
ț1
i 
t
}
l

ANUL XX 
(XXV) NR. 571S

Luni 
11 martie 

1968

4 pagini
30 bani

t

TOVARĂȘI
Utilaje moderne Se apropie perioada „toaletei de primăvară" a orașelor

DE DRUM
pentru realizarea 
unei calități In ce măsură vor spori valențele

Primul pas făcut pe un drum 
nou are de cele-mai multe ori 
rolul decisiv pentru viitoarele 
reușite.

La linele anului trecut, la 
miiia Dîlja a-pornit la drum 
un mănunchi de oameni. Co
lectivul atunci s-a constituit; 
-omponenții luî atunci și-au 
înnodat năzuințele, speranțele 
intru afirmarea destoiniciei lor. 
Orice început de drum e greu 
in exploatarea unui nou cîmp 
minier, a unei noi felii de căr-

In primul meci al returului

JIUL a obținut o victorie de prestigiu 
mvingînd cu 2 0 pe „U.“ CRAIOVA 
In pagina SI*(MIT
Cronica meciului ți relatări de la 
alte întreceri sportive
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XI I I
4 bune. Dar mite cînd acest drum 
4 trece prin zone ale „incertitu

dinilor" subterane.
Un asemenea drum

L- străbătut mănuchiul de oa
meni abia constituit — tînăra 
brigadă de mineri a lui Casian 
Traian — din sectorul 1 al mi
nei Dîlja. Brigada a primit mi
siunea să exploateze o felie 
de cărbune într-una din zonele 
cele mai dificile ale stratului 8 
blocul 111, să depileze cărbu
nele de sub un tavan de „dă- 
rîmături" — tot ce a rămas 
de-a lungul deceniilor din lu- 

4 crările vechi lăsate de „bă- 
4 trî<ni". La fiecare metru de a- 
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Stație de aeraj 
în rodajlotului executiv al Consiliului popu

lar municipal Petroșeni.
— Neîndoios, anul în curs — pri

mul an de existență al municipiului 
Petroșeni — va însemna un salt e- 
vident pe linia ridicării nivelului

ceste lucrări. Prin modernizarea 
nor străzi, cum sînt strada Cuza Vo
dă, Vasile Conta, Cloșca șl altele, 
vom urmări raționalizarea trans
portului rutier și descongestionarea 
circulației pe artera principală a 
orașului. Cu șantierul de drumuri și 
poduri am convenit să execute re
parația capitală a străzii principale 
între Piața Victoriei și Coinpelrol. 
De asemenea, se află in studiu re
partizarea mai judicioasă a unități- 

. lor comerciale in zona centrală a 
orașului, prin eliberarea unor spatii 
din centru deținute în prezent de 
diferite activități care pol fi desfă
șurate și în altă parte, Pentru ridi
carea gradului edilitar urbanistic al 
orașului este în curs de formare un 
comandament din cadre de specia
liști care vor întreprinde un raid 
de-a lungul arterelor principale, vor 
studia starea fiecărui imobil și vo» 
stabili lucrările necesare pentr 
novarea fațadelor, modernizare 
trinelor, firmelor ele. Pe baza 
rațiilor comandamentului se va ela
bora un plan de acțiune cuprinzînd 
lucrările de reamenajare și modor-
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rile" subterane se ramiiică spre

șl universale, 
in 

căreia formarea culturii mu- 
a cursanților, ocupă locul

Galena direcționala

E. M. Uricani. De aici „drumu

4
X
♦
I
X
f

4 
i I 
i 
+

l

. ansare intr-o asemenea zonă 
' • pot isca j.surprize" dintre 

le mai dificile — fie goluri, 
ie lucrări vechi care să slîn- 
mească avansarea briqăzii. 
nsă acestea-s dificultăți po- 
ontiale doar. Dificultățile reale 

ie-au cauzat brigăzii presiunea 
umlelui sfărîmat ce apăsa a- 
tpra abatajului materialul 

:tiabil ce se revărsa din tavan 
asupra locului de muncă.

înaintarea sub un asemenea 
. er nesigur si năbădăios" pu

nea exiqenle deosebite în fala 
brigăzii : armarea suplimentară 
oentru a pune propte sigure 
muntelui, împotriva pericolului 
s.irparii, bandajare etanșă Îm
potriva scurgerilor din tavan. 
Si încă ceva: o avansare rit- 
nica pentru evitarea creșterii

(Continuare în pag. a 2-al

clmpului 
locul denumit

Colectivul Fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza" din Lupeni s-a zbă
tut mult pentru realizarea unui pro- 
rent mărit de mătase de calitate su
perioară. In cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii, sînt qata lucrările de 
montare a două moderne mașini de 
răsucit. In curînd cele două mașini 
vor intra In probe tehnologice. Ele 
vor permite colectivului de la F.F.A. 
să poată raporta în viitor o produc
ție de mătase de calitate superioară 
mai mare decît acum

Apropierea anotimpului reînnoirii 
ridică exigente noi tn fata edililor 
orașelor. O dată ce primăvara se 
va reinslaura în drepturile ei depli
ne și legitime, va începe și tradițio
nala „toaletă de primăvară1 
șelor — menită să șteargă
iernii de pe fata cartierelor și ar
terelor publice, să s|>orească valen
țele edilitar-estetice al<- localităților 
noastre.

In ce fază se află pregătirile pen
tru acțiunile gospodărești-edilltare 
de primăvară. în ce măsură vor 
contribui ele la înfrumusețarea Ora
șelor noastre, la ridicarea nivelului 
urbanistic al municipiului ?

Acesta a fost subiectul interviului 
ce l-am solicitat tovarășului Blaj 
Traian, prim-vicepreședinte al Comi-

edilltar-urbanistic al orașelor Văii 
Jiului. Co.nforip bugetului pe 1968, 
peste 6 100 000 lei vor fi cheltuili 
pentru gospodărirea municipiului. 
Va fi pdvată o suprafață de 
21 785 mp de străzi și trotuare, vor 
fi plantați 28 000 arbori și arbuști 
ornamentali precum și lOOOOO flori. 
Din suma prevăzută, o bună parte, 
adică 2 600 000 iei vor fi cheltuili 
pentru întreținerea străzilor, zonelor 
verzi — pentru gospodărirea Petro- 
seniului.

— Așadar perspeclivele-s promi
țătoare. In ce constau pregătirile 
pentru „atacarea" acestor lucrări ?

— S-a pus la punct un plan al 
reparațiilor și întreținerilor de-străzi, 
trotuare, locuri publice, s-au întocmit 
documentațiile

La suprafața 
nur Lonea in 
Valea Arsului a fost termina
tei montarea celei de-a doua 
stafii de aeraj care cuprinde 
două ventilatoare de 2 i>00 
mei minut. Timp de o săplă- 
mltiă, ventilatoarele se allă In 
probe de rodaj. Fiind acționa
te cu motoare sincrone, se 
îmbunătățește factorul de pu
tere al exploatării.

Prin punerea In funcțiune o 
noii stafii de ventilatoare se 
va îmbunătăți substantial 
rujul in blocurile V și \'l 
sectorul IU.

De currnd la policlinica 
Petroșeni a început să funcțio
nare un nou aparat — Ultra
sunete tip U.S.-5 adus din Im
port. Cu ajutorul lui se 
putea trata afecțiuni 
lare nervoase, care In trecut 
erau dirijate la clinicile me 
dicale. Aparatul funcționează 
pe bară de raze X și este di
rijat automat de ta o masă 
de comandă.

Loc pentru 
agrement

IN VĂZUL LUMII
Orice s-ar spune, blocurile 

urn înălțate in imediata a- 
iropiere a Casei de cultură 
lin Petroșeni incintă prin ar
hitectonică și culoare, prin e- 
leganfa pe care o imprimă în- 
tregului oraș. Pe mari suma
rele. fațadele acestor blocuri 
sin! îmbrăcate in 
placaj. soluție 
binevenită pen

tru condițiile 
mosierice 
Văii Jiului, 
ceasta placare 
păstrează vreme 
îndelungată fru
musețea exteri
oară a clădirilor.

Dar nu despre 
aspectul blocuri
lor e vorba în cele 
/.â, ci de soarta multora din
tre cărămizile-placaj care, din 
cauzele pe cure le vom vedea, 
nu mai ajung la destinat ie. 
Cîteva dintre blocuri nu au 
fost încă terminate din punct 
de vedere al finisajului exte
rior. Lingă aceste blocuri se 
găsesc grămezi de cărămidă- 
placaj care urmează să lie fo
losite la îmbrăcarea pereților 
exteriori. Dar multe, prea mul
te din acesle cărămizi vor ră- 
rritne sparte .jos și atunci cînd 
se va slrînge molozul, vor ii 
și ele maturate. Atit transpor- 

necorespunzător,

cărămidă

lapluf că sini presărate ne
glijent, călcate in picioare, 
cauzează distrugerea multor 
asemenea cărămizi. Trec oa
menii peste ele, se joacă co
piii, sînt aruncate de colo- 
colo. Fiecare bucățică costă 
54 de bani, adică 5,40 lei 10 
bucăți, 54

punctele de lucru. Iată în cli
șeul nostru brigada minerului 
C. Rudic indreplindu-se spre 
frontul de lucru.

Este știut faptul că in municipiul 
nostru sini destule posibilități de a 
fi bine cunoscute o serie de creații 
valoroase de artă. Există Teatrul de 
stat „Valea Jiului" cu un repertoriu 
variat de piese din patrimoniul dra
maturgiei române 
Există Școala populară de arta, 
cadrul 
zicale 
prim. Există o destul de valoroasă 
orchestră de cameră la Casa de cul
tură din Petroșeni. Există o rețea 
întreagă de cinematografe, pe ecra
nele cărora poposesc deseori ade
vărate capodopere ale celei de a 
șaptea arte. Pe estradele lăcașelor 
noastre de cultură și-au susținut și- 
și vor susține programele formații 
muzicale și teatrale valoroase, din 
întreaga (ară. I.a Casa de cultură, 
la clubul din Lupeni, în alte cluburi 
și cămine culturale se deschid, dar

lei sula, 540 lei mia.
Dacă cineva ar 
găsi în iafa 
blocului o mo
nedă de 25 de 
bani, ar ridica-o 
cu grijă. O 
plăcută de ce
ramică costă de 
două ori atit, 
confine muncă, 
multă muncă. 
a trebuit pre

ot să, transporta-uscată,
tă la Petroșeni și depozitată 
în iafa blocului. După citita 
trudă, se poate acest sfîrșil ?

Trebuie să existe undeva 
norme care stabilesc cite pro
cente din totalul plăcutelor pol 
fi pierdute la transport, pre
luare, montaj. N-ar li -rău din 
partea conducerii șantierului 
să compare acesle normative 
cu pierderile reale și, diferen
ța să fie suportată de cei care 
Îngăduie risipa. Pentru că. așa 
cum se știe de foarte multă 
vreme, eine sparge plăcutele... 
le plătește.

O M A I

DEGENERATA
In familia lui Fătan Vasile viata 

se scurgea pe făgașul ei de fiecare 
zi. Cei doi soli, Vasile și Ana, se 
îngrijeau cu dragoste părintească 
de creșterea șl educația celor patru 
copii. O întîmplare nefericită și una 
din verigile de bază ale familiei — 
solul și tatăl — a încetat să mai 
existe. îngrijirea, creșterea și edu
carea copiilor au rămas în seama 
mamei. Sarcină de mare răspundere 
fată de proprii ei copii, fată de so
cietate. Probleme materiale prea 
grele și complicate nu-i ridica via
ta. Statul le-a asigurat celor patru 
minori o pensie de aproape 1 200 lei. 
Cu acești bani, cu mica gospodărie 
și manualele școlare primite gratuit, 
copiii lui Fătan aveau asigurate con
diții de viată și de educare bune.

In viata lui Fătan Ana a intrat 
însă Marioane Nicolae. E firesc ca 
la vîrsta de 35 de ani. cili are Ana, 
să caute să-și refacă viața. Tot atit 
de firesc era să-și găsească un sol 
care în același timp să fie și un 
tată iubitor și care s-o sprijine tn 
munca grea, plină de răspundere, a

educării copiilor. Și-a /găsit însă pe 
Marioane Nicolae, un om de mora
vuri ușoare cu care trăiește în con
cubinaj. Aproape tot timpul stă la 
munte cu oile și vitele concubinu
lui. Cînd coboară își petrec vremea 
împreună la restaurant. Lăsati In 
voia soartei, copiii învață ca vai de 
lume, își gătesc mincare din ce pot 
și cum se pricep. Căci pensia de ur
mași se consumă la restaurant. Ma
ma apare pentru scurt limp, apoi 
dispare la munte pentru alte zile și 
săptămîni. S-a deplasat o comisie a 
autorității tutelare a Consiliului popu
lar orășenesc Petrila la fata locului 
spre a constata adevărata stare de 
fapl. Copiii erau singuri acasă.

„Sîntem mai mult singuri decît cu 
mama — afirma Ilie, cel mai răsărit 
dintre copii. Trebuie să învățăm, să 
gătim și să îngrijim de orătănii. 
Ne-am descurca noi dacă ne-ar lăsa 
mai multi bani. Dar nu ne lasă".

nu cu regularitate, expoziții variate 
de artă plastică sau fotografică. 
Toate acestea prilejuiesc tineretului 
— și nu numai -acestuia — intiluirea 
cu inimosul in atit de diferitele lui 
Ipostaze. Dacă cineva ar avea in
tenția să afle, prin sondaj, preferin
țele tineretului in orele de răgaz, ar 
constata că marea majoritate a ti
nerilor optează pentru spectacole, 
alit ca mijloc de recreere, cit șl ca 
prilej de formare a unei culturi ar
tistice. Tinerelul autohton, ca și cel 
din întreaga țară, se dovedește, in 
general, avid in tendința de a cu
noaște bine diferitele compartimen
te ale artei. O bună parle a acestui 
tineret nu se simte Insă atras in 
mod vădit spre fenomenul de ar
tă, spre complexitatea lui, manifes
tată in formă șl conținut, rezumln- 
du-se doar la o cunoaștere super
ficială, Ia suprafața, a unor date ge
nerale despre artă. Nu rareori. înte- 
rogind vreun tînăr cu privire la re
ceptivitatea pe care-o manifestă 
pentru frumos, am constatat că deși 
recunoaște existența atitor „canale" 
care să-i capteze Interesul pentru 
artă, nu reușește să-i pătrundă sen
surile așa-zis ascunse. Ce s-a făcut

și ce ar trebui făcut, in această di
recție, pentru cu tinerelul să fie 
condus cu tact și pricepere pe dru
mul sinuos al formării discerriămin- 
tului artistic ? In școlile generale 
sau in liceele și .școlile profesionala 
din municipiul Petroșeni s-a acordat, 
credem, prea puțină alentie conținu
tului acțiunilor educativ-estetice.- La 
fel și in lăcașele de cultură, dife
ritele acțiuni organizate pe linia e- 
ducăril estetice n-au iost explicate, 
în prealabil sau ulterior, pentru ca 
celui care vine să guste un anume 
gen al artei să i se formeze, in
tr-un mod sau altul și... in timp sen
sibilitatea pentru frumos.

De aceea, considerăm că organi
zațiile U.T.C. și conducerile lăca- 
șelor de cultură, deși susțin sus și 
tare că oricare acțiune educativă 
inițiată și-a „atins întrutolul sco
pul", atila timp cit o parle a tine
rilor nu știe încă să aprecieze se
lectiv. adevărata artă, n-au nici un 
motiv de aulomulțuniire. Este ade
vărat formarea receptivității este
tice este un proces de durată. Nu 
se poate pretinde dintr-odată tine
rilor să nu se-nghesuie doar la spec
tacolele „Sincronilor", ci și la cele 
ale Operei timișorene, să nu dea nă
vală doar la „Ioana", Ia westernuri, 
ci să vizioneze cu același interes și

In zilele următoare, elevii 
Liceului din Uricani împreuna 
cu muncitorii de Ia sectorul 
I.C.O. din localitate vor în
cepe lucrările de nivelare și 
curățire a terenului viran <ti:i 
fata școlii, (o suprafața de 
1 500 mp), in vederea amena
jării unui parc. O dată cu pri 
mele zile de primăvară, . aici 
vor fl sădite 4 000 bucăți 
panseluțe și garoafe, și vor ii 
plantați 20 de brazi, 15 pini și 
15 sălcii plingătoare, 
da un aspect plăcut 
din fata școlii.

Pe cind asemenea
și-n celelalte localități ?

Azi la ora 8 temperatura 
aerului la Petroșeni a fost de 
minus 2 grade, iar la Paring 
de minus 5 grade. (Azi noapte 
s-au înregistrat minus 3 grade 
la Petroșeni și minus 5 gra 
de la Paring). Grosimea ză
pezii la Paring: 100 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
mohorîtă, cerul acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă 
de ninsoare.

Dinozaurii au început să dispară 
și din Europa

Dinozaurii — aceste reptile gigan
tice din era terțiară —au dispărut 
într-o perioadă geologică relativ 
scurtă, în timp ce unele dintre vie
țuitoarele mult mai mici dtn acea 

-eră continuă să existe și plnă în

I. BARBU

(Continuare în pag. a 2-a)

D. CRIȘAN

prezent. Din ce cauză ? Pentru că 
giganții nu s-au putut adapta me
diului. Asemenea verdicte severe 
împotriva inadaptabilității cunoaște 
și Istoria omenirii. Deși transpunerea 
pe plan social este pur metaforică, 
fenomenul inadaptabilității are aici 
aceleași efecte funeste ; ele sînt în
să și mai evidente deoarece nu se 
măsoară In perioade geologice, ci 
uneori se petrec . chiar sub ochii 
noștri.

Speța de dinozauri de care ne o- 
cupăm — cea americană — a înce
put încetul cu încetul să dispară în 
partea de vest a continentului euro
pean, unde își stabilise un cap de 
pod destul de solid după cel de-ai 
doilea război mondial. Șl este vorba 
bineînțeles nu de dispariția influen
tei culturale, economice și chiar po
litice a acestei mari puteri, ci de pa- 
lirea influenței exercitate de politi
ca imperialistă, expansionistă, a anu- 

ccrcuri monopoliste america-

început să plece — de 
altfel foarte discret — de pe conti
nentul nostru acești musafiri nepof- 
tili și incomozi ? Pentru că climatul 
din Europa occidentală nu le mai 
este atit de prielnic; pentru că nu 
se pot adapta noilor condiții politi
ce, economice >i sociale; pentru că 
acele condiții care au existat la ve
nirea lor nu mai există. Forțele ar-

mate ale S.U.A. au pășit pe conti
nentul european sub imperativul 
militar de a combate imperialismul 
german și au rămas sub pretextul 
politic de a combate comunismul« 
așa a luat ființă N.A.T.0. Tendin
țele expansioniste ale cercurilor mo
nopoliste s-au putut manifesta din 
plin in Europa occidentală, sărăci
tă de război, sub forma „ajutorului" 
economic și mai lîrziu sub forma 
creării unei baze economice a 
N.A.T.O. : așa s-a ajuns la „planul 
Marshall" și mai tîrziu la Piața co
mună. Dar. la fel ca in fabula „U- 
cenicul vrăjitor", imperialismul ame
rican a devenit victima propriile» 
sale mașinațiuni: spulberarea falsu
lui pericol comunist a dus la dez
voltarea relațiilor dintre țările din 
estul și vestul Europei, ceea co a 
făcut N.A.T.O. anacronic; destinația 
diferită și neașteptată pentru ame
ricani care a luat-o dezvoltarea e- 
conomică in țările din Europa occi
dentală a transformat aceste țări In
tr-un concurent din ce în ce mal 
serios pentru S.U.A.

In ce stadiu se află acum rela
țiile Europa occidentală -- S.U.A.? 
Care este climatul acestor relații la 
ora actuala ? Fapt este că el nu mai 
priește americanilor și, de voie sau

I. IONESCU

(Continuare in pag. a -l-a)



UNI II MARTIE IPM2 STEAGUL ROȘU

DIALOG PE BAZA DE SCRISORI

Și I. C. 0., dar și pasagerii 
sini obligati să contribuie 
la buna desfășurare

SECVENȚE
C U L TUR ALE
NOTE DE LECTOR

a transportului
Clasificate după problemele pe care 

Ie ridică, scrisorile sosite la redacție 
rare se referă la desfășurarea trans
portului in comun se numără prin
tre cele mai numeroase. Este și fi
resc, deoarece de transportul in co
mun beneficiază mii și mii de oa
meni zilnic. Cetățenii pretind ca 
transportul cu autobuzele să se des
fășoare la timp și in bune condl- 
țiuni. Așteptările îndelungi prin sta
ții, atitudinea puțin politicoasă de 
care dau do\adă unii taxatori și șo
feri. fnlirzierile nemulțumesc sule și 
snle de oameni.

Unei asemenea nemulțumiri ii dau 
glas rindurile trimise redacției de 
Pasca Hie din I upeni. In ziua de 1 
martie, la ora 14.30 autobuzul local 
31 HD 183 a rămas multă vreme in 
stația din fața oficiului P.T.T.R. De 
ce ? Pentru că la volan nu era ni
meni; șoferul plecase in piață după 
cumpărături, la inloarcere a ripos
tat intr-un mod foarte specific în
țepăturilor unora dintre călători : a 
pornit autobuzul ca după aceea să 
pună frină violentă care i-a culcat 
pe interval pe cițiva pasageri.

Un alt cetățean din Petroșeni ne 
scrie că. după cum a observat el, 
unii șoferi de la I.C.O. nu știu să 
circule decît in convoi, din care 
cauză se așteaptă peste măsură de 
mult in stații. Mai mulți cititori au 
scris redacției despre ținuta necores- 
punzăloare a autobuzelor: murdare, 
cu bănci rupte sau cu motorul des
chis spre interior, ceea ce produce 
în autobuz fum și un zgomot insu
portabil. Desigur și aceste aspecte 
pol și trebuie remediate in virtutea 
obligației de a asigura un transport 
civilizat.

Citeva scrisori sosite la redacție, 
acestea nu din partea pasagerilor, 
ci a salariaților I.C.O., demonstrea
ză un alt lucru esențial : și călăto
rii sint obligați să contribuie, prin- 
tr-o comportare corespunzătoare, prin 
achitarea corectă a taxelor, la buna 
desfășurare a transporturilor in co
mun. Controlorul I.C.O. Pușcu Va- 
sile ne scrie că pasagerul Ciubota
rii! Vasile din Petroșeni str. Unirii 
nr. 16. salariat al E. M. Aninoasa. 
a tinut neapărat să circule pe tra
seul Aninoasa — Petroșeni fără bi
let. Găsit de controlor in neregulă 
el a refuzat să plătească amenda 
de 10 lei. După discuții aprinse, care 
au perturbat ordinea în autobuz, s-a 
ajuns la... miliție.

Și mai gravă este comportarea so
ților Nătlngu din Petrlla, compor- 
îare relatată Intr-o scrisoare a con
ducerii I.C.O. Urcați în autobuz din 
Piața Victoriei a orașului Petroșeni

în comun
in una din zilele trecute, ci au luat 
numai un singur bilet de călătorie. 
Nu era nici aglomerație șl nici taxa
toarea nu era atil de ocupată incit 
să nu Ic poală da două bilete. Și-au 
făcut apariția controlorii Popescu 
loan șl Varga Inlin care i-au găsii 
fără bilet și. așa cum e normal in 
asemenea cazuri, le-a cerut să plă
tească cuvenita amendă de 5 lei. 
Puțin băuți, foarte arțăgoși — după 
cum se spune in scrisoare — soții 
Nălîngu n-au vrut. Discuții, certuri, 
insulte, amenințări din partea soți
lor Nălîngu. Pină la urmă amenda 
a fost plătită, dar Nălîngu instigat 
de soție, a ținut să dea și un... bac
șiș : intr-un moment de neatenție 
i-a trimis controlorului Popescu doi 
pumni. Și-n loc ca mersul autobu
zului să se desfășoare normal, in in
teresul cetățenilor care așteptau prin 
stații, autobuzul i-a adus numai pe 
soții Nălîngu din nou la Petroșeni, 
dar do dala aceasta la miliție.

Iată doar citeva fapte care con- 
\ing că la desfășurarea normală a 
transportului in comun trebuie să-și 
aducă contribuția atil salariațil 
I.C.O. cit și călătorii. Conștiinciozi
tate. punctualitate, solicitudine și 
respecl din partea primilor; ținuta 
demnă, comportare civilizată și echi
tate din partea cetățenilor. Numai 
astfel vom avea un transport in co
mun care să ne satisfacă exigențele, 
să ne mulțumească

l. B.

Pele și analfabetismul
COLECȚIA de premii a celebrului 

fotbalist Pele s-a completat cu un 
nou trofeu : Medalia de aur a Minis
terului Culturii din Brazilia, care l-a 
fost decernată pentru succese în 
lupta pentru lichidarea analfabetis
mului.

Sticlă mai tare
Recent, sticlarii francezi au obți

nut o sticlă cu calități intr-adevăr 
uimitoare. Ea este do 30 de ori mai 

oțelul și spre deose- 
obișnuită șl cea căli
ni creste o dată cu

rezistenta ca 
bire de sticla 
tă, rezistenta 
temperatura.

Mihail Cruceanu —
Apărui recent in Editura lineic- 

lului, volumul „Versuri" de Mihail 
Cruceanu face cunoscut cititorilor 
creația unui poci dc o deosebită sen
sibilitate șf finele. Deși pufin cunos
cut, șl fără prea mari prelenjii de 
glorie literară, M. Cruceanu iși poale 
înscrie numele înlr-o eventuală an
tologie o poefilor simboliști, alături 
de cele ale lui Macedon,ski, Baco- 
via. Ștefan Petică, Ion Minulescu, 
1. C. Săvescu.

Volumul nou apărut cuprinde se- 
lecliuni din cele patru volume („Spre 
cetatea zorilor". ..Altare nouă', „Fe
ricirea celorlalți" și „I.audă vieții'), 
pe care poetul le-a publicat intre 
anii 1912—1945.

Colaborator activ al revistelor sim
boliste de la începutul veacului, al 
..Vieții noi" mai ales, poetul scrie 
pufin după primul război mondial, 
datorită preocupărilor politice și pro
fesionale.

Inlîlnim în poezia sa sonorități 
care ne trimit la autorul „Poemelor 
salurnicne" și al „Serbărilor galan
te". poetul înrudindu-se mult cu Ver
laine, in sfera personalității lirice.

Cu mijloace evident mai simple 
decît ale poetului francez, Cruceanu 
creează o poezie de atmosferă. In 
care contururile tablourilor evocate 
se vaporizează.

Nostalgia și reveria sini două te
me predilecte ale poeziei sale. Su
fletul devine nostalgic atunci cînd

Cartea „Eu sînt Pele" a avut un 
succes atit de uriaș încfl o mulțime 
de analfabeți au învățat să citească 
ca să poată savura memoriile favo
ritului lor.

ca oțelul
Ciim se obțin aceste calități? O

■ Iacă de sticlă greu fuzibilă se seu- 
undă în sticlă topită cu o lempe- 
atură mai joasă. Stratul subțire de 

sticlă care se așează pe placă face 
ca sticla, altminteri fragilă, să capete 
calitățile otelului. 

împrejurările imediate ale existentei 
nu-l pol satisface. De aici, dorința 
de evadare. Cuvintele „vis", „dor", 
..nălucă", „ispită", sini noțiuni cu
rente cu caic operează poetul, iar 
simbolul este călătorul care arc ca 
prototip emirul din poezia „Noapte 
de decembrie" a lui Al. Macedonskf. 
Odaia sa, sau, mai bine zis, sufle
tul odăii sale îi evocă „speranța 
caldă și dorințele nebune" ale ce- 
hr care au locuit aici șl îl privește 
„ca doi ochi reci", lapl care-l de
termină pe poet să exclame: „Mîi- 
ne, din odaia-aceașta, voi pleca. Ce 
nebunie I... / Voi fugi-ngrozil, sau 
poale... voi rămîne-n ca, pe veci" 
(Sufletul odăii mele).

Nostalgia sa nu este de lip ro
mantic: este un prim pas spre o so
luție sufletească. După o lungă fră- 
mîntare în întuneric, se întrevede, 
în poezia sa, un început de clarifi
care interioară: „Iar întunericul, 
prin geamuri, umplea-nlunericul me
reu / Și-n zori, cînd umbra din fe
reastră pleca, cu ea plecam și cu" 
ilJmbra).

Toamna și iarna sînt considerate 
de poet momente de ruină ale na
turii. Dar această ruină conservă 
sau atrage viata. In timpul iernii, 
pădurea e un „templu măreț, dar fă
ră zeu" în care „adine, un suflet 
își doarme somnul greu".

In poeziile „Ciula o femeie", „Ce
remonia toamnei" „Patru ciori", e-

DIVERSE
$ Cel mai remarcabil din

tre Joți șerpii este șarpele 
zburător, o specie foarte ra
ră, cunoscută numai fn insula 
Java și In Malayezia. El tră
iește. în copaci și are proprie
tatea. do a se lăți și turti ca o 
pangli.cărji de a zbura dintr-un 
pomVîritT-aitul. Cînd zboară, 
corpul I se lărgește exact ca 
gîtuî unei cobre care atacă. 
Cînd vrea să coboare pe pă- 
mînt, această reptilă ciudată 
zboară în formă de spirală.

S-au făcut citeva încercări 
de aclimatizare a șarpelui zbu
rător1 în țări mai nordice, dar 
toate exemplarele au murit 
pe drum.

Oamenii de știință de la 
grădina zoologică din orașul 
japonez Nyșhinoiina din apro
piere de Osaka încearcă să 
creeze o „fiară universală" i 
ei au Încrucișat un tigru mas
cul cu o femelă de leopardon 
(animal obținut din leopard șl 
leu).

Dacă așteptările zoologilor 
se vor realiza, în luna apri
lie se va naște un „tiion" — 
jumătate tigru, un sfert leu și 
un sfert leopard. Tiionul va 
fi unicul animal de acest fel 
creat pînă acum pe cale ar
tificială.

VERSURI
evurile bacovienc sini evidente. Pre
dilecția pentru flori, caracteristică 
poeților simboliști, apare și in crea
ția poetică a lui M. Cruceanu. Peta
lele dc roze „care cad" sini sim
bolul „anilor dragi dc altădată", iar 
floarea „care moare* este simbolul 
iubirii ce se stinge.

Asemenea altor pocii cu preocu
pări ideologice socialiste, și M. Cru
ceanu este atras de tematica socială. 
Proletarii privesc vitrinele luxoase 
care, insensibile, se înfățișează și 
celor „flămînzi de pline și celor flă- 
mînzi dc ideal", neavînd nimic co
mun cu „soarta gloatelor în veci ro
bite". Evaziunea simbolistă este con
vertită în sens social în țoale poe
ziile cu această temă.

Volumul „Versuri" oferă cititori
lor de orice vîrslă o lectură plăcu
tă, în care frumusețea imaginilor 
este în mod fericit îmbinată cu deo
sebita sensibilitate a poetului.

Prof. V. B1COI

Calendarul zilei
11 martie

1945 — Inaugurarea Școlii superioa
re de partid „Ștefan Gheorghiu", 
actualmente Academia de Științe 
Social-poliiice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

1955 — A murit bacteriologul en
glez Alexander Fleming, descope
ritorul penicilinei, laureat al Pre
miului Nobel (n. 6 VIII 1881).

1968 — Congresul scriitorilor, poeți
lor și traducătorilor din Iran 
(11-17).

1951 — A fost creat ziarul „Nhan 
Dan", organ al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam.

PROGRAM
Marți 12 martie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de dimi
neață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 Pro
gram muzical de dimineață; 6,00— 
8,25 Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată; 
9,30 Radiorachela pionierilor; 9,55 
Muzică ușoară; 10.10 Curs de limba 
engleză; 10,80 Uvertura „Hebridele" 
de Felix Mendelssohn Bartholdy; 
10,45 Piese pentru fanfară; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Cronica econo
mică; 11,15 Solișji de muzică ușoa
ră : Anda Călugăream;, Bărbel Wa- 
choltz, Jean Păunescu și Remo Ger
mani; 11,45 Sfatul medicului: Cum 
prevenim îmbolnăvirea rinichiului; 
12,00 Cîntece populare; 12,15 Bule
tin de știri; 12,20 Notați-vă din pro
gramele noastre; 12,22 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,30 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 14,15 
Tot înainte; 14,35 Radio-publicitate; 
14,50 Muzică ușoară; 15,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier; 15,05 
Cîntece și jocuri populare; 15,25 Se- 
lecțiuni din opereta „Casa cu trei 
fete" de Schubert-Bert^; 15,40 Mu
zică ușoară; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Muzică 
corală; 16,30 Călătorie In Istoria ci
vilizației : „Jurnalul lui Constantin 
Brtncoveanu"; 16.55 Dansuri din o-

Zilnic pleacă numeroase trenuri cu cărbune din Valea Jiului 
ducînd in țară rodul hărniciei minerilor, trenuri puse în mișcare de 
către puternicele locomotive Diesel electrice.

SPĂLĂTORIE... LA HOTEL
La hotelul 6 August din Lu- 

peni au început lucrările de 
amenajare, în vederea montă
rii unei spălătorii. După da
rea în funcțiune a cazanului, 
cu o capacitate de 100 de li
tri, și a instalațiilor aferente,

DE RADIO
pere; 17,15 Odă limbii române; 17,45 
Simfonia in Fa major de Boccherini; 
18,00 Buletin de știri; 13,05 Cronica 
economică; 18,15 Caleidoscop muzi
cal; 18,30 Tribuna radio; 18,45 Mu
zică populara; 19,00 Radioqazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Ediție 
radiofonică Delavrancea. Dramatur
gia : „Luceafărul'', „Irinel", „A doua 
conștiință"; 21,00 Melodii magazin- 
22.00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 22.20 Cîntă Juliette Greco; 
22,30 Moment poetic; 22,35 Cîntece 
lirice; 23,00 De la muzica ușoară la 
jazz; 24,00 Buletin de știri; 0,05 -5.00 
Estrada nocturnă. Buletine de știri și 
meteo-rutiere la orele 1.00; 2 00; 
3,00 și 4,00.

PROGRAMUL 11: 7,00 Jocu-i \ - 
sel pe la noi; 7,10 Tot înainte; 7,30 
Buletin de știri; 7,35 Buletin meteo- 
rutier; 7,37 Notați-vă din progra
mele noastre; 7,39 Gintă fanfara; 
7,45 Melodii populare; 8,00 Muzică 
ușoară; 8,30 Buletin de știri; 8,35 
Muzică populară; 8.45 Coruri din o- 
pere; 9,00 Sonate de compozitori ro
mâni; 9,31 Muzică ușoară; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Lucrări de Wil
helm Friedemann Bacii; 10,31 Anto
logie de literatură universală : Pa
gini din volumul de nuvele „Marele 
Gatsby" de Scott Fitzgerald; 10,45 
Melodii populare; 11,00 Recital de 
flaut Vasile Jiann; 11,15 Vorbește 

lenjeria hotelului va fi spăla
tă pe loc (nu se va mai apela 
la ser\ idile cooperativei „De
servirea") puțind li mai des 
schimbată, asigurindu-se astfel 
o curățenie exemplară în hotei

Moscova; 11,45 Cîntece pionierești; 
12,00 Buletin de știri. Buletin meteo
rologic; 12,05 Notați-vă din progra
mele noastre; 12.07 Varietăți muzi
cale; 12,45 Cîntă Ilona Moțica și 
Bill Ramsey; 13,00 Muzică de balet; 
13,15 Muzică ușoară; 13,30 Radioma- 
gazinul ascultătoarelor; 14,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Cîntece si jocuri de pe întin
sul—patriei; 14,30 Concert de prînz; 
15,00 Duete din operete; 15,15 For
mația Alexandru Imre; 15,35 Muzică 
instrumentală; 15.45 Corul „Madri
gal" dirijat de Marin Constantin; 
16 00 Ciută orchestra „Barbu Lău
tarii'; 16,15 Sfatul medicului: Cum 
prevenim îmbolnăvirea rinichiului; 
16,20 Interpret: de altădată: Nicolae 
Livezeanu; 16.40 Muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,31 Cîntă Elvis Presley; 17,40 
Radio-publicitate; 18,00 Piese folclo
rice de virtuozitate; 18,10 Amfitea
tru literar; 18,30 Concert de estra
dă; 18,55 Buletin de știri; 19,00 Mu
zică din opere; 19,30 Curs de limba 
franceză (lecția a 33-a); 19,50 Noapte 
bună, copii : povestea „Pățania pui
șorului"; 20,00 Melodii lansate In 
filme; 20,15 Cercul melomanilor f 
Johannes Brahms; 20,50 Cîntă for
mația Sincron; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Galeria personajelor de operă: 
Mignon, Manrico, Mazeppa: 21,30 
Capodopere ale literaturii: ..Țăranii" 
de Reimond; 21,50 Soliști de muzică 
ușoară : Margareta Pîslaru si Michele; 
22,13 Cvartetul de coarde do la 
Haydn la Debussy; 2.3.00 Radiojur
nal; 23.07 Discuri inedite; 24.00 Din 
cele mai frumoase cîntece... cele 
mai frumoase; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.
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In ce măsură vor spori valențele 
edilitar-estetice ale municipiului

Receptivitatea 
estetică

terminat să știe ce să aleagă din 
eeea ce ii oferă diferitele arte. Pen
tru că o necesitate stringentă a 
vieții contemporane este si știința

aprecierii selective. Mai ales acum' 
cind tinerii sint asaltați de impresii 
dintre cele mai variate și de modali
tăți artistice la fel de felurite.

TOVARĂȘI DE DRUM
nizare a fațadelor fiecărei < l-idir:. 
Pentru unitățile cooperativei și 
©.O.V.L.F.-ului lucrările vor fi exe
cutate de cooperativa „Jiul" iar 
pentru restul unităților de sectorul 
I.L.L. In luna martie—aprilie, aceas
ta va fi sarcina de bază a I.L.L. ului 
— să schimbe înfățișarea clădirilor 
de pe traseul principal al orașului. 
Jn acest scop, peste 70 la sută din 
comenzi xînt depuse deja la I.L.L. 
In cartierele mărginașe, acțiunile 
gospodărești dc primăvară vor fi di
rijate de deputați, pe baza planului 
de muncă patriotică elaborat de 
consiliul municipal.

In ceea ce privește materialele, 
siatia Reizer din Livezeni a fost a- 
provizionată cu cele necesare, pu
țind începe la timp, prepararea as
faltului pentru repararea, plomba
rea trotuarelor și străzilor degra
date In cursul iernii. De asemenea, 
avem pregătite 6 450 puieți de ar
buști ornamentali, serele dispun de 
200 000 flori, avem pregătite 3000 
kg. semințe de iarbă — suficientă 
pentru cele 10 000 mp de zone verzi 
din orașul nostru.

— Experiența anilor treenți mai 
ridică o problemă : Slaba calitate a 
nnor lucrări gospodărești, insuficien

ța unor acțiuni și-au avut cauza în 
dirijarea necorespunzătoare a lucră
rilor din partea organelor compe
tente — in general, în contribuția 
nemulțumitoare a acestor organe.

Intr-adevăr. Și pentru evitarea 
acestui neajuns o necesitate se im
pune : mai mult ajutor din partea 
organelor județene pentru dotarea 
întreprinderilor de prestații —. 
I.C.O., I.L.L. — cu utilaje și mate
riale — la nivelul volumului mare 
de lucrări edilitar-gospodăreșli ce 
se cer a Ii executate în Valea Jiului.

Dar, totodată, este necesar ca șl 
unitățile I.C.O., I.L.L. să dovedească 
mai multă răspundere și inițiativă fa
ță de îndatoririle ce le revin în ri
dicarea nivelului urbanistic al ora
șului, să-și aducă mai din plin con
tribuția la sporirea gradului de ci
vilizație a municipiului. Lucrătorii 
I.C.O., ale consiliilor populare vor 
trebuie să sprijine mai mult acțiu
nile gospodărești, să acorde asisten
ta tehnică necesară lucrărilor de în
frumusețare. Așteptăm, să-și aducă 
mai din plin aportul la organizarea 
acțiunilor gospodărești deputății, În
deosebi din cartierele Carpați, Aero
port.

— Ce alte noutăți le mai puteți 

spune cetățenilor in domeniul urba
nistic ?

— In acest an, mai precis în tri
mestrul II, va începe amenajarea u- 
nui parc de odihnă și agrement In 
pădurea institutului. In final, parcul 
va cuprinde unități de alimentație 
publică, baze sportive. In prima fa
ză vor fi amenajate alei, drumuri 
carosabile pentru autoturisme.

Și acum o veste îmbucurătoare: 
există perspectiva ca tncepînd din 
anul viitor Petroșeniul să scape de 
aerul poluat, de grămezile de zgu
ră din mijlocul cartierelor. Am fă
cut propuneri ca uzina electrică de 
la Dăranești propusă pentru casare 
să fie preluată de consiliul popular 
pentru ca în urma unor adaptări, 
s-o transformăm fn centrală de ter- 
moficare a orașului Petroșeni. Se 
vor înlocui astfel centralele mici 
din cartiere, ceea ce va asigura 
toate premisele pentru evitarea vi
cierii atmosferei, a tuturor nemul
țumirilor, justificate, ale populației. 
Noi propuneri am făcut In acest 
sens și așteptăm avizul forurilor de 
specialitate. Sperăm că va fi favo- 
rablL.. 

capodoperele cinematografice istori
ce ! Nu putem cere tinerilor să 
deschidă aparatele de radio numai 
la concertele de muzică simfonică 
și de operă, atita timp cil ii stă- 
pineșle și-i fnfioară vocile lui Ada
mo, Celentano, Hallyday, Rita Pavo- 
ne șl improvizațiile formației Rol
ling Stones. Nu putem avea preten
ția ca toți tinerii să înțeleagă măie
stria artistică a unui Cezanne, Picas
so, Pablo Casals, Țuculescu, cînd 
încă nu-i cunosc șî nu-i înțeleg prea 
bine nici pe Grigorescu, Porumbes- 
cu. Aman, Ion Voicu.

Cum putem pretinde, de exemplu, 
ca o oarecare școală să se preocupe 
mai intens de procurarea abonamen
telor pentru elevi la spectacolele 
teatrului local, sau să determine pe 
elevi să meargă la concerte clnd o 
mare parte a cadrelor didactice re
fuză, chiar invitate fiind, să-șl de
lecteze cîtva timp ochiul și urechi
le Ia asemenea genuri de spectaco
le ?! Ar fi multe de spus fn această 
direcție. Scopul rindurilor de față 
este, însă, de a încerca să determi
ne pe cei ce au obligația de a con

tribui la educarea estetică a oame
nilor muncii, să privească cu inal 
multă răspundere această latură a 
educației multilaterale, să facă in 
așa lei incit acțiunile organizate in 
acest scop să fie destinate realizării 
obiectivului general al educării es
tetice — formarea receptivității. 
Credem că de primă necesitate ar 
fi. în această direcție, constituirea 
unor cercuri de inițiere muzical-ar- 
tistică, in școli și in cadrul lăcașe- 
lor de cultură. Trebuie găsife, ca 
„haină" a acestor cercuri, forme cit 
mal atractive și mai interesante, pen
tru ca cei interesați să vină cu plă
cere spre a se edifica asupra unul 
fenomen artistic, considerat de ei. 
de neînțeles. Este nevoie ca. In ca
drul acestor cercuri, să acorde orice 
sprijin cerut, specialiști și numai 
specialiști în domeniul artei respec
tive. Pentru că există asemenea spe
cialiști. Coloanele ziarului nostru 
rămin deschise atlt acestora oîl și 
tuturor cunoscătorilor in ale artei, 
să-și expună opiniile in această pri
vință. Tinerelul trebuie să lie de

presiunii. Acestea erau exigențele teh
nice. Satisfacerea lor reclama însă un 
factor major - - determinant: destoi
nicia. priceperea oamenilor. Și acest

O mamă 
degenerată

Vecinii au încercat s-o Iacă să se 
gindească mai mult la copii, dar de
geaba. Nici sfatul părintesc al de
putatului Mogoș Siuiion, om vîrstnic 
și cu experiență n-a găsit ecou in 
inima marnei. Ba nrai mult. Concu
binul l-a jignit pentru statul dat.

Mamă! Tu nu ne ești deloc ma
rnă — se tinguiesc copiii. Glasul lor 
însă nu a ajuns la urechile astu
pate, la inima ferecată a mamei de
generate. Și dacă glasul singelui nu 
s-a auzit, s-a făcut în schimb auzit 
glasul legii. Mama deyeneială a fost 
decăzută din drepturile părintești. 

lactor a existat cu prisosință. Brigada 
s-a ridicjat ca up singpr om împo
triva vicisitudinilor lumii subterane, 
a luat cu succes examenul începu
tului de drum, la care pornise cil 
două luni în urmă. Examenul a puș 
la încercare coeziunea brigăzii, pri
ceperea prolesionaiă si integritatea 
morală a componenților ei.

Bilanțul celor două luni de con» 
fruntări cu vicisitudinile lumii sub- 
pămîntene vorbesc de la sine. Bri
gada a realizat o depășire de 160 
tone cărbune, a exploatat prima fe
lie sub lucrările vechi cu succes» 
fără surpări, fără accidente și a ata
cat și cea de-a doua felie. De cil» 
rînd briqada s-a angajat să mai 
realizeze o depășire de 500 tone 
pînă la sHrșlliiI anului. E un indiciu 
sigur că oamenii brigăzii sînt stăpt- 
niți de o ambiție nobilă, aceea de 
a se afirma, de a săvîrși noi fapte 
de vrednicie. Cu siguranță vor reuși. 
Au doar pe drumurile ce le străbat 
prin labirintul subteran, tovarăși de 
drum de nădejde, cutezanța și iscu
sința ce ii caracterizează.
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la începui piuă la siîrș. 
încurajări demne de lauda

aceasta 
ospita- 

condilii

pe primul loc 
premii de către 
de cultură fizică

1

calorii localnici, cel mai eficace s-a 
dovedit Cotroază, care, de altfel, a 
si înscris trei goluri, în minutele 9, 
14 și 50, ultimul din lovitură de la 
11 metri. Au mai înscris: Pali în
minutul 58, Farcaș (min. 61) și Mi- 
rescu în min. 77. Unicul gol al oas
peților a fost înscris în min. 11 prin 
Novacovici, la o bîlbîială a apără
rii gazdelor.

1
1—
2—-
3—0 (1-0)
0 - 0
1—0 (0—0)

Și s-au aprins făclii
Setea de fotbal a atras lori după- 

amiază în tribunele Stadionului din 
Pelroșeni nn număr record de spec
tatori. Au fost prozenti la premiera 
jlulislă a returului campionatului di
viziei A de fotbal, spectatori din 
toată Valea Jiului, din județele Hu
nedoara, Dolj, Olt Gorj, multi ve
ni ți dis-de-dimineală în Petroșeni cu 
tot felul dc obiecte pentru... gale
rie. La ora 15,30, cînd arbitrul bucu- 
roștean Vasile Dumitrescu a chemat 
colo două formalii la mijlocul tere
nului, tribunele erau tivite, galeriile 
fierbeau, iar plopii do la intrarea pe 
stadion năzduiau cei mai la înălțime 
sportivi.

Oaspeții, fotbaliști și suporteri, au 
fosl primiți la Pelroșeni dc un soare 
blind dc primăvară, care a avanta
jai desfășurarea partidei. îngreunată 
într-o măsură oarecare de terenul 
alunecos.

In ritmul 
dontcșli a 
eu lovitura 
spre poarta 
nor si... gazdele preiau 
minutul 2. Peronescu 
pe Bîtlan șl trimite încet, prea 
qur că mingea va intra în plasă. 
Același lucru îl prevede și Naidin, 
aflat în apropierea mingii, sc entu
ziasmează că-i gol. dar balonul îl 
înșeală, trecînd ușor pe lînqă bară.

Meciul continuă în ritm accelerat, 
localnicii vin în atac si cu fundașii, 
și in minutul II deschid scorul. Io- 
nescu pătrunde vijelios pe centru, 
Talpai demarează pe dreapta ca o 
veritabilă extremă, primește pasa 
și, orintr-un sul puternic jos la ră
dăcina barei drepte, face inoportu
nă Intervenția lînărului portar O- 
pre8. Este 1—0 pentru Jiul. Tribu
nele, în 
Jucătorii 
lisează.

Reluat 
ptilă în 
frumoase do o parte și de alta. Oas
peții trec deseori în jumătatea noas
tră de teren, dar de fiecare dată se 
lovesc ca de un zid 
fermă a Jiului, care 
calm totul. In minutul 
m3 o fază 
lerpreți" : 
bardi, dar în clipa cînd acesta 
urmă se pregătea să expedieze 
Ionul în plasă Oprea a ieșit ca 
pămlnt și i l-a blocat la picioare. 
Peste cinci minute o ocazie la fel

sacadat al galeriei stu- 
pelroșenenilor. oaspeții 
de începere. Se avîntă 

lui Zamfir, obțin un cor- 
inițiativa. In 

depășește ușor 
si

picioare, aplaudă în delir, 
echipei gazdă se îmbră-

de la centru, meciul se dis- 
conlinuare cursiv, cu faze

de apărarea 
respinge cu
20 se ronsu-

de toată frumusețea; 
Peronescu. lonesru.

r bună pierde Peronescu, trăqind 
din apropiere direct in brațele por
tarului advers. Oaspeții încearcă șl 
el combinații ingenioase, îl caută 
cam mult pe Gblemenco, dar „bra- 
■iliautil" nu-i în zl bună. Mai mult 
umblă după picioarele 
docil după minge. In nici 
ceva nu a învățat în rt 
neu efectuat în America d< 
Martinovicl, al doilea virf de 
al oaspeților, nu face mai mult. Mi
hai și Stoker nu-i lasă nici o spe
ranță fostului coleg de echipă. In 
schimb Naidin are ocazia să modifi
ce scorul în favoarea echipei salo 
în minutul 35, dar minqea șutată cu 
sole înlîlneșle baia verticală a por
ții excelentului Oprea. In minutul 
40 fundașul Mincă se accidentează 
într-un duel aerian și părăsește te
renul. Locul lui esle luat de tinarul 
Nită. Eforturile color 22 de jucători 
do a mai înscrie goluri rămîn fără 
r< zultal. Astfel că repriza ia sfîrșit 
cu scorul de 1—0 pentru jiulișli, deși 
ocaziile avute li puteau distanta
substantial.

La începutul reprizei secunde cra- 
tevonii bii o ușoară perioadă de do
minare. Martinovici, Oblemenco și 
Nită combină frumos, dar din nou 
nu pol trece de apărarea Jiului. în 
caro excelează Talpai și George
vich In schimb, apărarea oaspeți
lor, am șubredă, este supusă unui 
presing continuu. In ajutorul înain
tării vin =i Talpai și Mihai. Pero
nes» u muncește mult și cil folos, Li
bardi aleargă neobosit, prodiu înd 
panică în careul oaspeților. Sandu 
oslo omniprezent pe tot terenul, Oc
tavian Popescu își alimentează cu 
minai utile colegii din fată si— jo
cul Jiului merge. lonescu se resimte 
în urma unei ciocniri cu un adver
sar si din minutul 70 lasă locul nou
lui coleg de echipă. Grizea. Acesta 
împinge atacul înainl» 
ml 
va
De

Și s-au upiuis făclii... Suporterii 
Jiului n-au regretai prerdciea după- 
amiezii de ieri la stadion. Au trăit 
prima victorie a Jiului în primul 
meci disputat acasii. Le-au prilejuit 
bucuria acestei vicloVji toți cei
băieți care au evoluat pc teren. Am 
evidenția totuși comportarea lui Li
bardi, Sandu, Talpai. Georgevi< i, 
Peronescu. Felicitări, dc asemenea, 
lui Zamfir — pentru victorie și pen
tru împlinirea a 29 do ani, chiar ieri, 
în ziua meciului cu „U" Craiova. 
Dc la oaspeți s-au remarcai Itnărnl 
portar Oprea (ieri intr-o formă ex
celentă), Bîtlan și Nită.

Arbitrul V. Dumitrescu din 
roșii a condus cu competentă 
toarelc formalii: JIUL; Zamfir 
Talpai, Georgevich Stoker. Mihai 
Octavian Popescu, 
nescu. 
bardi.
proa 
Niță). 
poscu, 
rian Popescu, Oblomono

i. Sandu — Pero- 
tenescti (min. 70 Grizea), l.i- 
Naidin. ..U“ CRAIOVA :
- Mihăilescu. Mitică (min. 40 
Bîtlan. Doliu 
Deselnicu

Adrian Po-
- Marl’iinvii i Mo- 

Sfirioqea
I). GHEONEA

Dinam» București -- Petrolul Ploiești 
U. T. Arad — Progresul București 
Steaua București — Dinamo Bacău 
Farul Constanța — Steagul roșu Brașov 
Universitatea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Argeș — Rapid București 
Jiul Petroșeni — Universitatea Craiova

1. F. C. Argeș
2. Steaua
3. Farul

Universitatea Cluj
Universitatea Craiova 
U. T. A.
A.S.A. Tg. Mureș

8. Dinamo Bacău
9. Jiul

10. Petrolul
11. Rapid
12. Dinamo București
13. Progresul

1. Steagul roșu Brașov

U.T.A.j A.S.A. Tg. Mu- 
Steagul roșu Bra-

viitoare
șov — F. C. Argeș; Universitatea 
Craiova — Dinamo București; Pro
gresul — Jiul; 1 
Universitatea Cluj.

Craiova
(tineret) 2-1

si din picio- 
lul va pleca acțiunea care se 

încheia cu al doilt-a gol al Jiului, 
la centru Grizea îl vede liber 

dreapta pe Peronescu, acesta pri- 
slo minqea, face o cursă rapidă, 

centrează la semiînăltime și Libardi 
Introduce balonul în plasă, gol care 
consfințește victoria cu 2—0 a Jiu
lui asupra „U" Craiova în primul 
meci al Returului campionatului di
viziei A de fotbal.

A fost un meci frumos, cu multe 
faze de fotbal curat și 
putea I — cu cîleva 
n-au influențai însă 
normală a partidei si

Meciul echipelor de tineret 
formațiilor Jiul și „U" Craiova 
disputat ieri dimineață Ia ora II 
terenul din Lonea. Terenul desfun
dat a îngreunat mult desfășurarea 
partidei, jucătorii trebuind să facă 
mari eforturi pentru 
trola balonul. Intilnirea a

a putea con
test de o
și s-a în-

cheia! cu scorul de 2—I în favoa
rea Jiului. Ambele goluri ale învin
gătorilor au fost marcate de către 
Goliac.

— Scoală-te că ne-a dat arbitrul 11 metri

Victorie categorică 
la Lupeni
Minerul

lntîlnirea de fotbal din cadrul pri
mei etape a campionatului diviziei 
C, seria vest, dintre Minerul Lupeni 
și C.F.R. Caransebeș a oferit spec
tatorilor un meci de bună factură. 
După cum arată și rezultatul, prima 
repriză a fost mai echilibrată. In a 
doua, însă, echipa gazdă a luat me
ciul pe cont propriu, jucindu-se de 
fapt )a o singură poartă. Dintre iu-

LUPTE

Tirnp de două zile, sîmbătă și du
minică, în sala de sport „Construc
torul" din Hunedoara s-a desfășurat 
faza județeană a campionatului re
publican de lupte libere seniori. Au 
participat 33 de reprezentanți ai a- 
sociatiilor sportive Jiul Petriia. Ra
pid Deva și Constructorul Hunedoa
ra. Întrecerile peDtru cîștigarea titlu
lui do campion si dreptul de a par
ticipa la faza următoare au fost foar
te disputate. Și de această dată pro
tagoniștii principali au fost sporti
vii de la Constructorul și Jiul care 
au cîștigat 7 din cele 8 titluri puse 
în joc. Titlurile de < ampioni ai ju

detului Hunedoara pe anul 1968 la 
lupte libere seniori au revenit în or
dinea categoriilor următorilor: Ion 
Carculea (Jiul), Gilcă Vasile (Con
structorul), Rosier Ștefan (Rapid), 
Motorga Alexandru (Constructorul), 
Bereș Ștefan (Jiul), Marian Teodor 
(Constructorul), Negraru Nicolae 
(Constructorul), Avădoaie Gh. (Con- 
■ iructorul). Organizarea a fost bună. 
Sportivilor clasați 
le-au fost
Consiliul județean 
și sport.

Primul gol al returului a „căzut" in minu
tul 85 în poarta echipei Petrolul. Autor — Plr-

0 Goluri marcate: 15; gazdele — 12, oaspe- 
— 6.
• Cea mai. spectaculoasă răsturnare de scor i 

de la 1—0, la 1—2, în meciul Dinamo București 
— Petrolul.
ț Golgeterii

Sasu (Farul) — cile două goluri fiecare. Grozea 
le-a marcat pe 
minute.

9 Singura lovitură de ia 
dată Farului, la Constanța. . 
gescu.

$ La Arad, porumbei. în ' 
egalitate... pace și prietenie.

9 Surprize au produs: Petrolul, 
Mureș și Progresul.

etapei: Grozea (Petrolul) șl

11 metri a fost acor- 
A transformat Geor-

văzduh iar pe gazon

:hipele de fotbal din divi
ziile A, B, și C au dat „spectacole" 
în premieră, în „stagiunea de pri
măvară”. Perioada de „hibernare" a 
trecut, deci. „Microbiștii* și-au dres 
glasurile, și-au scos trompetele și 
— cu toții la stadion. Unii au ple-

cat acasă răgușiți și bucuroși, 
tot răgușiți dar... cu dureri de 
Așa-i de fapt fotbalul; te face să 
treci dinlr-o extremă in alta. Motiv, 
ridicat la cub, de a fi veseli îl au 
suporterii Petrolului. Echipa lor a 
reușit într-un singur meci două per
formante. Să transforme în numai 
două minute, prin fostul dinaino- 
vist Grozea, o înfrîngere în victorie. 
In al doilea rind, să obțină în acest 
campionat, prima victorie in depla
sare. Deci, fiind primăvară, petro
liștii au... spart qlieața. Cu un punct 
mare și prețios s-au întors acasă, la 
Tg. Mureș, din orașul de pe Someș, 
șl băieții lui Bone și Voinescu. Pro
gresiștii. .aflați în criză... de puncte, 
erau cît pe-api să se întoarcă de la 
Arad cu o victorie, care — ei o știu 
prea bine — le era necesară. Ma- 
ieianu. a subscris pentru, printr-o 
lovitură liberă de la distantă, dar 
Axente n-a fost de acord 
lat.

Disputa pentru șefia clasament 
lui dintre F. C. Argeș și Steaua 
fosl tranșată, pentru moment, in f 
voarea echipei lui Dobrin. Argeșenii 
s-au detașat însă abia în finiș de 
adversarii lor. Intr-un singur minut, 
Nuțu și Dobrin au schimbat de doua 
ori tabela de marcaj. Apoi, Prepur- 
gel a „punctat" pentru a treia oară.

Stegarilor de la Brașov nu le-a 
priit de loc briza mării. Farul a 
„eclipsat"... lanterna. învingînd ca
tegoric pe puilătorii acesteia. O 
victorie concludentă ca scor dar 
care s-a conturat doar în finalul 
partidei a obținut și Steaua asupra 
echipei Dinamo Bacău. Cît despre 
victoria Jiului asupra ,,U" Craiova 
vorbește cronica de mai sus.

OFSAID
DAR POZITIV

Ne propusesem ca, o data 
cu reluarea campionatului de 
iolbal să inaugurăm în cadrul 
paginii „Sport" o rubrică in
titulată „Ofsaid". Firește ca. 
in cadrul acestei rubrici 
vor găsi loc spicuiri critice de 
la diferite manifestări sportive 
și, mai ales, de la fotbal. „Of
saidul" de a/i era rezervat in
ti Inirii de iot bal Jiul — „U‘ 
Craiova. Dar... socoteala de a- 
casă nu s-a potrivii cu cea... 
de pe stadion. Și zău că nu 
sînl'em noi vinovați. „Virio- 
vați" sini acești băiefi inimoși 
de la Jiul care in primul meci 
al returului au luptai mull, 
foarte mult, sulocîndu-și ad
versarii, care se prezentaseră 
la Petroșeni cu o galerie pu
ternică, cu surle și trimbițe, 
care ne-a făcui pe multi din- • 
tre noi, cei mai statornici a- 
mici ai Jiului, să dăm ocol 
stadionului din lipsă de... spa
țiu locativ. „Vinovați" sînl șt 
spectatorii din Petroșeni care, 
la prima ini îl ni re, au fost pre- 
zenți pe stadion în număr 
mare, și-au susținut favorita

de 
cu
„Vinovați" sini și organizato
rii care ieri nu ne-au pus pro
bleme, nu ne-au furnizai poan
te. Vinovați sini... veți zice, 
„păi bine, dacă ați găsii aliția 
vinovați, de ce ați mai intitu
lat rubrica „Ofsaid... dar po
zitiv". Ofsaidul înseamnă in
fracțiune sportivă care se pe
depsește. Ori nu există infrac
țiune pozitivă. Și apoi vino
vați ați găsii ! Ce mai vreți ?" 
Noi nimic. Numai că vedeți, 
vinovați din aceștia vrem să 
avem de fiecare dată. Sini 
niște vinovați pozitivi care 
ne-au plăcut, pe care l-am a- 
plaudal și pe care am vreo 
să-i mai aplaudăm. Cit pri
vește ofsaidul, el a rămas doar 
simbolic. Și așa l-am dori în
totdeauna. Așadar, prima noas
tră notă la rubrica de față "

Foarte 
dumiiu 
subiecte

rămas... tară subiect, 
bine. Dacă în fiecare 
că vom rămîne fără 
la rubrica respectivă 
suspenda. Și nu ne pare râu

C. COTOȘPAN

Concurs Jubiliar la Straja

Schiorul Acs Alexandru de Ia Voința Pelroșeni 
coborîre pe pirtiile de la Paring.

MAREA PASIUNE 
A CELOR MICI

hi această iarnă, Predealul. 
■ rumousa și cocheta stațiune 
de munte, a avut drept mu- 
saliri pe cei mai buni dintre 
micii schiori din patria noas
tră. ..Voinicii" s-au întrecut cu 
ardoarea și dorința dc victorie 
specified \ irstei lor, pentru cu
cerirea titlului de cel mai bun 
schior din cadrul Școlilor spor
tive și centrelor de schi exis
tente în țară. La startul com
petiției s-au aliniat și șase re
prezentanți ai Școlii sportive 
din Pelroșeni.

Printre parlicipanții la cate
goria de 10—12 ani s-a aflai 
și Cris'.ea Nicolae. unul din 
..veteranii" secției de schi a 
Școlii sportive pelroșenene. 
El a cucerit primul loc la ca
tegoria sa de virstă. Pot lor-

bținulă, \ oința și la-

lentul lui ne permit să între
vedem în el un schior cu care 
Valea Jiului se va mîndri. Pe
ter Eusebiu, l.eib Gabriela, 
Coman Vasile. Ilupca Viorica 
și Turcea loan, care au formal 
micul grup al schiorilor din 
Pelroșeni, l-au secondat cu 
brio.

Succesul dobindil este rodul 
unei munci migăloase, tenace 
și entuziastă, u profesoarei 
Peletii Virginia. Profesoara 
le-u „inoculai" elevilor, o dală 
cu primele noțiuni în ale 
schiului, și pasiunea pentru a- 
cest sport al curajului și băr
băției.

...Al doilea an de activitate 
a secției de schi. Alături de 
„consacrați", s-a înființat o 
nouă grupă de copii, dornici 
să învețe Inimosul sport. Greu-

Sîmbătă și duminică, pe pirlia do 
la Straja Lupeni a avut loc un con
curs de schi organizat de Asociația 
sportivă Energia Paroșeni. Concursul 
a fost prilejuit de aniversarea a 10 
ani de la înființarea asociației Ener- 

în cadrul termocentralei Paro- 
La întreceri au fost prezent! 

sportivi de la Sparțac Petroșeni, Mi
nerul Lupeni și din asociația echi
pei organizatoare.

Prezentind un lot complet, bine 
pregătit, formația Energia a cucerit 
trofeul pus în joc.

Iată cîșliqătorii probelor : Slalom 
special juniori: Matvuș Mihai. Spar- 
tac. Seniori: Bîrlida Dumitru, Spar- 
tac și Munteanu Constantin. Ener
gia (același timp). Slalom uriaș ju* 
niori: Matvuș Mihai. Seniori: Bir- 
lida Dumitru. La fete, ambele pro
be au revenit singurei participante 
de Ia Energia Paroșeni, Sicht Ana. 
Fond 5 km lele: Medrea Florica, 
Energia. 10 km juniori: Mathe La- 
dislau, Energia. Seniori: Peter Aron, 
Energia. Ștafetele de 3X3 km fete 
și de 4X5 km băieți au revenit, de 
asemenea, schiorilor de la Energia.

Clasamentul pe echipe se prezin
tă astfel : 1. Energia; 2. Minerul; 3. 
Spartac. Cîștigătorilor le-au 
cordate premii in obiecte.

De remarcat că de data 
și cabana Straja a fost mai 
lieră, oferind participanților 
optime de masă și cazare.

țățile inerente oricărui începui 
au fosl învinse, iar condițiile 
de pregătire — mult îmbună
tățite. Sub supravegherea a- 
tentă a profesoarei Peteili, 25 
de mici schiori s-au pregătii 
în vacanta de iarnă ia cabana 
Rusu. In calendarul sportiv al 
sec|iei de schi au fosl prevă
zute cîleva întreceri bilaterale 
cu alji mici schiori de la șco
lile sporlixe din Brașov. Bu
curești și Predeal. Toate au 
culminat cu finala pe țară, 
unde micii schiori ai Școlii 
sportive din Pelroșeni au fosl 
ia înălțime. Meritoriu esle și 
faptul că toți elevii secției de 
schi sini buni și la învățătură 
Un lucru însă nu trebuie să-l 
uite. Cu toții sini abia la în
ceputul urcușului spre culmii'' 
măiestriei sportive. Atingerea 
piscurilor cere insă perseve
rență, muncă îndelungată, con
știinciozitate și modestie.
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Mercenari plătiți
de regaliști
au pătruns
pe teritoriul
Republicii Yemen

(. AIRO. - 
lata duminii 
yemonite, că 
tip n convoi de 154 de mașini cu 
nici «nari sliăîni angajați m solda 
elementelor regaliste au pi 
teri loriul Republicii Arab 
(R.A.Y.). anqajînd lupte cu triburile 
care spri]ină regimul republican. Vo- 

surselor citate de ziare, con- 
de mașini a pătruns pe teri- 
Yemenului. venind dinspre A- 
Saudită, care. a>a după cum 

• lie. încurajează acțiunile tribu- 
regalisle îndreptate împotriva 

*rnului republican.
R.A.Y.

VIETNAMUI. DE
ID: Pe măsură 

ce numărul milita
rilor americani lup- 
tind în Vietnam 
crește datorită tri
miterii de noi con
tingente de peste 
Ocean, In aceeași 
măsură numărul 
pierderilor umane 
creșle continuu. O 
dovada o reprezin
tă și această foto
grafie, luală în a- 
propiere de Hue 
și care arată cum 
militari americani 
ist evacuează ră-

Execuția 
odioasă..

Cronica 
instabilitate

trivit 
voiul 
toi iul 
rahia 
se 
rii 
gir

Ambasada R.A.Y. din Cairo a 
8dr.‘-al Consiliului Ligii țărilor ara
be o notă în care informează țările 
membre despre noile acțiuni agre
sive susținute de Arabia Saudită 
împotriva regimului republican.

★
In rezoluția adoptată la conferin

ța Frontului National de Eliberare 
din Republica Populară a Yemenu- 
1M de sud, desfășurată Ia Aden, se 
anunță că a fost hotărîtă crearea în 
tară a unui partid socialist de avan
gardă.

La conferință s-a hotărît totodată, 
să se procedeze neîntârziat la înfăp
tuirea reformei agrare, pentru a se 
pune capăt oricărei influente a ca
pitalului străin asupra economiei re
publicii.

S. U. A

întrevedere
Gunnar Jarring

Abba Eban
TEL AVIV. — Gunnar Jarring, tri

misul special al secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în Orientul 
Apropiat, a avut duminică la Tel 
Aviv o întrevedere cu ministrul de 
externe al Izraelului, Abba Eban. 
In timpul întrevederii, care a durat 
o oră .și jumătate, au fost examina
te din nou unele probleme privind 
situația din Orientul Apropiat. As
tăzi luni, trimisul special al secre
tarului general va face o scurtă 
escală la cartierul său general de la 
Nicosia, după care se va îndrepta 
spre Amman pentru noi convorbiri.

roriclc patriotice 
continuâ sa lina 
sub presiune trupele 
amcricano-sal$oncze

Dezbateri asupra unei
noi strategii la Pentagon

NEW YORK. — Ziarul „New York 
Times" publică în ediția sa de du
minică o corespondență din Wa
shington în care relevă ca dezba
terile Pentagonului legate de cererea 
generalului Westmoreland de a se 

an încă 
a 

Un 
din

cursul acestui 
în Vietnam 

stadiu decisiv.

ar 
în

trimite în
206 000 de militari 
ajuns într-un 
număr de personalități civile 
Ministerul Apărării, arată ziarul, se 
opun cererii. Ei au formulat o con
trapropunere care in esență presu
pun.- o schimbare a strategiei actua
le americane In Vietnam. Conform

noii strategii, forțele americane 
urma să fie angajate mai ales 
apărarea anumitor regiuni, renun- 
tînd la unele din acțiunile ofensive 
preconizate.

Pe de altă parte, arată ziarul, o 
serie de personalități militare ale 
Pentangonului sprijină cererea gene
ralului Westmoreland, pronuntîndu- 
se în favoarea unei strategii „mai 
îndrăznețe". Aceasta ar include ac
țiuni în Laos și Cambodgia. Cît des
pre poziția președintelui Johnson, 
ziarul relevă că el nu s-a raliat în
că vreuneia din cele două teze.

SAIGON. — Potrivit știrilor trans
mise duminică dimineața de agen
ția France Presse, forțele patriotice 
au continuat în ultimele 12 ore ata
curile împotriva pozițiilor america- 
no-saigoneze din regiunea Saigonu- 
lui. fn delta Mekongului, importan
tul aerodrom Can Tho — bază a uni
tăților de aviație americane care o- 
perează In această regiune — a fost 
supus din nou focului artileriei pa- 
triotilor.

Presiunea detașamentelor F.N.E. 
asupra celor două obiective s-a 
menținut asupra bazei militare Khe 
Sanh și a împrejurimilor orașului 
Hue în ultimele 24 de ore, în ciuda 
bombardamentelor masive ale avia
tici americane relatează agenția 
France Presse. Duminică, baza Khe 
Sanh a fost supusă unui nou bom
bardament cu rachete și artilerie. 
Asupra unei tabere a unităților sud- 
vietnameze au căzut 300 de rachete. 
La 7 km nord-vest de Hue forțele 
patriotice au atacat unitati ale divi
ziei 101 americane de parașutiști. A- 
vioane și elicoptere, la bordul că
rora erau plasate instalații pentru 
lansarea rachetelor au intervenit 
pentru a respinge atacul forțelor 
patriotice. Luptele angajate cu a- 
ceastă 
cursul 
nalat 
părți.

In apropiere 
tară Holloway 
inortiere. Aerodromurile de la Can 
Tho și Vinh Long din delta Mekong 
au fost supuse unor atacuri spora-

relatează 
duminică 
patriotice 
continuat

au continuat în tot 
iu sera- 

și răniți de ambele

ocazie
zilei de duminică. S-ai 
morti

de Pleiku, baza mili- 
a fost bombardată cu

Dinozaurii au început
(Urmare din pag. 1)

să dispară și din Europa
de nevoie, ei se retrag. Se retrag 
de nevoie, de pildă, din Franța care 
a părăsit comandamentul N.A.T.O. 
și ou permite trupelor americane șl 
avioanelor americane să staționeze 
sau să zboare deasupra teritoriului 
său. Se retrag și de voie pentru că 
nu au cu ce să-și mai întrețină for
țele în Germania occidentală. Dis
cuțiile in problema compensațiilor 
in devize pentru întreținerea trupe
lor lor în această tară au ajuns în- 
tr-un impas atît din cauza faptului 
că enormul deficit al balanței lor 
de plăti le blochează posibilitățile 
de a procura fondurile necesare men
ținerii la aceeași scară a prezentei 
lor in Europa occidentală, cît și din 
cauză că anul acesta bugetul R.F.G. 
nici nu a mai prevăzut fondurile 
necesare efectuării unor asemenea 
compensații. Rezultatul este că anul 
acesta vor trebui să părăsească 
Germania occidentală 35 000 de mi
litari americani : două briqăzi do in
fanterie și patru escadrile de aviație. 
Revista americană „US News and 
World Report" scrie că se proiec- 
tea-.ă reducerea acestor trupe de la 
262 000 la 100 000 .minimul necesar 
pentru a se păstra structura unul 
comandament jnțegrat care să-i poa
tă cuprinde pe vest-qermani". In 
acest scop, senatorul • Mike Mans
field. liderul majorității republica
ne din Senat, a fost numit președin
tele unui
In 
că 
$> 
te 
că ........      _.... _____
încurcat alit din punct de vedere 
al angajamentelor sale militare n>ai 
ales din cauza înTrlngerilor suferite 
în Vietnam, cît și din punct d> ve
dere economic, din -uza deficitu
lui în balanța de plăti.

Dar — si-ar putea pune unii în
trebarea — unele retrageri mili
tare pot oare îndreptăți să se vor
bească in general de retrageri ame
ricane? Fapt este ă corelația fac
torilor militar, politic și economic 
este atit de strin=a. incit o schim
bare în unul din sectoare pune în

subcomitet special care 
cursul acestui an urmează să fa- 
propuneri concrete in acest sens, 
amenințarea cu rctraqerea nu es- 
o vorbă goală, dară ne gîndim 
guvernul american este efectiv

mișcare și celelalte sectoare, 
talul surprinzător pentru unii 
lelegerii franco — vest-germane, in
tervenite in urma vizitei lui Kie- 
singer la Paris, este explicat de cu
noscutul comentator al ziarului „Le 
Monde", Andrd Fontaine, prin do
rința guvernului vest-germaD de a 
se apropia de poziția Franței în con
dițiile în care nu mai poate conta 
sută la sută pe 
său aliat S.U.A. 
tei tendințe noi 
tică a R.F.G. — 
zilie de pivot în 
— are la rîndul 
nomice importante, 
numai de oprirea Angliei în pragul 
Pieței comune — de altfel -primirea 
acestei țări în C.E.E. a fost unul din 
vechile obiective politice ale diplo
mației americane — ci și de ra
lierea la -mele poziții economice ale 
Franței în lupta acesteia de a con
tracara expansiunea americană..

Pentru a stăvili creșterea conti
nuă a deficitului balanței de plăti, 
președintele Johnson a adoptat, du
pă 
an 
pe 
de 
și 
în 
dolari si pe de altă parte stimula
rea expansiunii comerciale. Pentru 
aplicarea acestor măsuri, S.U.A. au 
însă nevoie de concursul în primul 
rlnd al partenerilor lor comerciali. 
Cum reacționează aceștia ? La 26 fe
bruarie a avut loc la Roma o întru
nire a miniștrilor de finanțe ai țări
lor membre ale Pieței comune, In 
care ministrul francez Debrâ a de
clarat că tara sa nu acceptă în nici 
un caz propunerea americană ca ță
rile Pielei comune să reducă în mod 
unilateral tarifele vamale pentru a 
facilita pătrunderea mărfurilor ame
ricane pe continentul european. El 
a subliniat că tara sa nri va da curs 
șantajului S.U.A., care au amenințat 
că vor majora taxele la mărfurile 
de import europene și vor crea fa
cilități de export producătorilor ame
ricani. Deși la Roma nu s-a ajuns 
la un acord asupra unei atitudini co
mune a țărilor C.E.E. fată de „planul

Rezul 
al in-

sprijinul vechiului 
Manifestarea aces- 
in orientarea poli- 
care ocupă o po- 
Buropa occidentală 
ei consecințe eco- 

Este vorba nu

cum se știe, la începutul acestui 
un plan de măsuri care prevăd 
de o parte oprirea scurgerii 
dolari americani in străinătate 

eventual chiar aducerea înapoi 
tară a unei părți din acești

dice. Asupra capitalei provinciale 
Kien Hpong din aceeași regiune- au 
căzut 60 de obuze de mortiere. De
tașamente ale forțelor patriotice au 
atacat în același timp pozițiile unei 
tabere militare. sud.-vietnameze si
tuate în orașul respectiv.

Agenția France Presse 
că sîmbătă noaptea spre 
detașamente ale forțelor 
din Vietnamul de sud au
acțiunile de hărțuire a pozițiilor a- 
meric-ano-saigoneze situate în jurul 
capitalei vietnameze. Grupuri de pa
triot! au atacat un post al politiei 
sud-vietnameze situat la numai doi 
kilometri de centrul orașului Saigon. 
Două poziții ale infanteriei sud-viet- 
nameze au fost supuse unui violent 
bombardament cu mortiere. Asupra 
taberei și a postului de comandă 
au căzut aproximativ 40 de obuze. 
S-au semnalat morii și răftiti.

In delta fluviului Mekong aero
dromul Can Tho. importantă bază 
militară aeriană americană, care o- 
perează în regiunea a doua tactică, 
a fost din nou atacată cu mortiere 
In timp ce pozițiile unui batalion a- 
merican de infanteriei cantonat la 
120 km sud-est de Saigon, a fost 
bombardat și atacat de forțele pa
triotice.

In cursul zilei de simbătă, la Tam 
Ky au avut loc lupte violente între 
forțele patriotice șl elemente alo 
trupelor americano-saigoneze. Tru
pele americane au fost sprijinite de 
unități blindate și de intervenția 
masivă a aviației tactice americane. 
Luptele, desfășurate timp de nouă 
ore. s-au soldat cu morti și răniți 
de ambele părți.

Comandantul forțelor militare ale 
Statelor Unite din Vietnamul de 
sud, generalul William Westmore
land. a anticipat că în cursul săptă- 
mînilor viitoare vor. avea loc lupte 
deosebit de grele Intre armata amo- 
rlcano-saigoneză si forțele patriotice 
în provinciile Thiia Thien. Quang 
Tri din apropierea, zonei demilita
rizate. El a adăugat -că pentru a fa
ce fată presiunii forțelor patriotice 
vor fi aduse în această zonă

Ordonată de autoritățile rasiste de 
la Salisbury a produs o vie indig
nare in întreaga lume. Comunitatea 
internațională nu-i recunoaște regi
mului lui lan Smith nici o autoritate 
legala. In consecință, execuția nu 
poale fi calificată decît ca un omor, 
care line de dreptul comun. Ea este 
cu alit mai monstruoasă, cu cît este 
concepută ca un precedent impor
tant. de care autoritățile rasiste av 
urma să se prevaleze pentru a pro
ceda la executarea celor peste 100 
de africani condamnați la moarte 
pentru că au participat la lupta 
populației de culoare. Această exe
cuție conferă, pe de altă parte, un 
plus de qravilate relațiilor anglo- 
rhodesiene. aflate de la proclamarea 
unilaterală a independentei Rhodesiei 
la un punct foarte coborît. Sfidarea 
decretului de grațiere semnat de re
gina Elisabeta a Angliei reprezintă 
un act de rebeliune a regimului ra
sist, care face, după toate aparen
tele, imposibilă o reglementare în 
viitorul apropiat a conflictului an- 
glo-rhodesian. Adiacent, deși într-un 
anume fel premeditat, premierul 
Wilson evită, prin această afacere, 
o ciocnire de proporții cu conser
vatorii, care se îndreptau cu pași 
repezi spre adoptarea unei poziții 
diametral opuse politicii guverna
mentale în problema rhodesiană. O- 
pozitia conservatoare este acum ne
voită un timp să sprijine intr-o a- 
numită măsură guvernul, deoarece 
este implicat prestigiul coroanei bri-

O vie agitație
domnește din nou în viata econo

mică și financiară a lumii apusene. 
Măsurile adoptate de Washington 
pentru salvgardarea poziției dolaru
lui și reducerea deficitului balanței 
de plăti americane se află. împreună 
cu situația lirei sterline, la originea 
acestei agitații. Statele Unite, prin
cipala putere economică a lumii ca
pitaliste, se află acum in situația de 
a apela la partenerii săi vest-euro- 
poni pentru sprijinirea activă a mo
nedei lor. Un asemenea sprijin cere, 
însă, sacrificii însemnate din partea 
tarilor vest-europene. Este vorba nu 
numai de repercusiunile negative 
ale măsurilor americane asupra eco
nomiei acestor țări, dar si de sacri
ficii pe care statele .de dincoace de 
ocean sînt chemate să și le impună 
voluntar. Discutînd această proble
mă, reuniunea miniștrilor economiei 
și finanțelor ai Pielei comune au a- 
doplat hotărîrea de a însărcina Co
misia executivă să efectueze în vi
itoarele două săptămîni un studiu 
asupra posibilității și urmărilor unei 
accelerări, cerută de Washington, a 
aplicării reducerilor vamale, asupra 
cărora s-â căzut de acord în cadrul 
Tundei Kennedy. A face un studiu 
nu înseamnă încă acceptarea unor 
asemenea măsuri. De altfel, în sta
diul actual al luptei de concurentă 
care opune cu virulentă S.U.A. Eu
ropei occidentale, ar fi de mirare ca 
o solidaritate de acest gen 
poată manifesta.

care caractorizocizil de atîta vre
me viața politică a multor țări li- 
tino-arnericane a cunoscut, săptărntna 
aceasta, un nou episod. Apropierea 
alegerilor prezidențiale. stabilite 
pentru luna mai, a provocat in Pa
nama o ascuțire a conflictului dintre 
diversele formațiuni politice pînă la 
un grad în care eventualitatea unei 
lovituri do stal devenise mai mult 
docil probabilă. In esență, acest 
conflict se concentrează în jurul dis
putei pentru fotoliul prezidențial 
dintre David Samudio, sprijinit de 
actualul președinte Marco Robles, >i 
oponentul său, Arnulfo Arias, candi
dat al domocrat-creștinilor. După ma
nevre intense, președintele Robles a 
reușit să păstreze pentru moment 
puterea și să înfrunte cu oarecare 
succes o opoziție care deține majo
ritatea în parlament.

Ambii candidați păstrează legături 
destul de strînse cu marea oligarhie. 
Cu toate acestea, nu se poale spune 
că disputa este lipsită de semnifica
ție politică, Ea reprezintă, la urma 
urmei, o reflectare pe plan electo
ral a luptei poporului panamez pen
tru suveranitate asupra zonei Cana
lului Panama,- aflată sub controlul 
aproape absolut al S.U.A. Este semni
ficativ’ de remarcat că 
se pronunță pentru 
canalului, ceea ce li 
bază electorală larqă 
viitoarele alegeri.

Arnulfo Arias 
naționalizarea 
poale oferi n 

și succes in

N RATES

cum 
frai»-* 

a-

Johnson", se exprimă de pe acum 
îngrijorarea că acesta va compro
mite rezultatele „rundei Kennedy' 
și va înăspri războiul vamal, adîn- 
cind contradicțiile între S.U.A. șt 
Europa occidentală.

Cealaltă măsură de austeritate a- 
mericană — retragerea de capitaluri 
americane din străinătate — a avut 
primele rezultate defavorabile asu
pra dolarului canadian. După 
declara cunoscutul economist
cez Fabre, în ziarul „Le Mond6", 
ceastă măsură americană a avut „un 
efect de bumerang": menită să a- 
pere dolarul, ea a slăbit lira sterli
nă șl dolarul canadian - aceste 
„avanposturi" ale monetei america
ne — expttnind-o pe aceasta atacu
lui frontal al speculațiilor de bursă.

Toate aceste retrageri militare și 
economice nu duc oare implicit la 
retrageri politice ? La izolaționism ? 
După retragerea Franței din coman
damentul N.A.T.O.. 
retragere a Angliei 
Suez,", oficialitățile 
început să se plîngă 
polițica „egoistă" a 
înaltă oficialitate americană — 
lateșză revista „US News and World 
Report" — a declarat următoarele: 
„Țările vest-europene nu au nici o 
viziune globală, nici o imaginație și 
nici o ‘
Ele își au alentia îndreptată In inte
rior, se concentrează asupra lor în
sele, au grijă numai do interesele 
lor proprii, egoiste. Franța este ne
gativă. Germania occidentală este 
inhibată de trecutul său. Italia este 
ineficace. Iar Anglia este un „outsi
der" In ceea ce privește comunitatea 
europeană". Deci tocmai această lon- 

. dintă de concentrare asupra propri
ilor lor interese, care se manifestă 
in statele vest-europene, este cea 
care creează acel climat nefavorabil 
politicii „globale" a Slatelor Unite. 
Politica de afirmare a intereselor 
naționale, care este o trăsătură ca
racteristică a evoluției politice în 
lumea postbelică, este deci cea care 
constituie un mediu toxic pentru ori
ce tendințe . imperialiste. Și atîl. 
timp cit in Statele Unite se vor afir
ma asemenea tendințe, promotorii 
lor vor fi alungați de pretutindeni.

după anunțata 
de la „Est de 
americane au 
tot mai mult de 
europenilor. O 

re-

ITALIA : In fața clădirii Parlamentului din Roma, circa 
1 500 sinistrali sicilieni au participat Ia o demonstrație ce
tind sprijin guvernului.

Ei și-au ridicat aci corturi — folosind această nouă for
mă de luptă revendicativă.

IN CLIȘEU : Sinistrali sicilieni In iafa Parlamentului ce
tind un mai substanțial sprijin guvernamental.

Scrisoare către
soția unui pilot american

Mrs. Marian Waltman,
21, W. Mullen av.,
Idaho, U.S.A.

Kellogg

dacă ne 
că îna-

conducere cu vederi largi.

Nu vă cunosc și nu știu 
vom intîlni vreodată. Sper 
irite de a primi această scrisoare să 
o primiți pe aceea a soțului dum
neavoastră, al cărui avion a fost do- 
borlt deasupra Republicii Democrate 
Vietnam. Desigur că veți răsufla u- 
șurală ailind că soțul dumneavoas
tră, Donald Glenn Waltman, căpitan 
al forțelor aeriene din S.U.A., tată 
a cinci copii, este în viață. Sinleți 
una din fericitele femei care au a- 
vut norocul să afle că soții lor sint 
In viață, că au reușit să se catapul
teze din avioanele In flăcări pe un 
pdmînt bombardat cu cruzime, șl că 
sini sănătoși.

Compâlrioții dumneavoastră, făcuțl 
prizonieri, se justifică printr-o frază 
stereotip: „Executăm ordinele". Na
ziștii încercaseră șl ei, la acea vre
me; să invoce o „necesitate", „o 
const tinge re", care-i forțează să e- 
xecule ordinele. Dar pentru acest 
lucru nil au fost nici pînă astăzi ier
tai! de omenire. Este o leclie a is
toriei pe care americanii nu ar tre
bui să o uite.

Colonelul Gordon Albert Larson, 
dobor îl în luna mal deasupra Ha
noiului, care a lost interogat în a- 
celași timp ' cu solul dumneavoas
tră, a răspuns astfel la întrebarea 
„ce aduce americanilor războiul din 
Vietnam?": „același lucru care ml 
l-a adus mie și semenilor mei: ni
mic bun, despărțire, o- rană, suferin
ță și captivitate". Colonelul Larson, 
ca și soțul dumneavoastră, se nu
mără printre cei favorizați de răz
boiul murdar: sint în viață. Ei pol
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vor putea vedea sfîrși- 
război. Doamnă Marian 

vă scriu a- 
vielnamezi

să spere că 
tul acestui
Waltman I In timp ce 
ceaslă scrisoare, elevii
ca și copiii din Europa sint în va- 
canță. In curlnd vor începe școala. 
Școlile au fost evacuate din satele 
amenințate de a fi bombardate. Orele 
se vor desfășura in adăposturi sub
terane. Copiii se vor tîrl acolo, șl In 
liniștea orelor de clasă vor auzi 
deasupra capetelor zumzăitul sinis
tru al avioanelor americane pe care 
le .vor, pilota colegii soțului dumi- 
tale, așa cum pînă nu de mult o fă
cea și el. Acești copii se vor duce 
fa școală avind în ghiozdane pe 
lingă manuale șl caiete, sticluțe cu 
iod, vată și bandaje. Pe umerii, lor 
vor fi fixate plăci din paie . pentru 
a-i feri de explozii. In drum spre 
școală vor avea dese prilejuri să se 
arunce la pămlnt, să șară In cel mal 
apropiat adăpost, deoarece vor fi 
urmăriți de avioanele americane.

Sinleți mamă a cinci copii. Ce 
all II simțit dacă ați ii fost în locul 
mamei sud-vietnameze a cărei fetiță 
de opt ani, arsă de napalm, îi mu
rea in brațe? Ce aii fi simții In’lo- 
c.ul mamei al cărej copil se străduia 

. să vadă cu pupilele arse: „nu ie 
mai văd mamă... fă-mi ceva ca să 
te pot vedea!“. Ce ați fl simțit a- 
flîndu-vă în fața unui țăran tînăr 
pe care l-am întîlnlt recent : soția 
ii murise Jn timpul unui bombarda
ment-, acoperindu-și copilul cu tru
pul ei șl salvîndu-I ăst lei viața. O 
imediată explozie insă l-a scos co
pilului o mină din umăr. L-am au
zit în fața mea înlrebindu-și tatăl: 
„Crezi că o să-mi crească altă 
mină ?"

Pentru dumneavoastră, Hailong, 
Thanh Hoa sînt denumiri geograiice 
care nu vă spun nimic. Dar faceți 
un efort și aruncați-vă o privire pe 
hartă : soții voștri și frații voștri 
străbat distanțe enorme pentru a 
bombarda un popor care nu v-a fă
cut nimic și care nu vă amenință 
cu nimic. După un bombardament am 
lntllnit la Haifong și Thanh Hoa, 
copii, victime ale unor bombe cu 
bile. Este de neuitat un spectacol 
alli de cumplit. Arh văzut dezgro- 
plndu-se de sub dărîmături un copil 
și o mamă, pe care explozia li aco
perise de vii. Moartea nu a putut 
să șteargă ultimul gest al acestei 
fqmei: gestul de protecție propriu 
tuturor femeilor din lume care au 
cunoscut maternitatea.

Aș vrea să știți despre Vietnam 
ceea ce trebuie să știe toți ameti- 
canii șl mai ales toate americancele. 
Avioanele voastre seamănă moartea 
printre civili. Atacă copii care se 
duc la școală, convoaiele de răniți 
șl bolnavi. Bombardează leprozeriile. 
Utilizează arme împotriva oamenilor 
lipsiți de apărare.

Doamnă Waltman ! Necunoscîndu- 
vă personal nu mă adresez în cali
tate de scriitoare și ziaristă, ci ca 
de la mamă la mamă. Sper că dum
neata și alte femei și mame ale pi
laf ilor americani, dobor Iți deasupra 
Vietnamului, că dumneata și aceste 
americance care au simții o ușurare 
afllnd că solii lor și fiii lor trăiesc, 
veți ridica voci de protest împotriva 
acestui război murdar declanșat de 
S.U.A. Va trebui s-o faceți pentru 
viitorul tinerei generații, pentru co
piii voștri.

Monika WARMENSKA

NEW YORK. - O a doua ope
ratic de transplantare a unui rinichi 
a fost efectuată cu succes la spitalul 
Universității New Haven (statui 
Connecticut) Pacientul, operat de 
chirurgul Bernard Lytton, specialist 

a suportat operația „foarte 
octorul Lytton care a efcc- 
de asemenea — prima ope

rație de transplantare a unui rinichi 
in S.U.A. a declarat că primul sau 
pacient „face progrese satisfăcătoa-

© STOCKHOLM. — Arestat? îa 
rma cu două luni, patru libanezi, 

un marocan, un sirian .și o suedeză 
au fost inculpați pentru trafic de 
stupefiante și urmează să fie tri
miși in fata tribunalului din Stoc
kholm. In urmă cu aproape un an, 
ei au adus prin contrabandă 160 kq. 
de hașiș pe care îl revindeau ia 
prețul mediu de 3 000 coroane kilo
gramul.

Potrivit declarației făcute de unul 
din principalii acuzați, doi diplo
mat! acreditați în capitala suedeza 
ar fi făcut de mai multe ori servi
ciul de „curieri". N-a fost făcută 
nici o precizare în legătură cu iden
titatea diplomatilor.

Calote de glieapi 
pe Venus ?

WASHINGTON. — Dr. Willard F. 
Libby de la Universitatea din Los 
Angeles susține într-un articol că 
polii planetei Venus ar putea fi a- 
coperiti de calote gigantice de 
gheată, cu grosimea de 5 kilometri 
și chiar mai mult. El consideră că 
în regiunile semlpolare, acolo unde 
gheata începe să se topească „ar 
putea exista" ființe vii.

• MOSCOVA. - A lost pusă 
în funcțiune linia de teletip direc
tă care unește insula subantarctici 
franceză Kerguelen de localitatea so
vietică 
ghelsk 
acestui 
tic, cu 
putut fl începute experiențe comu
ne franco-sovieltee în legătură cu 
studierea spațiului circumterestru. 
Oamenii de știintă din cele două 
țări speră să obțină noi dale des
pre natura aurorelor boreale, pro
pagarea undelor radio, interdepen
denta razelor cosmice și a pertur- 
hatiilor ionosferice. Aceste date sint 
foarte valoroase pentru cunoașterea 
condițiilor din Cosmos, ceea ce, 1* 
rîndul său. este important pentru 
lansarea navelor și rachetelor cos
mice.

Sogra din regiunea Arhan- 
(nordul R.S.F.S.R.). Datorită 
gigantic pod electromague- 

o lungime de 15 000 km, an

Aparat ingenios
GENEVA. — Ziarul „La Suisse1’ 

scrie că In Elveția a fost pus la 
punct un aparat,’care, plasat la bor
dul unui automobil, poale evita in
cendiile izbucnite ca urmare a ac
cidentelor.

Acest sistem, precizează ziarul, 
este bazat pe un oscilator, oare pen
dulează în virtutea propriei sale 
inerții în momentul în care, la o 
viteză do peste 30 km. se produce 
un șoc. Mișcarea oscilatorie întreru
pe în mod automat curentul electric 
care iese din baterii și oprește si
multan motorul.
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