la 
periferia clasamentului, deoarece

. uparit. Iu locurilor 13 și 14 din „A” 
\<>r disputa meciuri de baraj <u 
ocupantele locului 2 din „B” pentru 
rămincrea <au promovarea in prima 
garnitură de lolbal a țării, lai lupta 
pentru primul loc va fi în continuare 
pasionanta. Steaua și F.C. Argeș fiind, 
după părerea noastră, avertizate se
rios de Farul. Pot veni tare din urma 
și alte echipe. Balonul e rotund.

Cit privește pe Jiul, echipa abor
dează cu Imredere returul. Pregă
tirea temeinică la antrenamente, 
meciurile de verificare au vădit for
ma bună a componen(ilor lotului, 
dorința fiecăruia de a nu infirma 
speranțele suporterilor, de a fi în 
continuare aplaudați pe toate sta
dioanele pe care vor evolua.

Miine, In prima etapă a returului, 
Jiul va Întîlni pe „U" Craiova, e- 
chipa vecină în compania căreia 
jucătorii noștri au prestat întotdea
una jocuri frumoase, apreciate de 
spectatori și încheiate, de regulă, 
cu scoruri strînse. In returul cam
pionatului trecut, „U" Craiova a ju
cat tot la Petroșeni. După un meci 
echilibrat, Jiul a învins cu 2—1. Me
ciul din turul actualului campionat 
s-a încheiat, la Craiova, cu același 
rezultat în favoarea gazdelor. Și de 
această dată așteptăm de la cele 
doua formalii im joc frumos, în li
mitele deplinei sportivități (chiar 
dacă în tabăra adversa va juca și 
inginerul minier plecat de la Pe
troșeni. Martinovici). Cit privește 
rezultatul final, el trebuie s3-i avan
tajeze pe băieții lui Ștefan Coidum. 
Oricum, oi au de luat o revanșă. 
La aceasta îsi pol aduce contribuția 
și spectatorii noștri prin încuraja
rea permanentă a echipei, dar nu și 
prin apostrofarea adversarilor. Opi
nia publică are datoria să vegheze 
la ordinea generală, să no putem în- 

misiunea de gazde amabile.

Jiul va juca miine in următoarea 
formație ; Zamfir — Tonca, Stoker, 
Georgovi» i, Mihai — Griz.ca, Octa
vian Popescu — Peronoscii, Libardi, 
lohesru, Naidin.

Oaspeții 
următoarea alcătuire: Plică — i 
hăilescu, Bitl.m, Deselnicu, Deliu 
Marian Popescu, Adrian Popescu 
Nita, Martinovici, Oblemenco, Sfir- 
logea.

Meciul va începe la ora 15,30 și 
va fi condus de V. Dumitrescu 1« 
centru, C. Popa și M. Bică (toți din 
București) la tușe. Intîlnirea echi
pelor de rezerva — tineret se va 
disputa la ora 11 pe terenul 
Lonea.

★
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In prima etapa a returului 
divizia C, seria vest, formafia 
norul Lupeni va întîlni la ora 
pe stadionul din 1 
C.F.R. Caransebeș.

Să nu uităm să ne încurajăm echi
pele cu Hai Jiul! Hai Minerul!

D. GHEONEA

Alte
manifestări
sportive
de duminică

Desen : V. TEODORFSCV

FILME
Duminică 10 martie

La
nu ș

— Du, tovarășe director, 
s-au... Înaintat noile grafice. 
Am terminat cu hibernarea, de 
miine vom fi mai... activi. Să 
vă fac rost de-un bilet ?

siune de folclor; 
ti

Revista literară i 
I unui 

(montaj

-----•------

FOTBAL

CONSEMNAM

Duminică 10 martie

PRIN MAGAZINELE]
O. €. L. Alimentara

H o i n
cantităfi de ulei din germeni de poNu maiNu.

rumb, în
citate

lei, inclusiv costul sticlei.Prețul 7,10
MICA PUBLICITATE germeni de porumb este un produs dieteticUleiul din

Cei
cunosc

Elena din 
expedieze 
la Băi ta, 

mergea a-

copii. Nu 
se teamă, 
sofia nu-i 
întreținere 

«it nume fi

FOTBALUL
DIN NOU

In actualitate

sticle de 500 ml. capa
El Fugitivo ? 

merge. Poanta asta au lolosit-o 
alții. E uzată. Să-i spunem mai 
bine pe nume. II cheamă Szilaș 
loan. Are în Petroșeni o sofie

| jurnal; 21.10 Din nou muzică de 
® dans; 21,40 Romanțe cu Dorina Dră- 
| ghici și Georqe Niculescu; 22,00 Me- 
« tronom '68; 23,00 Radiojurnal. Sport;

Baschet — Miine dimineață se dă 
startul și in campionatul republican 
de baschet masculin, divizia B. Echi
pa Știința Petroșeni, care activează 
în seria I, va juca în sala l.M.P. cu 
formația Pedagogic Oradea. Meciul 
începe la ora 10.

Schi — Cu prilejui "aniversării 
unui deceniu de Ia înființare, Aso
ciația sportivă Energia Paroșeni or
ganizează pe pîrtia de la Straja un 
frumos concurs de schi. Participă 
sportivi din mai multe asociații ale 
Văii Jiului.

Prima etapă 
a returului 
diviziei A
Steaua — Dinamo Bacău
Dinamo București — Petrolul 
Jiul — ,,l:" Craiova
Farul — Steagul roșu
„U* Cluj — AS.A. Tg. Mureș 
U.T.A. — Progresul
I. C. Argeș — Rapid

I Brașov. Roinâi
15,45 Muzică

Ide știri; 16.05 
ții Apuseni”

PETROȘENI - 7 Noiembrie: Cău- 
tati idolul; Republica: Ocolul; PE
TRILA : Cine va deschide ușa; LO
NEA — Minerul: Pasărea Phoenix; 
ANINOASA : Jandarmul la New 
York; VULCAN : Loana; PARQȘENI : 
Timidul; LUPENI — Cultural : Cînd 
tu nu eșli; LUPENI — Muncitoresc: 
Nume străin; URICANI : Oglinda cu 
două fete.

Gimnastica — Sala de sport din 
Lupeni găzduiește Inlîlnirea inter
județeană de gimnastică la care vor 
fl prezenți sportivi din mai multe 
orașe ale județului Hunedoara. În
trecerile încep astăzi după-amiază 
la ora 16.

Nu-I cunoașfeji 
dumneavoastră ?

I citai Maria Miteva -i
Pascal; 16,50 La horă-i

I siune de folclc-- 
pian Alexandru

I Revista lit'»rar2î
„Farmecul

StraUSS țmuinoj ui'
I 19,00 Buletin de știri;
* dii-fnagazin; 20.00 Piese ....

j I loncel interpretate de Daniil Șafran; 
'■ 20,15 Suită de ritmuri; 21,00 Radio-

23,07 Festivalul muzical internatio
nal Salzburg 1967; 23,38 Mica sim
fonie de Charles Gounod; 24,00 In
terferențe lirice — muzică ușoară; 
0,55—1,00 Buletin știri. Buletin 
meteo-rutie’-.

Celăfeana Vușile 
Lupeni dorea să 
niște medicamente 
print r-un om care 
colo. Cum însă trenul plecase 
din stafie, i-a dat medicamen
tele controlorului de bilete. 
Nu știa nici cum îl cheumă, 
nici de unde vine, nici unde 
se duce. Controlorul trebuia, 
la rîndul lui, să caute în tren 
pe unul care mergea la Bârfa 
Cum între expeditor și desti
natar s-au interpus prea mul
te necunoscute, medicamentele 
n-au ajuns la destinafie. Dar 
nici la expeditoare nu s-au 
înapoiat. Au rămas, probabil, 
pe undeva prin servieta unui 
controlor necunoscut. Stafia 
C.F.R. Lupeni nu știe cine a 
făcut controlul biletelor în 
trenul de Simeria în ziua de 
10 ianuarie dimineața, 
din Petroșeni 
cumva ?

- Elrsabelu și dgi copii, 
ciad i-a părăsii, sofiu îl 
caută pentru pensie de între
ținere. Și cînd fi dă de urmă 
dispare din nou. De cînd co
lindă lumea, familia i s-a în
mulții cu încă doi 
are insă motiv să 
Pentru aceștia doi, 
pretinde pensie de 
deși în lipsă de 
poartă pe al lui. li recunoaște 
tatăl lor adevărul.

Despre găinari s-a mai scris. 
Și pe el l-au prins tot cu o 
găină. Cu una decapitată, pro
venind din ograda unui gos
podar pașnic. Pentru furt de 
găini, adică pentru găinărie, a 
fost condamnat la 4 luni în
chisoare corecfională. Patru 
Juni pentru o găină I Numai 
că hoful nu muncea nicăieri, 
neplăcîndu-i munca, și mai a- 
vea la activ o condamnare 
pentru furt din avutul obștesc. 
Cum cu avutul obștesc a ni
merit prost, Zaharia Olaru s-a 
îndreptat spre „sectorul parti
cular". Dar i s-a întundat și 
aici. Ghinionul lui. Mai rămîne 
doar să-și lure propria căciulă. 
Dacă nu cumva „delcctul" se 
va corecta la închisoare. E 
vorba de lungimea miinli.

Vtnzări-cumpărări

VIND „MZ 250". Stare excepțio
nală — 18 000 km. Str. Karl Marx, 9 
Petroșeni.

VIND MOBILĂ populară dormitor, 
recamier, mobilă bucătărie. Strada 
Parcului, 10 lonea

Pierderi

Se predă lecție nouă la Liceul industrial Petroșeni. Elevii clasei de 
exploatări miniere (anul 11) ascultă atenli și-și nolează-n caiete expli
cațiile profesorului.

Casă trei camere, bucătărie vară, 
baie — vind. Adresați-vă strada Pri
măverii nr. 1 A Petrila.

Pierdut cartea de muncă eliberată 
de Exploatarea minieră Uricani pe 
numele Iovan (Peter) Dorlna-Petrina. 
Declar nulă. (6)

Pronosticul nostru
pentru Concursul Pronosport nr. 10 din 10 III

1. F. C. Argeș
2. Farul

Jiul 
„U” Cluj

5. U.T.A.
6. Alalanta
7. Fiorentina
8. Inter
9. Juventus

10. Lanerossi
11. Sampdoria
12. Spăl
13. Varese

Rapid
Steagul roșu
„U" Craiova
A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul
Mantova
Napoli
Brescia
Cagliari
Roma 
Milan
Bologna 
Torino

Pentru noi, femeile I
Curs de limbă spaniolă flec!ia 
a 6-a).
Tele-enciclopediă. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publi
citate.

20.00 Festivalul International de mu
zică ușoară — Brașov, Româ
nia. Concurs de interpretare.

22.15 Film serial: ,.Evadatul".
23,00 Telejurnalul de noapte.
2.1.15 Teles port.
23,30 închiderea emisiunii.

s-au pus în vînzare însemnate

bogat în vitaminele A șl E,

se digeră ușor, este lipsit de colesterol, determinând

chiar o scădere a acestuia în singele bolnavilor care-1

onsumă.

Uleiul din germeni de porumb se folosește atit pentru

salate, cil și la gălit. avlnd un guși plăcut.

9,00 Ora exactă. Cum va fi vremea, 
astăzi ?

9,02 Qimnaslica de înviorare.
9,10 Pentru copii. Filmul „Kiri, clov

nul". Biblioteca lui Așchiufă. 
Wilhelm Tell.

10,00 Pentru tinerel. In vizită la mu
zeul de artă.

10,30 Emisiunea pentru sale.
12,15 Concert simfonic. Orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii: 
dirijor, losii Conta.

După-amiază: Transmisiuni sportive. 
Fotbal. In pauză : ..Careul ma
gic" — vă prezintă înregistrat 
pe Ulm., meciul de box Joe 
Louis — King Levinshy.

17,00 Nunta de pe Crișurl. Specta
col mu/.ical-coregtalie susjinul 
de Ansamblul folcloric al Sin
dicalelor din Oradea.

18,05 Program de circ. Transmisiune

Ide la Katowice.
18,50 Magazin 111.
19,30 Telejurnalul de seară.

I 19,50 Desene animate.
• 20,00 Festivalul international de mu

zică ușoară — Brașov, Româ
nia. Recitaluri 1n 
cursului susfinule 
Badea, Piu Colombo, Rex Gilde. 
Concertul laureafilor.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Tele sport.
23,30 închiderea emisiunii.

I 
I 
I 
I

afara cori
de : Doina
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COmiUTIIL 
consfătuirii Comitetului 

Politic Consultativ 
al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
In zilele de 6 și 7 mai tie 1968 a 

avut Ioc la Solia Consfătuirea ordi
nară a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia de prietenie, co
laborare si asistentă mutuala.

La Consfătuire au participai;
Diu partea Republicii Populare Bul

garia — TodoF Jivkov, priin-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, șeful dele
gației; Stanko Todorov — membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., se
cretar al C.G.; Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinle al Consiliului de 
Miniștri; Ivan Basev, ministrul afa
cerilor externe; general de armată 
Dohri Djnrov, ministrul apărării popu
lare.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, șeful de
legației; Jozef Lenart, președintele 
Guvernului R.S.C.; general de armată 
Boii imir Lomski, ministrul apărării 
naționale; Vaclav David, ministrul a- 
facvrilor externe; Pavel Meilinq, am
basadorul R.S.C. din R.P.B.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Waller Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Socia- 
lisl Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Slat al R.D.G.. șeful 
delegației; Willi Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.; Erich 
Honecker. membru al Biroului Po
li!' secretar al C.C. al P.S.U.G.; ge
nera' de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale; Gunter 
K >hrt. secretar de stat, prim-adjunct 
a! ministrului afacerilor externe.

Din partea Republicii Populare Po
lone — Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, șeful delegației; Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.P.; Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.; Adam 
Ranacki, ministrul afacerilor externe; 
mareșalul Poloniei Marian Spychal- 
ski ministrul apărării naționale; Ma
rian Naszkowski. adjunct al minis
trului afacerilor externe; general- 
locotenent Wojciech Jaruzelski, ad
junct al ministrului apărării națio
nale; Riszard Neszporek, ambasado
rul R.P.P. in R.P.B.

Din partea Republicii Socialiste 
Romania — Nicolae Ceausescu, se
cretar general al C.C al Partidului 
Comunist Roman, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, șeful delegației; Ion 
Gneorqhe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri ai Republicii So
cialiste România; Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe; general
colonel Ion fonită, ministrul forțe
lor armate; Nicolae Blejan, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
In Republica Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Janos Kadar, prim-secre- 
lar al C.C. al Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar, șeful delegației; 
Jeno Fock, președintele guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar; Janos Peter, ministrul aface
rilor externe; general-colonel Lajos 
Czinege, ministrul apărării naționale.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, șeful 
delegației; A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.; mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, ministrul apărării al U.R.S.S.; 
K. V. Rusakov, prim-adjunct de șef 
de sectie la C.C. al P.C.U.S.; A. M. 
Puzanov, ambasadorul U.R.S.S. în
R. P.B.

La lucrările Consfătuirii a partici
pat, de asemenea, mareșalul Uniunii 
Sovietice, I. I. lakubovski, coman
dantul suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia,

ParticipanIii la Consfătuire au e- 
xaminat multilateral situația care 
s-a creat ca urmare a intensificării ' 
continue a agresiunii Statelor Unite 
ale Americii împotriva poporului 
vietnamez și influenta acesteia asu
pra situației internaționale în an
samblu. Ei au constatat că guvernul
S. U.A. continuă cursul aventurist de 
lărqire a proporțiilor războiului, re
fuză să înceteze bombardamentele 
și alte acțiuni agresive împotriva 
R. D. Vietnam, împiedicînd in felul 
acesta crearea condițiilor pentru 
convorbiri în scopul reglementării 
politice a problemei vietnameze.

In legătură cu aceasta, participan- 
tii la Consfătuire au condamnat u- 
nanim acțiunile criminale ale impe
rialiștilor americani, care încearcă 
prin forța armelor să înăbușe lupta 
de eliberare națională în Vietnamul 
de sud, să împiedice construirea 
socialismului In Republica Democra
tă Vietnam.

Participants la Consfătuire au a- 
doptat o Declarație cu privire la a- 
meninlarea la adresa păcii, ca ur
mare a extinderii agresiunii ameri
cane în Vietnam. Textul Declarației 
se publică separat.

La Consfătuire a avut loc un 
schimb temeinic de păreri In proble
ma neproliferarii armelor nucleare.

Participanții la Consfătuire, por
nind de la poziția elaborată în co
mun la consfătuirile de la Varșovia 
și București ale Comitetului Politic 
Consultativ, confirmă însemnătatea 
deosebită a preîntimpinării răspîndi- 
rii armelor nucleare și importanta 
rezolvării acestei probleme. Ei au 
examinat proiectul Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare, ela
borat în cursul tratativelor șl discu
țiilor în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare și și-au expus po
zițiile respective în aceasta pro
blemă.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească.

Sofia 7 martie 1968.

SPECTRUL DIEN BE
1(11 muie din r>ag 1)

intr-un raport infera al forțelor pa-
triotice din Vietnamul de sud se
arată :

..Dacă se (otnpară nu mărul boni
belor aruncate cu importanța pier
derilor provocate, se poate consta
ta -ă este vorba de avioanele cele 
roai Diițin eficace din toată aviația 
am.Tirană, rare ating cel mai puțin 
obiectivele vizate și provoacă for
țelor noastre un număr redus de 
răniți și morii".

RAmin atunci ceea ce strategii 
numesc manevrele de degajare. Și 
io m-f aici intervine cea mai ma
re surpriză a acestui război. Viet- 
cnnoul s-a adaptat la lupta conven
țională fără să abandoneze practi
cile s’le de partizani. O statistică 
recentă demonstrează că din 1966 
pină >n 1967. in timp ce armamen
tul vietnamez a devenit din ce in 
ce mai greu, numărul răniților ame
ricani datorat ,,capcanelor" a cres
cut de la 15 la 30 fa sută.

.Ceea ce nu au înțeles prea bine 
unit generali americani, declară re
vistei . Expres" generalul Fernand 
Gamble/, fostul șef de stat major 
al coroandanluliii-sef din Indochina, 
este că, unitatea Vietconqului este 
o unitate administrativă, politică și 
logistică concomitent cu o unilale 
de luptă Batalionul Vietconqului

poate, după împrejurări, să se des
centralizeze, să atace oriunde, să 
'îndeplinească o muncă politică și 
să se regrupeze apoi în vederea ți
nui atac de mare amploare. In cazul 
Khe Sanhuluf. el s-a aflat pe teren 
favorabil și datorită faptului că a- 
vea în apropiere centrele de apro
vizionare. Drumurile au putut fl 
tăiate de partizani. Un parașutaj pe 
o suprafață mică, in mijlocul lupte
lor. ar fi dus la pierderea a trei 
sferturi din material, care ar fi că
zut in mîinlle adversarului, așa cum 
s-a intimplat la Dlen Bien Phu".

Dispunind de trei tipuri de unități, 
partizani, trupe regionale și trupe 
regulate, Vletconqul duce aceeași 
luptă pe trei planuri concomitent. 
Astfel, la Khe Sanh unitățile de par
tizani acționează în apropierea li
niilor cu mortiere de 82 mm foarte 
ușor manevrabile, care proiectează 
in fiecare minut 25 die obuze de 3.5 
kg. Foarte mobile șl fluide, aceste 
unități se infiltrează eventual în dis
pozitivul dușman. Trupele regionale 
formează un cerc la aproximativ 4 
km utilizind baterii de 85 sau 105. 
Trupele regulate, așteptind eventua
lul asalt, lovesc de departe cu tu
nul de 152, care are o bătaie de 20 
km. Americanii nu au reușit pină 
acum să se obișnuiască cu lipul de 
război care 11 s-a impus. Pentagonul 
s-a văzut obligat să-și îndrepte a-

PARIS. — La Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris 
s-a încheiat reuniunea de constituire a Federa
ției mondiale a organizațiilor de ingineri, la care 
au participat reprezentanți ai organizațiilor in
ternaționale și naționale de ingineri din 61 de

nva

Constituirea Federației 
mondiale a organizațiilor 
de ingineri

Din partea României a luat parte . Ia reuniu- 
consullativă o delegație a Consiliului națio

nal al inginerilor și tehnicienilor (C.N.I.T.), com
pusă din dr. ing. Oliviu Rusii, vicepreședinte 
al C.N.I.T., și ing. Al. Teodorii.

Reuniunea a discutat și aprobat statutul Fe
derației și programul ei de activitate pe perioa
da 1968—1969. A fost ales Comitetul Executiv 
al Federației mondiale, compus din 12 membri.

Viitoarea reuniune a Federației mondiale a 
organizațiilor de ingineri va avea loc la Beirut 

octombrie 1969.

Reunsunea Comitetului 
apărării din Anglia

• Acuzuțiite adre.vatc 
au fowt confirmate

CIUDAD DE PANAMA. - Comi
sia de anchetă a Adunării Națio
nale a stalului Panama a confir
mat acuzațiile ce i se aduc preșe
dintelui Marco Robles, potrivit că
rora acesta ar Ii violat Constituția 
țării, participînd în mod activ la 
campania electorală în favoarea can
didatului guvernamental pentru a- 
legerlle prezidențiale. Adunarea Na-

•—
Notă 
de protest 
a Cambodgîeî

preyediniclni Itolilc»

țlonalfi Iși va relua dezbaterile ImH 
pentru o examina aceste acuzații.

Totodată, in capitala țării a fost 
dat publicității un comunicat. al 
Partidului popular din Panama, in 
care se subliniază că actuala crizi 
politică este determinată de lupt» 
politică dintre cele două partide, 
național-liberal de guvernămlnt și 
Uniunea Națională a cinci partide 
de opoziție angajate In cursa pentru 
obținerea funcției supreme a țării. 
Declarația subliniază, de asemenea, 
că această luptă nu are ca scop re
zolvarea problemelor majore ale 
țării și cheamă populația să-și in
tensifice acțiunile pentru a împie
dica forțele antidemocratice să fal
sifice alegerile.

Vai de proteste 
crimelor comise 
din Rhodesia

Executarea celor trei rhodesieni 
în urma deciziei „justiției" rasiste 
de la Salisbury continuă să pro
voace vii proteste alît în Africa cit 
și in alte țări ale lumii. George 
Nyandoro, secretarul general al 
organizației patriotice din Rhodesia, 
Zapu, aflat în prezent intr-o vizită 
în Scandinavia, a amintit și de res
ponsabilitățile Marii Britanii în acest 
caz, Guvernul statului Congo (Kin
shasa) a denunțat actul barbar de 
la Salisbury, menționînd, de aseme
nea, responsabilitatea britanică. Gu
vernele Algeriei și Tunisiei și-au 
exprimat indignarea lor față de 
crima comisa de rasiștii rhodesieni. 
Frontului de proteste i s-a alăturat 
și Comitetul împotriva apartheidu
lui din Franța. Guvernul Irlandei a 
adresat o scrisoare Secretarului ge
neral al O.N.U,, sugerînd convoca
rea unei ședințe a Consiliului de 
Securitate pentru a analiza situația 
din Rhodesia In 
evenimente din 
pofida acestui val 
din Africa cit și 
lumii, autoritățile

lumina ultimelor 
această tară. In 

de proteste, atit 
din alte țări ale 
rasiste continuă

Tragedia

îngropați într-o
Au trecut mai 
de cînd nu s-a 

> veste privind 
mineri izolați

NEW YORK. — j 
bine de 30 de ore c 
putut obține nioi o 
soarta celor 21 de 
sub pămînl la o adîncime de 360 de 
metri intr-o mină de sare din Loui
siana. In această regiune mlăștinoa
să și izolată serviciile de salvare 
se deplasează destul de lent. Doua 
echipe de cite șase mineri specia-

de 
cele care propun 
altele care fixea- 
oameni numărul 
și in slîrșit cele 
folosirea armelor 
Generalul Earte 

major din

lenția spre alte planari pregătite 
multă vreme. Sint 
o invazie în nord; 
ză la 800 000 de 
trupelor necesare; 
care preconizează 
atomice tactice.
Wheeler, șeful statutul 
S.U.A. a declarat: „Nu cred că va 
fi necesar să se folosească armele 
nucleare pentru a apăra Khe Sanh". 
Deci nu este nimic sigur.

In 1965, an lot de escaladă, la 
Centrul de comandament și antrena
ment al forțelor amfibii din Pacific, 
din Colonado (California) s-a re
curs totuși la. simulatiile unui atac 
alomic in Vietnam, precizîndu-se că 
această strategie ar putea să fie re
ținută „pentru cazul cind regiunea 
Pleiku și Kontum ar trece sub con
trolul dușmanului".

Cu toate dezmințirile 
dosarul nu este închis: 
ne vă trebui, scrie 
Matthew Ridgway, fost 
șef in Coreea, să extindem cimpul 
operațiunilor noastre, forțele noas
tre se vor dovedi Insuficiente, dacă 
ne vom priva de folosirea tactică a 
armelor nucleare, ceea ce implică 
consecințe care relevă bănuieli". O 
bănuială care te face să te înfrl- 
gurez.i.

americane, 
„Dacă mii- 

generalul 
comandant-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșeni sir. Republicii nr. 44 Tel. IG62, 269 (C.C V J )

IUGO-
SLAVJA: Aspect 
din timpul con
strucției noii ia- 
brici de acid sul
furic din Prahovo, 
Serbia, in bazinul 
industrial Bor.

să sfideze opinia publică mondială, 
organizînd noi procese, în care sînt 
implicați alți 
ra planează 
pitale.

patrioți asupra căro- 
spectrul pedepsei ca-

LONDRA. — La „Downing Street 
" — reședința guvernamentală 

britanică — a avut loc o reuniune 
interministerială consacrată exami
nării situației din Rhodesia după 
executarea celor trei patrioți afri
cani din închisoarea din Salisbury. 
La reuniune au fost convocați șefii 
statului major al celor trei armate.

In cercurile autorizate se afirmă 
că nu este cazul să se întreprindă 
o acțiune militară împotriva Rhode- 
siei, cu excepția cazului în care 
s-ar produce „dezordini generale". 
Este posibil ca la sfîrșitul acestei 
săptămîni să aibă loc și alte reu
niuni ale Comitetului apărării bri
tanice care să grupeze și șefii sta
tului major. Se consideră insă că 
nu va fi luată nici o hotărîre înain
tea dezbaterilor din Camera Comu
nelor privind situația diu Rhodesia, 
dezbateri care vor avea Ioc săpta- 
inîna viitoare.

o serie de for- 
Cainbodgiei, în 
și au efectuat 
bombardamente 

unor centre 
Preiveng.

adresată proședin- 
di- 

ca document oficial 
reprezentantul Cambod-

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Cambodgiei la O.N.U. 
a adresat o notă de protest Consi
liului de Securitate în care arată că 
forțele militare aniericano-sud-viet- 
nameze au construit 
tificații pe teritoriul 
provincia Svairieng, 
la 14 februarie noi 
de artilerie asupra
populate din provincia

In scrisoarea 
telui Consiliului de Securitate, 
fuzată vineri ca document 
al O.N.U., 
giei a cerut să se pună capăt aces
tor acțiuni comise de către forțele 
militare americano-sud-vietnameze 
ce constituie o încălcare a suvera
nității teritoriale a țării.

MARE GREVA
IN ISLANDA

Republica Arabă Yemen

Regal iști i pregătesc uu nou atac 
asupra forțelor republicane

că elementele 
se pregătesc 
asupra forțe-

Press relatea- 
regalist a 

„să

SANAA. — Autoritățile de la Sa
naa au făcut cunoscut 
regaliste yemenite 
pentru un nou atac 
lor republicane.

Agenția Associated
ză că postul de radio 
chemat pe adepții fostului imam 
fie gata pentru viitoarea bătălie".

Un purtător de cuvînt al guver
nului republican de la Sariaa a 
anunțai că regaliștii au încercat să 
treacă din Arabia 
loriul yemenit noi 
dar acțiunea lor a

Saudită pe teri- 
arme și muniții, 
fost zădărnicită.

mină de sare
aulizați în operațiunile de salvare 

sosit joi seara din regiunea minieră 
a statului Kentucky, de la o distan- 

aproximaliv 800 km. Ei au în- 
în puț, un 
acesta nu 
adîncime.

ță de
cercat imediat să coboare 
ascensor de salvare, dar 
a ajuns decît la 100 in

★

de mineri— Cei 21 
adîncime de 360 me-

NEW YORK, 
imobilizați la o 
tri intr-o mină , de sare din Louisiana 
au avut un sfirsit tragic. După trei 
zile de căutare, echipele de salvare 
au descoperit /cadavrele lor in apa 
care se afla în fundul pulului mi
nei, provenită de la stingerea incen
diului
21 de, 
fixiati 
carbon
șat cu cîtev

care a izbucnit miercuri. Cei 
mineri și-au pierdut viața as- 

de emanațiile de oxid de 
cauzate de incendiul declan-

Victime.
gangsteri din 
„Cosa Nostra“

ca 
la

Purtătorul de cuvînt a precizat 
în urma luptei care a avut loc 
150 km nord-est de Sanaa, forțe 
ale republicanilor au distrus 100
vehicule ale regaliștilor și au cap
turat arme de fabricație americană.

fntr-o altă regiune, la 100 km de 
Sanaa, a fost interceptată o cara
vană care transporta, de asemenea, 
arme și muniții destinate regaliștilor.

PORTURILE ȘI-AU ÎNCETAT 
ACTIVITATEA

MULTE ÎNTREPRINDERI 
FUNCȚIONEAZĂ

NU

REYKJAVIK. — In Islanda a fost 
declarată una din cele inai mari 
greve din ultimii ani. Ea este spri
jinită de 50 de sindicate. Porturile 
și-au încetat activitatea, multe în 
treprinderi industriale nu funcțio
nează, ziarele și-au încetat apariția. 
Un număr tot mai mare de oameni ai 
muncii se alătură greviștilor. Moti
vul grevei este refuzul patronilor 
de a satisface cererea sindicatelor 
cu privire 
la salariu, 
nul trecut 
rea vieții, 
compensa noile scumpiri provocate 
de devalorizarea coroanei islandeze.

la restabilirea adaosului 
stabilit în noiembrie a- 
in legătură cu scumpi- 
precuin și cererea de a

NEW YORK - Șase per
soane răpite in decurs de un 
an, 200 000 dolari pldlifi pen
tru răscumpărarea lor și lotuși 
politia nu poale să procedeze 
la nici un iei de arestări im
pair iv 
regiunea orașului New ' 
deoarece victimele alese 
conducători 
gangsterilor 
filiala americană a „Mallei' 
„Se pare că este 
bandă extrem de inteligentă" 
— a declarat un purtător de 
cuvînt al politiei newyorkeze. 
„Ei știu că „Cosa Nostra" nu 
va coopera niciodată cu noi. 
și, după cile am pulul aila, a- 
ceastă organizație nu a reușit 
să prindă pe ruciunul dintre 
răpitori prin mijloace proprii".

Știrile privind aceste cazuri 
de răpire au ajuns la urechile 
politiei la începutul anului 
trecui, dar nimeni nu a depus 
o plingere oiicială. Politia a 
deschis o anchetă in aprilie 
1067, după răpirea unuia din 
șefii „Cosei Nostra", Michael 
Luongo, dar acesta din urmă 
a lost eliberat după ce a plă
tii o răscumpărare de 40 000 
de dolari. Luongo reiuză orice 
cooperare cu anchetatorii și, 
de aceea, joi ei a fost arestat 
împreună cu unul din colegii 
săi, Rocco Mazzie, sub acuza
ția de ullragiu la adresa jus
tiției și reiuz de a răspunde 
la întrebările acesteia.

o bandei ce operează in
‘u orașului New York, 

sini 
ai organizației 
„Cosa Nostra".

vorba de o

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al forțelor militare america
ne staționate la baza Albuquerque 
(New Mexico) a declarat că nu e- 
xistă siguranța recuperării tuturor 
părților celor patru bombe cu hi
drogen pierdute la 21 ianuarie in a- 
propierea localității Thule (Groen
landa), în urma prăbușirii unui bom
bardier american de tipul „B-52", 
„Am găsit multe părți ale bombelor 
dar nu știm dacă le-am găsit pe 
toate" — a spus el.

CAIRO. — Cotidianul egiptean 
„Al Gumhuria" informează că gu
vernul R.A.U. este de acord cu con
vocarea conferinței arabe la nivel 
înalt. Ziarul menționează că hotă- 
rîrea guvernului R.A.U. a fost luată 
în urma contactelor pe care acesta 

stabilit cu oficialitățile celor- 
tări arabe.

S @ SAN JUAN. — Toate încercările întreprinse pentm de
gajarea petrolierului liberian „Ocean Eagle", care a naufragiat și 
s-a rupt; în doua la intrarea în portul San Juan (Porto Rlco), 
nu au dus pînă acum la nici un rezultat. La aceste tentative par
ticipă un mare număr de remorchere ale marinei militare ameri
cane și civile.

Intre timp, „mareea neagră" provocată de peste 3 milioane 
galoane de petrol ce s-au scurs din petrolierul naufraqiat s-a ex
tins de-a lungul coastelor insulei Porto Rico, poluînd plajele pe 
o distantă de 24 km. Straturi groase de petrol au pătruns și In 
rada portului San Juan. Numeroase păsări, printre care un 
număr de pelicani au pierit, iar o 
a fost contaminată de petrol.

mare 
însemnată camtitato de poște

Divorțurile ți inortaliialca
WASHINGTON. — Medicul ame

rican Lester Breslow a efectuat în 
California o interesantă anchetă pri
vind starea sănătății în rindul per
soanelor căsătorite și a celor divor
țate. Rezultatele anchetei au arătat 
că pe lîngă urmări juridice, psiho-

Grav accident de circulație
NEW YORK. — Un număr de 20 

de persoane au murit și 11 au fost 
rănite in urma unui accident de cir
culație ce a avut loc joi în apropie
re de orașul Baker (California). Un 
autobuz care circula între Los An-

geles și Las Vegas a luai foc după 
ce s-a ciocnit cu un autoturism și 
a ars în întregime in mai puțin de 
zece minute. Majoritatea victimelor 
au pierit din cauza acestui incendiu.

logice si sociale, divorțurile afectea
ză In mod simțitor și starea sănă
tății persoanelor in cauză. Astfel, la 
bărbații divorțați mortalitatea este 
de 26.8 la mie, adică de peste două 
ori mai mare decît la bărbații căsă
toriți (12,4 la mie). Și în rindul fe
meilor divorțate, mortalitatea crește, 
însă înlr-o măsură 
adică cu 3,5 la mie.

mull mai mică,

demonstra- 
studerttilor. 
reotganiza- 
de teocrat i- 
jnvălămin-

— Gărzile de- 
americane aH 

a 9 soldați dis-, 
în urma naufra-

H AL/A • In cen
trele universitare 
ale Italiei au con
tinuat 
liile 
pentru 
rea și 
zarea 
tului.

IN CLIȘEU ; Stu
denta din Roma 
aruncind cu ouă 
In polii iști în tim
pul încăierării . din 
lata 
ghese.

• NEW YORK, 
coastă ale marinei 
descoperit cadavrele 
păruți joi dimineața
giorii unei ambarcațiuni pe rîu! Po
tomac. Din cauza timpului nefavora
bil nu mai există nici o speranță c» 
ceilalți membri ai 
barcațiunii să 
După părerea 
militare de la

ăreia au
accidentul rămîne inexplicabil.

!chipajului am- 
fie găsiți in viată, 
comandantului bazei 
Potomac, in apropie- 
dispărut soldații ma-

Garrineha pus 
sub stare de arest

RIO DE JANEIRO. - Cunoscutul 
fotbalist brazilian Manuel des San- 
tos-Garrincha a fost pus sub stere 
de arest pentru neplata contribuției 
bănești necesare întreținerii celor 3 

întreținuți numai de so- 
a părăsit-o. Garrineha, 

îrstă de 34 de ani. a par- 
trei ori cu reprezentativa 

Bra ’ihvi la < ampionatul mondial de 
fotbal. Transferat d ■ la Bolafoqo la 
Corlnfotăps, Garrineha, accidentat, 
uu a mai putut juca din amil 1966.
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