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INFORMAȚIA ZILEI
Grand articulate 
psinfiru abalaije

l.u FT A. X’iscoza Lupeni au lost montate noi conipresoare de 
amoniac, de înaltă tehnicitate. La montarea acestora, un aport deosebit 
l-au adus lăcătușii lacob Lvsif, Marin Gheorghe și Birsan Aurel, lată-i. 
In clișeul nostru, pe doi din acești meseriași destoinici: șeful de echi
pa lacob I și lăcătușul Moria Gh

Ca un trunchi al îndrăznelii, așa 
apare cărbunele de Ia Tebea cuprins 
între laturile patrulaterului aurifer 
al munților Metalici. De jur împre
jur metal, iar la Țebea cai bune. Tra
dițiile mineritului în regiunea Bra
dului, se pierd în ceata îndepăr
tată a istoriei. Cu zeci de veacuri 
în urmă, agatîrșii se pare că au 
fost coi care au pus aici piatra de 
început a mineritului. Dacii, au con
tinuat-o. Romanii au lăsat și ei urme 
care și astăzi pot fi văzute. Minorii 
aurari au lăsat moștenire 
tenit — din tată-n fiu — 
miner.

Cărbunarii au apărut 
tîrziu. Primele începuturi
de prin anul 1880. Fistăul șl ștecai-

sul, lirn ii opul și lopal-r r.> ibi șl ha
mul, erau uneltele de care se folo
seau minorii do li Țebea

Dezvoltarea minei s-a făcui încet,

COORDONATE
JUDEȚENE

și-au moș- 
meseria de

mult mal 
datează

Inițiativa 
utecistilor

condițiile de zăcămînl fiind foarte 
vitrege din cauza presiunilor. Și-a- 
poi interesul stăpinilor nu urmarea 
decit profitul.

Abia în anii noștri, după națio 
nallzare, mina a început să Crinoas

ci adevărata dezvoltare. Iu primul 
rind mina a fost electrificată, Apoi 
s-a introdus energia pneumatică. In 
locul uneltelor rudimentare care au 
început să fie înlocuite, perforatoa
rele, scocurile oscilante, transportoa
rele blindate, locomotivele, au înce
put să-și facă simțită din plin pre
zența. Ca urmare în 1967 
aproape de cinci ori mai 
bune decit fn 1948. Fața 
perioadă productivitatea 
de peste patru ori,

• lorilor dublindu-se.
Introducerea susținerii

s-a extras 
mult căr- 

de aceeași 
a crescut

numărul inun-
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din Lupeni După festivalul de la Brașov
■1Î

Reducerea consumului dc 
lemn este o preocupare majo
ră a conducerii C.C.V.J. Sus
ținerea metalică ia tot mal 
mult locul susținerii din lemn. 
In acest scop, recent au fost 
primite din Import 355 grinzi 
articulate pentru abatajele cu. 
front lung

cartierul 8 Martie al orașului 
Petrlla. Toate aluviunile de p” 
dealul din vecinătate se opreau 
pe străzile proaspăt construite.

In curind însă, cartierul va 
fl protejat de această calami
tate printr-un șanț de gardă 
care va colecta toate piratele 
do pe dealul din vecinătate. 
I ucrărlle la acest șanț de gar
dă au început zilele acestea.

In recepție
Cuptor nou de pîone

piine din ora- 
tnonfal recent 
cu o capaclla- 
piinc pe zi.

de

f a fabrica de 
șui lupeni s-a 
un nou cuptor 
le de 7 009 kg
Cuptorul de tip DANPH, 
producție românească, poartă 
marca fabricii „Tehnafriq" — 
Cluj. Cuptorul a fost supus 
deja probelor tehnologice ur- 
rnind ca în aceste zile să se 
elaboreze prima șarjă de piine

Conslructorii de pe șantie 
rut din Petriia au terminal lu
crările de construcții la blocul 
D 4 cu 31 de 
Noul obiectiv se 
cepfie.

Și pc șantierul 
zilele acestea va 
llonareo blocului 
Ic apartamente.

apartamente, 
află in re-

din Petroșeni 
începe recep- 
P, b cu M

In ?<nstea zilei de 1 Mai și a Zile- 
linei olului din România, comitetul o- 
răș nosc l'.T.C. Lupeni a lansat, de 
pe a. uin o chemare către toate co- 
uiiletcle si organizațiile U.T.C. din 
Val.-i Jiului pentru desfășurarea unei 
intense munci politico-organizatorice 
In ■■ -derea mobilizării tuturor tine
rime la realizarea sarcinilor de plan 
și im.irirea disciplinei în muncă, 
pentru cultivarea unor trăsături înal
te la tineri. Dintre obiectivele pro
puse a fi realizate de tineri în cin
stea zilelor de I și 2 mai amintim :

a 100 000 ore de muncă 
pentru înfrumusețarea șl

,->iarea 
patriotică 
amenajarea spatiilor verzi la între
prinderi șl în orașe șl colectarea a 
109 000 kg fier vechi; organizarea 
de vizite și drumeții săptămînale în 
județul nostru pentru popularizarea 
în rînditl tinerilor a locurilor istori
ce, a muzeelor, a obiectivelor indus
triale șl a 
înființarea 
proprii în
Casa de cultură, căminele

monumentelor 
unor formații 

întreprinderi,

naturii; 
artistice 

instituții, 
culturale.

c

Triumful complexității
rsr—r -----3.

‘U Produs^ material 
melamină?

Depozit m-aderi?? 
de utilaje

orașe
prin 

man-

Unul din cele mai pitorești 
montane ale țării, ospitalier 
tradiție, Brașovul, învăluit in 
tia albă a Iernii, a fost, pentru șase
zile, gazda primului festival inter
national de muzică 
zat in tara noastră, 
acest comod mijloc 
vertismentul atît de

ușoară organl- 
Televiziunea — 
de acces la di- 

preferat care

ne-a proztsn- 
celor 27 de concu- 
„Cerbul de aur" (și 
cîteva recitaluri ale 
vedete, „hors con-

La începutul acestei luni, l i 
min i Lorica a fost efectuată 
recepția și s-a pus în func
ție un depozit de utilaje. De
pozitul este înzestrat cu un 
pod rulant de 10 tone și are 
acces la calea ferată industrială 
din circuitul suprafeței minei.

juriului internațional, s-au perindat 
o serie de „stele" alo muzicii ușoa
re din întreaga Europă, premiile au 
fost oferite celor mai valoroși in
terpret vocali, celor mai complecși 
soliști. Poate pe multi telespectatori 
i-au surprins deciziile finale ale ju
riului. Se-așteptau, de..., la mai mult 
din partea reprezentanților țării 
noastre. Cei trei „Cerbi" au fost a- 
cordati, însă, concurentilor : Jacques 
Hustiin (un tînăr belgian, artist com
plet : pictor, sculptor, poet, compo
zitor și interpret), Josef Laufer

casnic, produse 
cooperatori, 

material rne-

La chioșcul cooperativei „De
servirea" din Lupeni, ampla
sat în piața orașului, vor fi 
puse în vînzare, incepind cu 
data de 14 martie, diferite o- 
biecte de uz
de meșteșugarii 
Confecționate din 
laminat, colorate cu gust, mă
suțele, taburetele și cuierele 
de perete și antreuri se vor 
bucura cu siguranță do apre 
cierea cumpărătorilor.

Flam — totomaSru

este muzica ușoară 
lat o paradă a 
renii la trofeul 
Ia celelalte...) și 
unor cunoscute
cours". Cel mai greu de combătut 
dintre argumente : gustul public, po
trivit căruia ceea ce unul detestă, 
altula-i place la nebunie, este și va 
rămîne argumentul, care înclină ba
lanța popularității. Ca telespectator, 
spre a nu ne păstra părerile 
pentru noi, ne vom expune, 
leva cuvinte, opinia, fără a 
pretenția de a fi ridicată la 
de criteriu absolut.

Vom începe prin a exprima
duzie și anume i după ce, prin fata

Spitalul din Petroșeni a fost 
dotat cu un aparat Flam-folo- 
melru tip Zeiss, care va fl u- 
tilir.at pentru determinări line 
și rapide necesare in asistența 
de urgenfO a traumatizat ilor 
gravi. Astfel se pol determina 
eleclroliții din singe, analiză 
necesara reechilibrării electro
litice a singelui. fonograma se 
putea face doar la spitalele 
mari din (ară

V. TEODORESCU
o con-

(Continuare In pag. a 2-a)

Vreme

9
9 Jocuri distractive

și au declamat 
ale „luceafărului

minus 2 
Paring.

umezeșle, 
este Insă 
elemente 
Căci sini

burlanului ră- 
asemeni unui 
scurge direct 

sau se topește

numai 
în cl- 

avea 
rangul

Multe discuții a stirnlt sta
rea străzilor aleilor din

Azi la ora 8 termometrul a înregistrai 
grade la Petroșeni șl minus 9 grade la 
Grosimea zăpezii la Paring i 104 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
In curs de îndreptare, temperatura se va menține 
scăzută mai ales noaptea. Cerul mai mult senin.

celor prezențl despre viața și o- 
Mlhal Emlnescu 
cunoscute poezii

în ziarul nostru de azi

In orașul Hațeg

oameni
Foto : N. Moldovean ii

fericirea pe o carte ?
ta redacție ace- 

nu-1 
unui 
luat 
ara-

la serviciu de dimineață. Sofia 
părea surprinsă de vizită. „Știam 
s-a pllns in stingă și in dreapta, 
lupt n-am vrut decit să-l sperii.

Hlamida albă a iernii nu poale 

ascunde drumul pădurarului

Cum gîndifi
cînd vă aruncafi

A încerca să arăți ce însemnează apartamen
tul pentru iiecare cctălean, e ca și cum ai în
cerca să demonstrezi de ce omul trebuie să mă- 
nince, să bea apă sau sa respire. Ceea ce ne 
incintă însă este că apartamentele noastre sint 
mereu mu frumoase, mai moderne, oferind locu
ințelor oamenilor muncii noi valențe de confort.

Afinitatea pentru irumos. respectul pentru 
muncă, dorința de a avea pentru multa vreme 
tot ceea ce ne-a costat eforturi și sudoare, ne 
mc să vedem cum unele din blocurile care adă
postesc apartamentele noastre ne intîmpină plln- 
gind. In loc să parcurgă întregul drum de la

jgheabul pritu pe marginea acoperișului și pînă 
jos, la sol, unele burlane pentru scurgerea apei 
de ploaie iși au extremitatea inferioară undeva 
intre aceste limite. De la capătul 
mas undeva pe zid, se deschide 
uriaș evantai urma apei care se 
pe tencuială ori de cile ori plouă 
'ăuada de pe acoperiș.

Nu e greu de înțeles ce se intimplă după un 
anumit timp: tencuiala cade, zidul se 
clădirea se degradează. Greu de infeles 
un alt lucru și anume : de ce aceste 
de coroziune a blocurilor nu se văd ?
destule burlane căzute : In cartierul Carpafi, la 
Aeroport și in alte cartiere ale municipiului Pe
troșeni. Nu lipsesc aceste semne de neglijentă 
nocivă nici In celelalte localități ale Văii Jiului.

S-ar putea Întocmi o adevărată listă a blocu
rilor care plîng. Acest luciu ar trebui să-l facă 
reprezentanți ai sectoarelor I.L.L. și pe baza a- 
cestor constatări să stabilească necesarul de ma
teriale și manoperă pentru reconstituirea burla
nelor pînă jos. Vom suprima astfel una din cau
zele degradării perelor blocurilor, cauze pe 
care cu cil le tolerăm mai mult, cu atî! ne aduc 
stricăciuni mai mari.

Seara de poezie
Conducerea cooperativei meșteșugărești „Retezatul" 

din Hațeg, in colaborare cu cadrele didactice ale Li
ceului mixt din acest oraș, a organizat o reușită seară 
de poezie in sala clubului cooperativei.

Cu această ocazie, tovarășii profesori Aristică Coicu- 
lescu. Ana Popa. Irina Cutaș, lulia Armeanu, Carolina 
Tîrjoianu, au vorbit 
pera marelui poet 
unele din cele inal 
poeziei româuești".

Tot cu acest prilej, cu ajutorul 
fost proiectate huagini cuprinzînd 
semuificative momente din viața

Pemru ©ratej-area 
de aluviuni 
a eaHâerulus

unui diascop au 
unele din cele mai 
acestui mare poet.

N. SBUCHEA 
corespondent

• SccvW culturale
— CARNET PLASTIC
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â't • altine va ajuta
la orice oră din noapte ?

L-am întîlnit pe Jacques Tati 
la Studioul cinematografic din 
Boulogne. Viziona pentru ulti
ma oară, metru cu metru, noul 
său film „Play Time" căruia 
i-a consacrat nouă ani de 
muncă încordată. Turnarea fil
mului, realizat pe pelicula de 
70 mm, a durat trei ani și a 
costat aproximativ 1,5 
franci vechi.

— Care este ideia 
dv ?

— Trăim in secolul 
peDtru construcții
Astăzi nu se mai fac uși, fe
restre și străzi mici, fn aceste 
condiții am holărît să apăr o-

Iată de ce am cheltuit 
forță pentru căutarea per- 

oamenii —

miliarde

filmului

pasiunii 
gigantice.

mul. 
atlta 
sonajelor mele

INTERVIU

arhitecturii 
Bineînțeles că 
de făcut acest 
o prostie. Fie- 
arhitectura sa. 
ce există ie

de ușile

de impersonal, 
după titlu, lil- 
consacrat unei

care au rămas buni numai prin 
faptul că slot naturali. La În
ceput se sluit stlngaci în a- 
ceste clădiri uriașe, dar trep
tat se adaptează și rezistă la 
stajidurdizare, căpătîndd-și din 
nou personalitatea. înțelegeți

sarcina mea î Eu nu constă de
loc in criticarea 
contemporane, 
nu ar fi greu 
lucru, dar ar fi 
care epocă are 
Și nu văd de
meiuri să ne mirăm 
moderne din sticlă sau să cri
ticăm o cameră spațioasă, lu
minoasă unde soarele pătrun
de cu ușurință. Sarcina mea 
este de a aduce in aceste co
ridoare impersonale un zimbet, 
lumină pentru ca oamenii să 
nu le mai privească cu atita 
emoție, să arăt că ele nu sînt 
construite pentru ca în ele sa

te simți la fel
— Apreciind 

mul dv. este 
teorii foarte tinere care uneori
este denumită „civilizația tim
pului liber". Există în „Play 
Time" o satiră ?

— Da, dacă aceasta poate 
11 denumită astfel. În primul 
meu film „Vacanța 
Hulot" exista, 
satiră. Unele 
mele doreau 
să-și petreacă

Interviu
Francois MOR AIN

domnului 
de asemenea, o 
din personajele 
pur 
bine

și simplu 
concediul,

luat dc

(Continuare in nag a 4-ot

„Sofia mea. spunea, șl-a 
și m-a părăsit. Mi-a lua! 
din casă și s-a dus cu el și cu
la mamă-sa la Bărbăteni". A 
o poveste spusă cu sufletul

cele mai bu- 
orn. Liniștit, 
certurile ve- 
ca sol ia lui

Cu un an și ceva in urină, un 
grup de locuitori din bloca! B5 car
tierul Braia Lupeni ne sesiza des
pre faptul că locatara Popa Victo
ria constituie un veșnic prilej de 
scandal pe scara lor. Informai ia fur
nizată, altfel destul de adevărată, 
a fost completată cu elemente noi 
descoperite la fata locului. Venise 
să no roage a cerceta în amănunți
me cauzele conflictelor de pe scară 
solul femeii incriminate — Popa Du
mitru — locatar In apartamentul cu 
numărul 32. Impresiile 
ne ni le-a lăsat acest 
nu vrea să se bage in 
c.inilor și nu Îngăduie
să fie victima intrigilor și a bîrie- 
lilor chiar și alunei cină știe că e 
vinovată. Și intr-o privință nu 
ne-am Înșelat. Consideram „diferen
dul" dintre familia Popa și restul 
locatarilor de pe scară Închis pentru 
totdeauna. Nici in privinfa aceasta 
nu ne-am înșelat prea mult. Pe sca
ra respectivă s-a restabilit liniștea. 
Cel puțin aparentă. Șirul proceselor 
la tribunal și al înfățișărilor la co
misia de împăciuire a fost curmat.

laid Insă că după un an și ceva, 
familia Popa din blocul Br> revine 
din nou in actuaiit'ile, intr-o va
riantă nouă in care, insă, și urmele 
vechilor conllicle apar ca fenomene

secundare. A venii 
lași om, așezat, liniștit, pe care 
crezi In stare să dea o palmii 
copil, 
copiii 
gazul 
copiii 
urmat
la gură, (și repetată ulterior Intr-o 
scrisoare) prin care soțul demons
trează că și-a apărat solia de tot 
felul de privațiuni la care a supus-o 
viața, de umilințe chiar. N-are rost 
să repetăm aici amănuntele fie care 
ni le spunea sofui. E destul să spu
nem că ei avea 32 de ani iar soția 
17 ani cînd s-au căsătorit ; că ea a- 
vea o fetifă de la un alt bărbat pe 
care el a înfiat-o, că au împreună 
un băiat de 7 ani. Deci o familie 
unită prin fire puternice, prin Inten
ția mărturisită de a parcurge dru
mul vieții Împreună șl la bine și la 
rău. Și deodată sofia pleacă. Si so
lul nu regretă din tot acest act al 
părăsirii căminului decit fantu! că 
„nevasta a luat aragazul șl nu mai 
pot primi 
nnum la 
Idocul B5 
de 10-11
rămas singur și am găsit, spre bu
curia noastră, familia Întreagă la ea 
acasă. Lipsea doar sofui caic pleca

Dar un 
doi co- 
reproș, 

convie-
să-i dau o

altul". Peste o săptămînă 
ușa apartamentului 32 din 

Ne-a Inlimpinal o fetită 
ani. II căutam ne solul

se 
nu 
că 
De
Am plecat cu intenția de a mă îna
poia. El îmi reproșează mereu fap
tul că mi-am luat serviciu, 
salariu in plus nu strica. Sini 
pii de crescut. Din reproș în 
din insultă in insultă mergea 
luirea noastră. Am vrut
lecție". După ce a plecat, bărbatul o 
suspecta de infidelitate, 
mereu. O dată, o vecina „binevoitoa
re", din cele cu care nevaslă-sa se cer
ta mereu, i-a spus „du-te repede în 
cutare loc și vezi-țl nevasta, vezi 
cu cine se plimbă". S-a dus. Și a 
găsit-o la locul ei de muncă, lăcirt- 
dti-și datoria. „L-am rugai de mul
te ori să Încerce a discuta cu mine 
pe alt ton decit cel ridicat, să nu 
mai strige la copii, să nu-i mai jig
nească" — spune soția. „Am hutut-o 
de multe
duceți să sluți de voi ba cu eo pre
cis o să vă convingă că are dtep-

o urmărea

ori. recunosc Și dacă vă

Ion CIOC! Et

(Continuare in pag a J-a)
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SECVENȚE CULTURALE
TriumfulCARNET PLASTIC In Editura tehnică

Promisiunea unor
in devenireplasiieieni îndrumătorul

minier

!

In laboratorul de aeraj al S.C.S.M. Petroșeni Inginerul Malei Ion. efectuează probe de aeraj.

maistrului

care a expus lucrarea „la

an apnrut
POPA A. șa.

complexității

Foalerul Casei dc cultura a sindi
calelor găzduiește expoziția do pic
tură a unui grup de elevi al Școlii 
de muzică si arte plastice din Petro- 
șeni. Expoziția vădește o înțelegere 
și o interpretare inteligentă a reali
tății contemporane de către micii 
artiști plastici. Vizionind cele 86 de 
lucrări In acuarelă $1 tempera, al 
sentimentul ca te aili In lata unor 
talente autentice, deși sînt numai 
piasticieni in devenire, care-șt ma
nifestă de pe acum personalitatea 
prin originalitatea pieselor prezenta
te in expoziție.

Gama variată a temelor aborda
te. majoritatea inspirate din natura 
înconjurătoare, conferă expoziției o 
notă vioaie, optimistă.

Preqâtirea sub supravegherea a- 
tentă a prof. Fodor Frieda, lucrări
le prezentate la expoziție dc către 
elevi, dosi unele executate cu oare
care sttngăcie. vădesc receptiv itatea 
autorilor la nou. la frumusețile In- 
con jucătoare, dorința de-a imortali
za pe coala de desen ceea ce i-a 
impresionat mai mult lucrările ..Dra
pelul unilălfi" de Pop loan, „Ia

pindă" de Moreșan Teodor, „Sportul 
de iarnă" a Ini Gall Rozalia și ,,I a 
patinaj* aparținind Iul Purcaru Au
rel, toți din clasa a V-a, subliniază 
progresul vizibil făcut de la Începu
tul anului școlar de micii piasticieni.

Deși aflata la început de drum, e- 
leva Fecz Magdalena din clasa a 
Vl-a.
schi", manifestă o deosebită atracție 
spre aria decorativă. Pastelurile Iul 
Paleopol Sergiu dovedesc o mare 
sensibilitate coloristlcă, iar lucrarea 
„Greva de la I upeni" arată viziu
nea matură asupra evenimentelor 
Istorice a elevei Halmi lucia din cla
sa a VIII-a.

In ansamblu, expoziția dovedește 
o imaginație bogată a antorilor, pu
terea lor de plăsmuire, îndrăzneala 
în combinarea culorilor. Organizarea 
ei în timpul anului școlar este bine
venită, contribuind astfel la stimu
larea tinerelor talente, cit și la cul
tivarea gustului pentru frumos 
celor care vizitează expoziția.

a

M. CinOREANU

ii calități 
dc a ex- 

fr umiisețon 
nu trebuie

(doi interpret! i
(!<•<■ «bite, capabili 
t artistic țoală

cînlal). Deciziile 
pe nimeni. Recilahirllc 

iircli Boby Solo, 
Huques Anlray, Rit 

arai ne-au dovedit 
cind vrea 
împrumute

posede) multe din procc-

Kalinkn 
vocale 
tot ioriza 
lexluliii 
sa tu ie 
piil.ililor . o 
Colombo, 
von o. Rika 7. 
un cînlăreț, 
trebuie să 
chior, să 
dcele unui artist dramatic. Prezenta 
pe scenă nu implică neapărat numai 
și nmnai prezența unei voci vibrante, 
colorate, bine limbrale 
constituirea ombtiei 
piolaroa simplistă a 
exprimarea, printr-o 
re sufletească, prin 
rilor analoge emoției : 
pezi ca veselia, greoaie oa întrista
rea, înflăcărate ca patima, sl-a trăit... 
traiul. Asa cum poezia este șl va 
rămîne o variantă a cînleculul, cîn- 
tecul tinde să fie o variantă a trăirii 
dramatice.

Conferirea de către juriu a celor 
mai mari premii unor interpret — 
artiști compleți este elocventă în a- 
ceaslă direcție.

Lucrarea cuprinde proble
me de tehnică minieră și de 
organizare a producției în 
întreprinderile miniere.

Se dau noțiuni de geologie 
șl topografie minieră, se Indi
că materialele folosite în mi
nerit, alegerea acestora și con
dițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească 
lucrări miniere, 
mașinile și 
în minerit, 
săparea și 
lor miniere 
pregătire, metodele de exploa
tare la zi și în subteran a ză
cămintelor de cărbuni și mi
nereuri metalifere și nemelali- 
fere, transportul, aerajul șl Ilu
minatul minier, prevenirea șl 
lichidarea focurilor miniere 
etc.

In încheiere se expun pro
bleme de organizare a mun
cii, economie minieră și teh
nica securității în minerit.

Lucrarea este destinată maiș
trilor și tehnicienilor mineri 
de la explorarea și exploata
rea zăcămintelor de cărbuni 
și minereuri metalifere șl ne
metalifere. De asemenea ea 
poate fi folosită $1 de celelal
te cadre cu pregătire medie 
și superioară din Industria mi
nieră. ca și de elevii școlilor 
tehnice de maiștri minieri.

pentru diferite 
se descriu 

instalațiile folosite 
Se tratează apoi 
susținerea lucrări- 
de deschidere șl

ci și re- 
lexlului. Inler- 
unui text, fără 
adevărată trăi- 
folosirea ritmu- 

vioaio șl re-

Răspundem la întrebări
0 BIOJ GHEORGHE, 1 upeni.
întrebare: In iunie a.c. împlinesc 

50 de ani. Avînd în vedere faptul 
că am lucrat 28 de ani Ia mină, 
dintre caro 14 In subteran, vă rog 
să-mi spuneți dacă am dreptul la 
pensie de bătrinețe ?

Răspuns: Potrivit art. 7 din legea 
pensiilor, limita de vîrstă pentru 
pensionare la cererea angajatului 
este de 60 de ani. Insă, potrivit art.

8, litera „a" din aceeași 
tru fiecare an lucrat în 
muncă din grupa I. în care Intră șt 
munca in subteran, vîrsla de pen
sionare se reduce cu 6 luni de fle
care an lucrat, 
ani lucrați In 
de o 
n umai 
putea 
nețe.

lege, pen- 
locuri dc

reducere 
dacă ati 

beneficia

In cazul dv., cu 14 
subteran, beneficiați 
de 7 ani. Ca atare, 
avea 53 de ani aii 
do pensia de bătri-

IUȘAN V.. IONF.SCU D.

Controlul
gazelor de mină

o-

gene-

Călătorie imaginară

din 
de 
ai 
din

de o 
apre-

Cel 
Știe, 
noii

urmări calitățile 
se va verifica 
covorului pen

„Cine știe, ciștigă" a antre- 
de festivități a școlii pe 

Întrunind un număr egal 
pionierii de pe primele 

ost departajați prin înlre-

contribuția la antrenul 
s-au aflat Tontea Flo- 

Baban Unbert din clasa a 
C, Panek Gertrude, Regheni 
Anda Eva din clasa a VII-a

pe 
1954, 
pri- 

ne-a
fabricare a

Cit mal multe concursuri!

Aspect din magazinul de piinc- nr. 7 din Petroșeni, Întotdeauna bine aprovizionat cu produse proaspete.

ln programul de activități ai uni
tății de pionieri dc la Școala gene
rală din Banița au fost prevăzute 
o serie de acțiuni care să concure 
din plin ia însușirea temeinica a 
cunoștințelor dobindile dc elevi Ia 
clasă precum și la lărgirea orizon
tului de cultură generală al acesto
ra. Astfel, în acest trimestru, 
participare masivă și de bune 
cieri s-au bucurat concursurile 
mai bun povestitor" și „Cine 
cîsliaă* (pentru cunoașterea
înu .irliri administrativ-teriloriale a 
României). Pentru a ieși mai mult 
în relief, conctirenții pentru titlul 
de cel mai bun povestitor s-au
Denial înspre povestiri cu caracter 
satirico-umoristic ca „Povestea lui 
Stan Pătilul", „Dc-ale lui Păcală',

„Stapin<1 șj shiga" etc. Cei mai buni 
s-au dovedit a fi Dragotă Dan, 
Vladislav Viorel și Corbei Ion. Con
cursul
nat în sala 
toți elevii.
de puncte, 
locuri au L
bări puse direct de elevii din sală. 
Juriul format tot din elevi, a evi
dențiat pentru răspunsurile foarte 
bune, pe colegii lor Hie Lucretia, 
Stoica Ileana, Miluit Maria și Vla
dislav Dorina. Atit stimulentele mo
rale cil și cele materiale (premii în 
obiecte) au trezit la elevi puternica 
dorință de a organiza cil mai des 
asemenea concursuri atractive.

O vizită
care ne-a impresionat...

De curind, noi elevii clasei a lV-a 
de la Școala generală nr. 4 Petroșeni, 
îixoțiți de tovarășa învățătoare Păs- 
( iilescu Vera, am vizitat fabrica de 
pline din orașul nostru. In clădirea 
mare, impunătoare. construită 
malul sting al Jiului in anul 
inginerul sef, cu răbdare și 
cepcre. ne-a purtat prin secții și 
explicat procesul de 
plinii.

Ceea ce merită să lie subliniat, in 
mod deosebit, e faptul că. la această

fabrică de piine, procesul de pro
ducție nu este întrerupt nici ziua 
nici noaptea, dindu-se zilnic oame
nilor muncii zeci de mii de kilogra
me de piine. Vizilind această fabri
că, elevii de la școala noastră au 
rămas adine impresionați de grija 
pe care o poartă acești oameni pen
tru a asiqura pîinea locuitorilor o- 
rașului...

Bălșan CAMEI IA 
elevă, clasa a IV-a A, Școala 

rală nr. 4 Petroșeni

Această tematică restrinsă, 
însă de Importantă foarte ma
re pentru exploatarea minieră, 
cuprinde următoarele capito
le : Compoziția aerului de 
mină ; Principiile constructi
ve ale aparatelor portabile de 
măsurare a gazelor; Modul 
de manipulare și întreținere a 
aparatelor; Organizarea și do
tarea laboratoarelor de analize 
3 gazelor de pe lingă exploa
tările miniere; Clasificarea mi
nelor din punctul de vedere 
al emanațiilor de gaze.

Lucrarea se adresează maiș
trilor, tehnicienilor, persona
lului serviciilor de aeraj și al 
laboratoarelor de analiză a 
gazelor de mina, elevilor șco
lilor de maiștri. Cu titlu infor
mativ ea poate fi utilă și ingi
nerilor, precum și studenți
lor de la Institutul de Mine.

Atelierul de boblnaj al Uzinei de mașini electrice București, 
lucrează la un nou stator de 55 KW. îolosit la diferite acțiuni me 
rănire.

Comorile

& DINCA ION, Vulcan.
întrebare: In cazul cînd sîntem 

reținuți la întreprindere pentru ter
minarea unor lucrări sau înlătura
rea unor defecțiuni,- orele lucrate 
peste program se plătesc sau pen
tru ele se dă recuperare ?

Răspuns: Articolul 57 din 
Muncii prevede că munca 
programul do lucru este, de 
interzisă. Totuși, potrivit alin, 
ra „c" din același articol,

o vechime intre 8— 
la concediu de odih- 
zlle lucrătoare, între

® ROMEGHEA GHEORGHE, Vul
can.

întrebare : Am o vechime de pes
te 10 ani ca muncitor In subteran. 
La cite zile do concediu de odihnă 
am dreptul ?

Răspuns: La 
11 ani, dreptul 
nă este de 17
11—14 ani de 18 zile lucrătoare ele. 
Dv. mai aveți dreptul la un conce
diu suplimentar pentru munca in 
subteran intre 3- 12 zile lucrătoare, 
precizarea urmînd a se face pr'.n 
Hotărirea Consiliului de Miniștr.

întrebare: Ce impozit se percepe 
la un salariu intre 1000- 10000

Răspuns : Limitele indicate 
prea largi pentru a vă putea 
punde prin coloanele ziarului, 
dresați-vă cu problema concretă 

vă interesează, conducerii uni- 
unde lucrați care are obliga- 

să vă comunice impozitul pe 
salariul dv.

lei ? 
sini 
răs-

A-

unui nu» 
Potrivii 
Muncii, 
normal 

primele 
nnrma-

Codul 
post# 

regulă, 
3 lito- 
se pot

efe< lua orc- suplimentare cu aproba
rea conducerii unității și de comuD 
acord cu comitelui de întreprindere, 
pentru repararea sau restabilirea 
dispozitivelor sau instalațiilor, în 
cazul cind defecțiunea acestora pro
voacă încetarea lucrului
măr însemnat de salariați. 
articolului 39 I din Codul 
orele efectuate peste timpul 
de lucru se vor plăti pentru 
două ore lucrate peste ziua
)ă de lucru cu un spor egal cu 50 
la sută din salariul tarifar, iar pen
tru orele efectuate in zilele lucră
toare, după primele două ore, pre
cum și pentru munca efectuată In 
zilele de repaus săptămînal, cu un 
spor egal cu salariul tarifar. In
secinla, pentru orele efectuate pes
te programul normal de lucru, aveți 
dreptul la plata orelor în modul 
mai sus indicat.

con-

lîiipănați-l bine“
Acesta a fost titlul 

apărut în ziarul nostru nr. 5671 din 
18 ianuarie, in care a 
atitudinea lipsită de solicitudine fată 
de călători, 
Mărgineanu Ion.
I ii, conducerea

unul articol

fost criticată

manifestată de șoferul 
Răspunzînd ziaru- 

l.C'.O. Petroșeni ne

informează efi în urma cercetărllof 
făcute, vinovăția șoferului a fost do
vedita. Ca urmare, s-au luat măsuri 
de prelucrare a cazului cu 
ducătorii auto din secția 
în i omun iar -tnqajalul 
a fost sancționat.

„Nervi de vînzătoare tînără

toți con- 
transpori 
în cauzS

in ziarul naslru nr. 
sub titlul de mai sus 
caro vînzătoarea Belei Ileana de la 
unitatea cu autoservire dulciurî-pline 
din cartierul Aeroport o fost criti
cată pentru jignirea adusă unei cum-

5677 a apărut 
un articol în

părătoare. Printr-o adresă 
redacției, conducerea O.G.L. Alimen
tara ne comunică sancționarea vin* 
zât-arei nspeclive nentru abat rea 
săvîrșită de la conduita civilizată ce 
se impune lucrătorului de comerț.

trimlsS

Membrii cercului de yeografie de 
la Școala generală nr. 2 Petroșeni 
ai organizat o interesantă călăto
rie imaginară pe hartă, avînd drept 
„ghid" pe profesoara Iacob Paraschi- 
va. .Călătorii" au parcurs întregul 
curs al Dunării, de la izvoare și pî- 
nă la vărsare, pe un fond muzical

adecvat, punctat de frumoase 
tari.

Printre pionierii si elevii 
și-au adus
.călătoriei"
rinei,
VI-a
Ana,
A.

T i s m anei ........ •ti

Covor din cauciuc 
pentru transportul cărbunelui

A$a este denumită o nouă bunda 
cauciuc concepută și realizată 

către un colectiv de specialiști 
Institutului de cercetări chimice 
București.

Asemenea benzi care se folosesc 
la transportul cărbunelui în carie
rele la zi erau pină nu de mult a- 

din import. Specialiști români 
i pus la punct tehnologia fa

■iricării unor asemenea benzi. Prime 
bandă în lățime de 1 200 mm a fost 
pusă în funcțiune experimental în 
bazinul carbonifer Motru. Timp de 
un an de zile se vor 
sale funcționale și 
îndeosebi rezistenta 
tru a I se aduce îmbunătățirile ne 

esare în tehnologia de fabricație.

Cu cîjiva ani In urmă, Tts- 
mana era cunoscută ca o lo
calitate unde in fiecare an 
veneau sute și mii de vizita
tori pentru a participa la tra
diționala serbare a liliacului. 
Am fost martor la o aseme
nea manifestare a Inimosului. 
Gorjencele. îmbrăcate In fru
moasele lor costume Înflori
toare cu motive populare, ne
lipsitele salbe care le Împo
dobeau pieptarele, brlurilc ar
gintii, în decorul pădurilor de 
liliac multicolor, asemenea u- 
nor uriașe coroane, întregeau 
peisajul acestei localități de 
la streașină muntelui Paring. 
Melodiile interpretate de 
numitele tarafuri de la 
vaci și Cărbunești, de la 
liodol și llălceșli, și oile

Și zeci de formalii ne care re
numita Maria Iălărefu le de
numește adevărate centre de 
creație și valorificare o tezau
rului folcloric qorjean Între
geau aceste sărbători ale ce
lui mai frumos anotimp - 
primăvara.

<assi9©s®>s<5iss3s GtsssBesas

însemnări

de reporter

(3 iSStSXâtSSvD GjtSS&DGjStSlD

Tismana de astăzi a primit 
noi rezonante Aici s-an cons
truit vile cochete care dau o 
nota dc specific acestei loca- 
caliăfi. A devenit unul din 
centrele care în flecare an 
atrage lot mai multi vizitatori 
din lam și de peste hotare. 
Neîntrecuta artiști tismaneni, 

prin produsele dc arliza- 
covoare, carpete, coslu- 

articole de marochmărie, 
Ideal cunosculi In întrea

ga tară și în alte 36 de țări 
ale lumii, au la dispoziție un 
modem complex meșteșugă
resc. Îndemânarea, fantezia, 
arin și hamicia și-au găsii alei 
un teren cum nu se poale mai 
propice.

Inceoînâ din anul acesta, 
Tismana, a începui șă-și dez
văluie comori nehănuite.

Pe meleagurile acestei stră
vechi localități au apărut oa
meni noi, oameni care cu a- 
juPirul tehnicii pun în valoare 
resursele naturale. Mașini, 
buldozere, escu\ aloaie au tul
burat liniștea din împrejurimi. 
Zilnic pe acest șantier sosesc

utilaje, agregate (are incclu 
cu Încetul sini puse In miș
care, răscolesc măruntaiele 
pămintului. Un milion de me- 
Izi cub) de pămînl și piatră 
escavală lată doar o cifră 
cure evidențiază munca uria
șă cc se desfășoară aici.

Intr-o discuție cu șeful sec
torului am aliat cîlcva amă
nunte despre lucrările ce se 

■ desfășoară pe acest șantier. 
Subsolul Tismanei și al unei 
uite localități din împrejuri
mi, și anume Girla, sini foar
te bogate în lignit. Acum se 
execută lucrări pentru exploa
tarea acestor zăcăminte de 
lignit prin cariere ia zi. Ele 
vor avea o capacitate anuală 
dc producție, în 1972, dc pes
te 5 500 000 de tone.

I chnica nouă iși 
aici cuvinlul din 
tide de sortare și 
complet mecanizate, 
In carieră precum 
tarea propriu-zisă 
cuta cu un efort 
redus. Pe schele 
montaj unul din 
mari excavatoare
Iară care va fi folosit 
locarea lignitului, 
dent pentru edificare o 
gură cifră : 1 800 mc capaci
tate de escavare pe oră. Func
ționarea uriașului agregat se 
va conduce de la un sistem 
central dc comanda electroni
că.

Tismana dispune 
ale artei românești 
miridrim. Tismana 
comori subterane 
care puse în valoare \ or adu
ce o contribuție subs/an/ia/d la 
întărirea potențialului econo
mic al patriei noslre socialis
te. In scurt timp Tismana Iși 
va Înscrie cel de-al doilea nu- 

De dala aceasta alături 
noile bazine carbonifere 

socialiste.

\a spune 
plin. Sla- 
deoozilare 
transportul 
și exploa-

se vor exe- 
uman foarte 
se află 

cele 
gigant 

la
Este

de comori 
cu care ne 
dispune dc 

nebănuilc

me. 
de 
ale patriei noastre

Fl. IS IRATE

înnoiri pregnante

abataje, galerii și suitori a rezolvat 
multe probleme Ifgate de presiunile 
mari caracteristice acestei mine.

Rezultatele nu s-au lăsat aștepta
te. An de an harnicii mineri de la 
Țebea au realizat și depășit planul 
de producție. Greutățile începutului 
nu fost uitate. In 1967 mina Țebea a 
realizat beneficii ce depășesc cinci 
milioane de lei. In prima lună a 
anului 1968 valoarea beneficiilor a 
fost de 499 000 lei. Lupta pentru ca
litate este de asemenea rodnică. 
Bonificațiile pentru calitatea cărbu
nelui au atins în 1967 cifra de 
4.80 000 lei. Eforturile celor de aici, 
sînt răsplătite din plin. Dar. astăzi 
la mina Țebea. activitatea se desfă
șoară pe două fronturi. Producția și 
Investițiile prezintă pentru colecti
vul de aici aceeași importantă. Des
pre ce este vorba. Rezervele ve
chiului cimp minier. deschis prin 
trei galerii de coastă, au început 
să fie epuizate. Alunei s-a pus pro
blema deschiderii noului cimp mi
nier de la Mesieațan. Ca urmare, în 
196! au început lucrările de deschi
dere a noii mine, cu o capacitate de 
producție dublă fată de cea actuală. 
Sfirșitul lucrărilor de deschidere și 
pregătire, respectiv atingerea capa-

citații 
pentru 
duet ia 
tea celei proiectate.

Pină în prezent 
2 884 ml dc galerii, 
înclinate.

Săparea galeriei : 
de noul cimp miner în lungime de 
peste 1 500 ml s-a terminat. Din ea 
au început alte galerii, de pregăti
re a celor două straie principale. 
Pentru anul 1968 sint prevăzute a 
se executa 1 716 ml de lucrări mi
niere. Valoarea loială a investițiilor 
pentru deschiderea noii 
de 160 000 000 lei din care 
Iei sint pentru utilaje.

Extracția cărbunelui se 
zează a fi mecanizată, 
transportoare blindate, 
susținere metalica în abataje, gale
rii și suitori, vor influenta crește
rea productivității muncii care va 
fi cu 14 la sul.- mai marc fată de 
cit se realizează acum.

Nona mină, conturată între coor
donatele dezvoltării economiei noas
tre socialiste, iși va aduce o mal 
mare contribuție la realizările indus
triei noastre miniere. Mai multe 
tone de cărbune de și mai bună 
calitate vor ieși pe porțile ei. luînd 
drumul transformării

proiectate, este prevăzută 
anul 1972. In anul 1969 pro- 
noii mine va fi la jumăta-

s-au executat 
suitori și planuri

mine, este
40 858 000

preconi-
Combine, 

locomoti ve,

1n energie.

In județuI Hunedoara

Se construiesc noi unități 
pentru agrementul amatorilor de

DEVA. — Pe traseele turistice 
din județul Hunedoara se constru
iesc noi unități pentru agrementul 
amatorilor de drumeții. Astfel, la 
Deva se amenajează „Crama dacilor" 
și un club-bar, iar la Hațeg, in apro
pierea șoselei naționale care con
stituie principalul traseu către ruine
le cetății și amfitealmlut roman de

la Sarmiseqetu/a și

drumeții
căite cabanele 

turistice .și lacurile glaciare din 
sivul Retezat, se costrulește un 
dorn Imn turistic. Au început și 
gătirile in vederea construirii 
cabane turistice la barajul
Cinciș. Cabana va oferi condiții con
fortabile turiștilor care vizitează șl 
castele 1 Gorvinilor din Hunedoara,

ma-
mo«
pre* 
unei

de la
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La !. O. I. L. Petroșeni

PREMISA
UNOR SUCCESE

VIITOARE
La direcțiunea din Petroșeni au 

fost centralizate șl calculate rezul
tatele obținute dc unllățilc de pro
ducție ale l.O.I l in luna februarie. 
Succesele dobîndite sint demne de 
reliefat. Planul producției globale a 
fost îndeplinii în proporție de 104,5 
la sulă, iar al producției marin de
pășit cu 10,2 la sută. Indicatorul 
marfă \ indtilă și încasată arată o 
depășire de plan de 4 la sută, iar 
al productivității muncii 8,2 la sulă.

Cu toate condițiile climaterice ne
favorabile, muncitorii de Ia carie
rele de piatră au înregistrat o de
pășire de plan dc 23 la sulă. Con
tribuție substanțială la aceste suc
cese au adus brigăzile de mineri 
conduse dc Marian Nicolae. ale fra
ților llitcscu Eugen șl 
Succese asemănătoare 
și colectivele secțiilor 
plțerie și allele

Realizările acestea,
co'ocliv al LOLL. Petroșeni. consti
tuie premisa celor viitoare, certitu
dinea îndeplinirii înainte de termen 
a angajamentelor pe aresl an

Trandafir etc. 
au înregistrat 
confecții, ta-

.île întregului

•---

Cum gîndiți oameni, 
cînd vă aruncați»

fericirea
pe o carte ?

Orașul o »<is| impinzil de
1 sp rare anunpiu ,.Traviala" 

și ,.\’ hizălorul de păsări*. 
Mărgăritarul Carpafilor Bra
șovul — pe-a oierii timp de 
sa«o zde, gratie televiziunii, 
rechătini de muzică ușoară 
care-au salisiăcul și cele mai 
prelen|iou~c gusturi.

Pretinșii ..ralinafi" ai „Cale- 
harului* pctroșcncan sint Insă 
irofund nemullumili. De cei

Această „faună", am putea 
spune do insectar, este com
pusă din I I cei ce lînjesc 
după o barlră si păr „beai", 
pe care însă nu îndrăznesc să 
Ic alișczc, dar nu.. dc frica 
bălului dc acasă — și din 
Fl.E — cele cc. temporar, au 
un singur ideal „mini-jupele", 
ideal uneori neînțeles însă dc 
optica , îngustă’ a mamei In 
materie dc modă. Pentru ci 
spectacolul de operă și ope
retă este desuet, iar muzica 
ușoară lără Beatles și Rolling 
Slones nu prezintă nici o va
loare.

Ce înțeleg insă ci, nare, din 
tot ceea ce pretind că repre
zintă coordonatele gusturilor 
lor estetice și elice 7 X’iscazrt 
la „beatnicii" parizieni, care 
sint idolii lor, însă dacă sint 
întrebați cile ceva despre exis
tențialismul lui Jean Paul 
Sartre și al Simonei de Beau
voir. strămoșii spirituali ai a- 
cestor „beatnici", privesc pe 
interlocutori ca... vorba pro
verbului I Cunosc, oare, acești 
v isători de plete, că Jean Paul 
Sartre, cel care a lansat filo- 
z.olia existențialistă, ca un pro
test la(ă dc realitățile lumii 
burgheze, s-a dezis de „beat
nicii" parizieni și de cei dc

/Urmare din pag 1)

— ne avertizase 
acestea sofia s-a 
El i-a promis că

cu
a-

solul. Și 
înapoiat 
nu va mai 

mai lua du- 
După ..clau

se 
con- 
Pen- 
sâ-i

T
17,30

tale" 
toate 
easă. 
ridica Ionul, că nu se va
pâ zvonurile vecinilor. 
ze/c contractului" de împăcare 
pare că unitatea familiei e în 
tinuarc amenințată. Și de ce ? 
tru că satul ii pretinde sofiei
iacă un menaj mai bun iar solia li
near î greșește stînd la taifas cu ve
cinele mai mull decîl trebuie. Pen
tru că solia și-a găsit un serv icitl 
iar saful nu vrea să înțeleagă că a 
făcut-o pentru acoperirea nevoilor 
familiei. \u e putere de înțelegere 
suficientă ? Mu e dorință de înțele
gere ? Se pare că se manifestă in la- 
mrlie
ge/c 
b'--.
te a

lend inia către această Infele- 
reciptocă. Numai cu tendința, 
nu se realizează dorita unita- 
lamiliei.

Radio

masă a tine- 
de anticorpi 

a înlătura a-

c'ile ore

cc se prosternează 
numelui unor mari 
de muzică de jazz,

pe ci li 
mai t rasă 

ilri 'rbeșlc, 
lor sa mc ni 
tic i>c nia-

Florărie în Lupeni

Epilog la faza municipala

aiurea, atunci cînd a văzul că 
filornlla sa esle ridiculizată pe 
plan clic, prin neglijarea Igie
nei și îmbrăcămintei ?

Pentru multi dintre acești 
snobi, Beatleș-ii. sau alic for
malii, se apreciază nn drijxl ta
lent ci după lungimea păru
lui și nodului cravatelor. Xoii- 
lalea muzicii ..beai" stă, după

ci, In pletele inlerprctilor și 
nicidecum In noutatea ritmu
lui. deseori de inspirație fol
clorică.

El, cei 
la auzul 
inierprcli
nu sini insă in stare să lege 
Gel puțin două cuvinte despre 
istoria și origina jazzului. Pen
tru ci o parte a patrimoniului 
muzicii ușoare românești, le
gală de profilul spiritual al 
poporului român prin lainica 
punte a Inspirației folclorice, 
reprezintă o audiție la care a- 
lișează un zimbel „superior". 
In fond, și In ultimă analiză, 
„cultura* acestor snobi am 
putea spune, se rezumă la cu
noașterea exactă a mărcilor 
de coniac, wischy șl gin, a 
celor de țigări și de gumă de 
mestecai. E adevărat, uneori 
discută și despre muzică, mo
dă. etică, cinema, literatură. 
Niciodată Insă nu vor pătrun
de sub nivelul Învelișului a- 
ceslor probleme, nu vor depăși 
niciodată calificativul de „su
perficiali". De ce ? Pentru că 
acest lucru presupune muncă.

slndiii. pasiune; or 
carticlorizethd era 
lene Aceasta ii 
de iiltlel. de primii 
irilru \ esiimcnlafic 
Iutile Senei, care neglijau hai
nele și igiena din dispreț la
tă de liporrlr hunii in care 
trăiau. Cred oare acești tineri 
că idolii lor din I iverpool și-au 
cucerit celebritatea numai prin 
lungimea pletelor ? S-au gin- 
dil, oare, vreodala 
au muncii acești tineri „pic- 
tuși" pentru a <ia^i acele rit
muri care au înnoit muzica 
ușoară r S-au gîndit acești li
nen la dcliriilia 'iată rinlări - 
tului de către 
„un personaj 
mult șl care 
dă mult" ?

Ar li binr sn știe și aceste 
„insecte dc noapte", pe care 
le atrage d<ar lumina baru
lui și Iradierea paharului, că 
adevărata cultură nu se cișll- 
gă prin discuții despre lungi
mea pletelor, forma pantolilor 
și culoarea ochilor marilor 
terpreti.

E vremea să simtă și ci 
traefia altor lumini, să-și 
losească energia vîrstei in sco
pul dobîndirii unor temeinice 
cunoștințe, siî cunoască și ei 
că blazarea, pe care o aiișea- 
ză cu indiierentă, e copiată 
după cel mai prost gust bur
ghez, că ccca ce numesc ne
mulțumire in lafa manifestări
lor culturale ce nu sini pe 
gustul lor. nu este o virtute 
ci im rezultai al inculturii.

Asemenea manilestări apar 
ca rîia pe un corp sănătos. A- 
vem însă convingerea că a- 
cest corp plin de sănătate, vi
goare șl frumusețe morală — 
care este marea 
rllor — dispune 
suficienfi pentru

. ceastă maladie.
Horia NELEGA

llugiics \ulray : 
cure a primit 
din cauza

PAROȘENI. Din depozitul șantierului Electromontuf -<• încarcă 
automacaraua un lot de stilpi de beton — necesari liniei dc 6 k\' 
se construiește pe un nou traseu In dreptul lubricii de oxigen 
ve/eni.

Primăvara li va găsi pe lupeneni 
cu o... florărie. In cursul acestei săp
tămâni se 
prin care 
in vînzare 
In prezent,

va deschide un magazin 
I.C.O. Petroșeni va pune 
Hori și plante decorative, 
localul In care va fi flo-

r.'iria — se află In amenajare. Prin 
înființarea acestei unități 
Lupeuiului au condiții 
ambiantă plăcuta în 
prin împodobirea lor 
plante ornamentale.

locuitorii 
de a crea o 

apartamente 
flori șl

I
I
I
I
I

Joi 14 marile

PROGRAMUL î 5,00 Buh tiu de 
știri; 5,05 Program muzical dc diml- 
nea|ă; 5,30 Buletin dc știri; 5,35 Pro
gram muzical d< dimineață; 6,00 -8,25 
Muzică șl acliialităli; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferai.); 0,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Matineu literar Ana de Noaillsj 
10,00 Viers d> doina; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,10 Variatiuni sim
fonice de Theodor l.upu; 11.00 Bu
letin d< știri; 11,0i Cronica <cono- 
fflică; 11,15 Recital de operă Lucia 
Bcrcesiu; 11,10 Muzica de estradă/ 
11.45 Stalul medi< ului : Erupția din
ților la copii; 12.00 Melodii popu
lare; 12.15 Buletin d» știri; 12.20 No- 
l.iti-vă din proqiamelo noastre; 12,22 
Muzka ușoară; F2.45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intîlnire 
cu melodie populară și interpretul 
preferat; 13.30 Parada soliștilor șl 
a orchestrelor de muzică ușoară) 
14.15 Toi înainte; 14 35 Radii.-publi
citate; 14,50 Formația Paul GhentzeT; 
15.00 Buletin de știri. Buletin metco- 
rutier.- 15,05 Melodii populare In
terpretate de Ana Pacatiuș și Damlan 
Luca; 15.40 Muzică ușoară; 16,00 
Radiojurnal. Spc-rt. Buletin meteo
rologic; 16,15 Cîntă »arul „Gavrlll 
Muzicr cu" din Iași; 16,30 Coordo
nate ale producției moderne; 16,50 
Luminile rampei; 17,15 Antena tine
retului; 18,00 Buletin de știri; 13,08 
Cronica economică; 18,15 Caleidoscop 
muzical; 18,30 Dezbateri — sugestii/ 
19,00 Radiogazeta de seară; 19.30 ® 
melodie pe adresa

Buletin dc știri; 20,05 Radioma- 
sportiv; 20,17 Melodii româ- 
20,40 Oameni de seamă : Sa- 
Micu; 21,00 Muzică ușoară; 
Radiojurnal. Sport. Buletin me

teorologic; 22,20 Cintă Edith Pieha; 
2.2,30 Moment poelic; 22,35 Album 
de piese, corale; 22.50 Intîlnire cu 
jazz-ul; 23.30 Muzică de dans; 24.00

20,00 
gazin 
nești; 
muel 
22,00

dumneavoastră;

ELE VIZIIJ 1W K
Miercuri 13 martie

Pentru cei mici: „Ala-Bala": „Cine îndrăznește' 
Marcel Țapu. Filmul „Kiri Clovnul".
Telecronica economică : Șantiere energetice.
Curs de limba engleză (lecția a 7-a).
Emisiune pentru elevi.

18,00
18.30
19,00
19.30 I ele jurnalul de seară.
20,00

22.35
22,45
23,00

Foibal: Ferencvaros — Atletico Bilbao (repriza a 2-a) 
Cupa orașelor tîrguri. Transmisiune de la Budapesta. 
Reportajul filmat: „la izvoarele aluminiului".
Tclccinemateca : „O femeie periculoasă". Film artistic 
cu Bette Davis și Franchol Tone. Premiul Oscar — 
1935.
Interpretul prelcral : Pianistul Corneliu GhCorghiu. 
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

MISTER

distractive
MASCULIN CATEGORIA

O
(.lirelor 

pe orizontal 
curentul e-

(biverb : I0,6)
Ina. I. Filip — Lupeni

(monoveib: 6—8)
Dorn Branea

Arifmogriful 
electricităfii

Pătrat 
mate ni atic*

| Buletin de știri; 0,05—5,00 Estrada
J nocturnă. Buletine de știri și mrteo-
| rutiere 

4,00.
la orele 1.00-, 2,00; 3.00 $1

1 PROGRAMUL 11 : 7,00 Muzică

7 6 3 6 T~ 1

9 P St 3 1
7 6 j & !1

11 7
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13 * â 5 3 ~3~

6 2 l 8
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ta 6 O 0 VÎ

â i a 13
7T 6 3 * <3 f

Prin înlocuirea 
litere veți obține 
noțiuni legate de 
leclric iar pe vertical, de la 
A la B — una din mărimile 
care-1 caracterizează.

Prof. L Ivănescu — Lupeni

PE LITORAI

(criptografie: 2,6,4,7,) 
lng. A. Saimac — Petroșeni

Panainte Archip — Cele 
„lucrări", cum le numiți, 

putea să fie bune. Insă, 
ne-ati expediat și

doua
s-ar 
întrucît nu 
dezlegările lor, nu putem ști
dacă întrunesc condițiile pu
blicării. Așa că...
• Petre Nălucă, Lupeni — 

Criptografia intitulata „Remuș- 
care"... merge, fără nici o re- 
mtișcare. Și va apare. Cealaltă 
, Sfidea/u anotimpul" puțin 
transformată are și ea șanse 
de Izblndâ. Așteptați.

• L Ivănesco, Lupeni — 
Careul „Triunghiuri cu romb" 
e prea... romboidal. Și rar fo
losit procedeul; nu este previ-

Dezlegările
DIN NR.

două ori fiecare număr) astfel 
ca, adunindu-le pe orizontală 
și pe verticală să obțineți me
reu suma de 57.

Mihai Codreanu — Petroșeni

jocurilor
5715

Multicolora ; Orizontal 1) Palid — Arghezi 2) 
Eminescu — Hain 3) Terasa — Ji — Rac 4) Rl
— R — Liant — Ra 5) Ain — E — M — Șaten 6) 
Stendhal — Re — D 7) G — Pe — Oseminte 8) 
Urlați — Șut — RS 9) Pagină — Legic 10) O — 
Creangă — Ale 11) Piuă — Rostit - N 12) Ast
— Ris — Atent 13) LI — Botta — Arși; Turistică 
(criptografie): Călătorie pe Marea Albă; S-au 
sculat de dimineață (criptografie): Sint primii la 
rind; In dotare (trive-rb): Lămpi de miner; Din 
cărți (biverb): < itale interesante.

TA RUBRICII
zibil locul de unde se-ncepe 
noul ciivfnl. In celalalt careu 
aveți un cuvinl „O1O" (cu 
semnificația scor alb) nefolo
sibil. Se pot Insa reface. „Aril- 
mogriful electricității" apare 
chiar azi, iar „Petele” au peste 
16 la sulă... pete negre. Deci...

Prodan loan. Hațeg — 
„Ecuațiile" dumneavoastră sint 
ușor de rezolvat, triverbele — 
unul cunoscut, altul greșit. Am 
reținut și vor apare „Copertile 
literaro" și „Cartea de vizită”.

• Berzan loan, Petroșeni — 
Careul „In munți" e mic și 
prea.- dreptunghiular, Mâriți-1 
și va merge. Celălalt, recent

expediat, conține erori. Refa- 
ccți-le pe ambele.
• Cz. S_, elev, Uricani — 

Observația făcută e justă. Ești 
bun 
Dar 
scrii 
fice.

Cele 
tin 
pe la redacție și 
despre ce-i vorba.
• Constantin Safla, Petro

șeni — Cele doua logogrife, 
deși mici, întrunesc condițiile 
publicării. Și vor apare. Mai 
Irimileti.

se vede, 
neglija limba română, 
multe greșeli ortogra-

matematician, 
nu
cu

S. 
doua careuri ale dv; con- 

cîleva neclarități. Treceți 
veți vedea

Alena. Petroșeni

V. T.

a campionatului republican dc popice e
I 
l 
I 
I
I Muzică 

publicit.

PondrAf

IXX; 18,30 
repertoriul 
Buletin de 
Ide operă; 19,30 
19,50 Noapte bun.

După o întrecere pasionantă, care 
a durat șase luni de zile, s-a Înche
iat faza municipală a campionatului 
republican de popice, ediția 1967— 
1968, masculin șl feminin.

Desfășurată sistem turneu (tur- 
retur), ea a angrenat In Întreceri 8 
echipe masculine de categoria 
echipe feminine șl 3 echipe 
ret. Partidele s-au disputat

d« 
In

I

I. 4 
tlne- 
bune

condițiuni, prin grija permanenta a 
comisiei de specialitate din cadrul 
C.M.E.F.S. (președinte
Gh.) și prin sprijinul primit din 
partea consiliilor asociațiilor sporti
ve respective.

Iată clasamentele finale pe echipe 
și individual, scurta caracterizare a 
echipelor șl a 
panti :

tov. Crișan

masculine au arătat un 
ceea ce privește tehnica 
și preqălirea lor 
numărul popicelor

fizică, 
dobo- 
fie in 
Astfel, 
Lupeni

sportivilor nnrtlcl-

Echipele 
progres In 
jucătorilor 
reușind ca
rite în returul competiției să 
real progres fată de tur. 
componenlii echipei Viscoza 
au doborit 20 926 popice fața de 
20 164 în tur. Jiul Petrila 
față de 20 977 in tur, 
21751 fală do 19 140 în

Echipa minerilor din 
ampioană absolută la 

fie a campionatului 
manifestat regres

21 982 
Utilajul — 

tur.
Vulcan, deși 
aceasta edi-

municipal. a 
In comportare,

aces-

I. Minerul Vulcan 10 9 0 1 45 936 p.d. 28 numărul popicelor doborite in re
2. Viscoza Lupeni 10 7 0 3 41 090 p.d. 24 tur fiind mai mic decîl numărul ce
3. Jiul Petrila 10 6 0 4 42 959 p.d. 22 lor duhorite in tur. Aceasta deoa
4. Utilajul 10 6 0 4 40 891 p.d. 22 rece au fost folosiți jucători tineri
5. Preparatorul Lupeni 10 2 0 8 39 799 p.d. 14 pentru a-l roda în ultimele etape,

12
3

FEMININ

1. Viscoza Lupeni 4 4 0 0 7 247 p.d.
2. Minerul Vulcan 4 0 0 4 3 867 p.d.

TINERET

1. Viscoza LupeDi 5 3 0 2 2 700 p.d.
2. Minerul Vulcan 5 1 0 4 1 572 p.d.
3. Jiu) Petrila 5 1 0 4 1 348 p.d.
4. Preparatorul Lupeni 5 1 0 4 718 p.d.
5. Utilajul 5 0 0 5 425 p.d.

7
4
4
3
1

Un deceniu
de activitate sportivă

Luna aceasta, Asociația sportiva 
Energia Paroșeni aniversează io ani 
de la înființare.

Făcînd bilanțul activității sportive In 
decursul celor zece ani, se poate spune 
t .i el este pozitiv. Greutățile inerente 
începutului au tost treptat, treptat 
învinse și. din rindul harnicilor ener- 
geticieni, tot mai multi au îndrăgit 
sportul. Cine nu-și amintește de re
zultatele frumoase obținute de prima 
echipa de fotbal (intiințată In 1958), 
care a activ at și continuă să activeze 
1n campionatul municipal, de tinerii 
handbaliști a raror echipă și-a cu
cerit un binemeritat prestigiu In acti
vitatea handbalistică din Valea Jiului 
(pacat că azi această disciplină este 
abandonată), de comportarea volei
baliștilor, câștigători a mai multor 
competiții. Maj tirv.in, în cadrul aso
ciației 
secții 
și-au
vizita pe plan municipal, județean și 
< hlar 
de '(hi și tir, despre a căror com
portare cititorii noștri au avut de
seori ocazia să audă numai vești 
bune.

Prolitind de acest eveniment, con-

Energia au luat ființă noi 
pe ramuri de sport, secții care 
făcut o frumoasă carte de

republican. Acestea sini sediile

să cităm numele 
care s-au dovedit 
întrecerile oficiale 

Sevorineanu Elena,

sideram nc< <-s<w 
cîlorva sportivi 
cei mai buni in 
din ultimii ani :
Sabo loan și Ra<ov<anu Constantin
— tir, Lupaș Gheorghc, Muntean 
Constantin. Torflk Iosif, Nila Gheor- 
qhe, Recsak Margareta, Lorincz 
Gheor<die, Imlinq Maria și Keltz Lidia
— schi, Cocotă Di.mitru — trfntă șl 
multi alții care, pe parcursul celor 
10 ani, au îmbrăcat tricourile asocia
ției Energia.

La rezultatele Inimoase înregistrate 
de sportivii acestei asociații în cei 
10 ani de activitate, un rol important 
l-au avut șt membrii consiliului aso- 
citației și. In special, ing. Raioveanu 
Constantul, [’reședințele asociației, 
lonesci? Emil, responsabilul financiar, 
Schroth Petru, responsabilul se< iiei 
schi, Lupaș Gheorghe, antrenor de 
s( Iii, oameni de inițiativă care, în 
colaborare cu organizațiile U.T.C. și 
sindicat și cu ajutorul prețios acordat 
de conducerea întreprinderii, încheie 
un deceniu de activitate sportivă 
rodnică.

S. B AlOl
activist C.M.E.F.S.

echipe să vină desrom- 
nnenri, chiar să nu se

comportarea individuali»

cînd erau siguri pe cîștiqarea 
tel faze.

La femei, in afara echipei Visco- 
za s-a manifestat o slabă preocupa
re din partea secțiilor, ajunqindu- 
se ca unele 
pietate sau, 
prezinte.

Analizînd
a popicarilor prin prisma popicelor 
doborlte, clasamentul primilor cinci, 
la individual, «ste următorul : Mas
culin : Cosma Stefan — 7 829 p.d.; 
Schuler Bela — 7 775 p.d.; Miclos 
l.aurențiu — 7 773 p.d. (Minerul Vul
can) și Kostin Alexandru — 7 403 
p.d. (Jiul Petrila). Feminin : Pașca 
Ro-zalia — 1 428 p.d.; Vlădiceanu A- 
malia — 1 348 p.d.; Moldovan Var
vara — 1 184 p.d.; Bloc Elisabota — 
995 p.d. și Munteanu Matilda — toa
te de la A. S. Visroza Lupeni.

Aurel SLABII

populară; 7,10 Tot Înainte; 7,30 Bu
letin de știri; 7,35 Buletin meteo 
rutier; 7,37 Notați-vă din progra
mele noastre; 7,45 Banatule, mîndră 
floare — muzică populară; 8.00 Dan
suri de estrada; 8.30 Buletin de știri; 
8,35 Prelucrări de folclor; 9,00 Ma
tineu de operă : ,,Faust" de Gounodj 
10,00 Buletin de știri; 10.05 Din viața 
de concert a Capitalei; 10.30 Biblio
tecă de literatură română. Gib Mi- 
hăiescu : Donna Alba; 10.45 Muzică 
ușoară; 11,15 Ochiul magic (emisiu
ne de știintă și tehnică pentru șco
lari); 11,40 Emisiune de folclor; 12.00 
Buletin de știri. Buletin 
gic; 12.05 Notati-vă din 
noastre; 12,07 Varietăți 
12.45 Cîntă Luilgi lonescu;
pozitori de muzică ușoară; 13,30 Din 
țările socialiste; 13,50 Piese instru
mentale de Paul Constantinescu/ 
14,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 14.08 Emisiune de muzică 
populară; 14,30 Concert de prînz; 
15,15 Muzică ușoară; 15,30 Miorița; 
15,55 Muzică: 16,00 Formația Petre 
Magdin; 16,20 Muzică ușoară; 16,40 
Muzică populară; 17.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17.15 Frescă 
antică de Theodor Rogalski; 17,30 
Muzică de promenadă; 17,40 Radio- 

tate; 18,00 Cîntă Cristiana 
Pondratz; 18,10 Scriitori ai secolului 
XX; 18,30 Album folcloric; 18,45 Dig 

1 lui Nat King Cole; 18,53 
Buletin de știri; 19.00 Mari interpret! 
de operă; 19,30 Curs de limba rusă/ 

ia, copii; 20,00 Trans« 
I misiunea concertului orchestrei sim

fonice a Radiotcleviziunli. In pauzlf 
Buletin de știri. Amintirile caselor/ 1 22,30 Muzică ușoară; 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Muzică ușoară interpre
tată la trompetă; 23,20 Opere dirl- 

ijate de Hans Knappertsbuscb; 24,0(5 
Melodii...

de știri.

meleorolo- 
proqramele 

muzicale/ 
13.00 Com-

melodii; 0,55—1,00 Buletlrf 
Buletin meteo-iuller.

Joi 14 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie : Răz
bunătorii; Republica: încercuirea? 
PETRILA ; Suzana și băieții; LONEA 
— Minerul: Martin soldat; 7 Noiem
brie : Oglinda cu două fețe-, ANI- 
NOASA : Inspectorul; VULCAN) 
Contele Bobby, spaima vestului săl
batic; PAROȘENI : Jandarmul la 
New York; LUPENI — Cultural: 
Dragostea unei blonde; Muncitoresc : 
Sărbătoarea Coreei; UR1CANI : Ce
nușă.

PRIN MAGAZINELE
O. €. L. Alimentara

s-au pus în vînzare. însemnate
canfităti de ulei din germeni de po 

sticle de 500 ml. caparumb, în
citate

Prețul 7,10

Uleiul din

lei, inclusiv costul sticlei.

germeni de porumb este un produs dietetic

bogat in vitaminele A șl E,

se digeră ușor, este lipsit de colesterol, determinlnd 

chiar o scădere a acestuia in singele bolnaviler cara-l

consumă.

Uleiul din germeni de porumb se folosește atit pentru 

salate, cit și la gătit, avind un gust placul.
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STEAGUL ROȘU

a revenit

tală

...

aurului
Febra

pe piața 
occiden

Consiliul de Securitate 
va lua azi în dezbatere 
plîngerea țărilor 
afro-asiatice 
ale O.N.U.

membre

Avanpremieră 
la un eveniment 
fără precedent 
în istoria 
medicinei

RD VIETNAM: Haiîonq, o- 
raș-erou al R. D. Vietnam, este 
unul din importantele porturi 
ale tării. El se inlinde pe o 
suprafață de 124 kmp (inclu
siv suburbiile) și are o popu
lație de 960 000 locuitori.

I a 26 martie 1965 se inițiază 
in S.U.A. o nouă etapă a esca
ladării războiului — incep bom
bardamentele asupra insulei 
Bach Long Vi și a zonei por
tului Haifonq. Bombardamen
tele se întețesc in cursul anu
lui următor, pentru ca, in 1967. 
•ie să lovească în repetate 
rînduri inima orașului, eîectu- 
iodu-se de către aviația ame
ricană peste 875 raiduri, în 
cursul cărora au îost aruncate 
6 mii bombe brizante (cu o 
qreutate variind intre I50-! 500 
kg) și nenumărate ..conteine- 
re" cu bile (bombe cu bile).

IN CLIȘEU: Pe strada Phuog 
Phap se constată urmele „tre
cerii" aviației americane.

PHENIAN. — Intr-un articol pu
blicat de ziarul „Nodon Sinmun" 
în legătură cu cazul „Puelbo", se 
subliniază că toate faptele care s-au 
produs de la capturarea navei ame
ricane de spionaj demonstrează că 
imperialiștii din S.U.A. folosesc a- 
cest incident drept pretext pentru a 
complica situația creată. Capturarea 
navei spion americane constituie o 
măsură legitimă, decurgînd 
veranitatea și dreptul de 
al R.P.D. Coreene, șl prin 
este de competenta R P.D.
de a hotărî cum să trateze acest 
incident. In prezent, echipajul navei

„Pueblo" și-a recunoscut actele cri
minale și și-a cerut scuze, rugind 
guvernul R.P.D. Coreene să dea do
vadă de indulgență .

din su- 
apărare 
urmare 

Coreene

Vii reaefii critice in presa
amcricanâ redacțional, 

„Life" se
WASHINGTON — Hotărlrea gu

vernului S.U.A. de a sprijini 
rile generalului Westmoreland 
vind trimiterea de noi trupe 
ricane în Vietnamul de sud 3
vocal vii reacții critice în presa a- 
mericână. După „New York Times" 
și „Newsweek* alte publicații in
fluente iau poziție in această pro-

cere-
prl-

ame-
pro-

blcmă. Intr-un articol 
săptămînalul american 
pronunță pentru reexaminarea strate
giei americane în Asia de sud-est.

La rîndul său, ,,Wal Street Jour
nal" 
boiului 
sine o 
militar 
pentru

subliniază că escaladarea răz- 
din Vietnam va atrage după 
nouă creștere a bugetului 
și va avea urmări nefaste 
economia S.U.A.

• Atmosferă de ex
tremă nervozitate 
la Bursa din Pa
ris

Neîncrederea, scepticismul și spe
cula continuă să domnească pe pia
ța occidentală a aurului. La Londra, 
după o ușoară destindere constata
tă luni, tensiunea s-a accentuat din 
nou. Febra aurului a revenit marți 
la bursa londoneză, mareînd astfel 
eșecul eforturilor depuse de guver
natorii principalelor bănci centrale 
occidentale de a limita specula 
aur.

La bursa din Paris, tranzacțiile 
aur s-au desfășurat la 12 martie 

nervozi- 
mult de 
total al 
cifra de

NEW YORK. — Consiliul de Se
curitate va relua astăzi (miercuri) 
în dezbatere plîngerea depusă de 
grupul țărilor afro-asiatice membre 
ale O.N.U. In legătură cu condamna
rea la închisoare a unor cetățeni 
din Africa de sud-vest -le către au
toritățile R.S.A.

In cercurile diplomatice de la 
O.N.U. se apreciază că astăzi va fl 
dezbătută o rezoluție prezentată de 
membrii africani, asiatici și latino- 
americani ai Consiliului de Securi
tate.

Pe de altă porte, grupul țărilor 
africane urmează să ceară întrunirea 
de urgenți a Consiliului do Securi
tate pentru a examina
Rhodesia de sud în urma 
grupului de patrioți de 
tontățile rasiste de la 
Surse informate consideră 
tă nouă reuniune 
Securitate ar putea 
(joi) sau vineri, 
țările africane,
siliului să ceară o extindere a sanc
țiunilor deja aprobate împotriva 
torltăților Rhodesiei de sud.

situația din 
executării 

către au- 
Salisbury. 
că aceas- 

a Consiliului de 
avea loc mîine 

Este posibil ca 
membre ale Con-

au-

cu

de
In-

tr-o atmosferă de extremă 
tute. Au fost negociate mai 
10 tone de aur, volumul 
tranzacțiilor ridicindu-se la
62,2 milioane franci, fală de 54 mi
lioane cu o zi in urmă. Vinzările de 
aur au crescut cîe aproape 10 ori, 
un nivel normal de operațiuni fiind 
de obicei do 5,5 milioane franci.

(Agerpres)

Intensificarea conflictului 
dintre Rhodesia și

SALISBURY. — Executarea a în
că doi africani In cursul dimineții 
de luni a intensificat conflictul din
tre Rhodesia și Marea Britanic șl 
a înlăturat In mod sigur șansele — 
slabe — ale reluării negocierilor 
dintre cele două țări, transmite de

M
întîlniri secrete în diferite capitale africane Emisiuni de televiziune

Marea Britanic
agen- 

Referi- 
C.eorge 
pentru 

„in 
fi

contact

Potrivit ziarului 
reprezentanții forțelor mi- 

și 
la 
în 
a

LONDRA.
„Times", 
litare din Portugalia, Rhodesia 
Republica Sud-Africană participă 
întîlniri secrete o dată pe lună 
diferite capitale africane, pentru

• BANGKOK. — Un depozit ameri
can de muniții, situat la 6 kilometri 

Korat, a 
a angnțat

al Ambasadei 
Depozitul de- 
americană de

de localitatea tailandeză 
explodat luni noaptea 
un purtător de cuvînt 
S.U.A. din Tailanda. 
servea baza militară
la Korat. In urma exploziei, a că
rei cauză nu a putut fl stabilită, șl-au 
pierdut viata trei militari americani, 
iar alți 10 au fost grav răniți.

face schimb de informații și a coor
dona operațiunile comune de repri
mare a patriotilor africani care luptă 
pentru eliberarea națională. Aceste 
întîlniri, scrie ziarul, se desfășoară 
la Salisbury, Pretoria, I.ourenco 
Marques și, ocazional, la Luanda.

Explozii nucleare
în Nevada

Comi- 
S.U.A. 
Neva-

S.U.A Australia
fede-WASHINGTON. - Comisia 

rală de comunicații a S.U.A. a 
țat că, in curind, între Statele 
și Australia vor fl inaugurate pri
mele emisiuni de televiziune prin 
satelit. Transmisiile experimentala 
vor începe, probabil, în cea de a 
doua jumătate a lunii aprilie prin 
intermediul satelitului „Pacific 11" 
al Comsat, lansat în septembrie 
nul trecut și care gravitează pe 
orbită deasupra ecuatorului.

an un-
Unlte

a-
o

la Salisbury coresp nu.Ien.lul 
ției Reuter, Anthony White, 
tor la această posibilitate, 
Thomson, ministrul britanic
Commonwealth, a precizat că 
împrejurările actuale nu poate 
vorba de reluarea vreunui 
cu regimul Ilegal rhodesian".

In comunicatul referitor la execu
ția celor doi africani, dat publicită
ții luni, se anunță că, întrunit în 
cursul zilei de duminică pentru a 
discuta soarta a 15 africani condam
nați anterior la moarte. Consiliul 
executiv al Rhodesiei a comutat in 
închisoare pe diferite termene sen
tința capitală pronunțată în cazul a 
9 dintre ei. In comunicat nu sint 
precizate însă nici numele celor 
nouă și nici acuzațiile ce le-au fost 
aduse si pentru care fuseseră con
damnați la moarte. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Informațiilor 
a declarat că nu poate prezenta alte 
detalii.

CAPETOWN, — Doctorul Philip 
Blaiberg primul om căruia i-a fost 
transplantată cu succes o nouă Ini
mă, va părăsi, aproape cu siguran
ța, spitalul Groote Schuur la sfîoitnl 
acestei s.iplainiiii, au declarat ui •/!»- 
cii spitalului. Ei au afirmat că pa
cientul a făcut progrese alit do r •- 
pide și complete, in. it starea sa c^to 
considerată suficient de bună spre 
a->i putea părăsi camera sterilizată 
și a intra în „lumea exterioară"

Dacă totul se va desfășura nor
mal, cei doi medici vor păși alături 
pe poarta spitalului, consfințind ast
fel un 
istoria medicinei. Pregătiri 
țite au 
doctorului Blaiberg. 
tuia a și întocmit meniul primei zi
le: ouă j unări și unul din felurile 
favorite ale pacientului — pui cu 
soia.

In ceea ce privește viitoarea ope 
rație de transplantare a unei inimi, 
pentru care echipa de medici de fa 
spitalul Groote Schuur este pregătită, 
aceasta va fi filmată de Compania 
națională da cinematografie și de o 
companie a televiziunii vest-germ-a- 
ne. O galerie pentru filmare izolată 
printr-un perete de sticlă a fost de
ja instalată in sala de operații car
diace a spitalului.

moment fără precedent în 
amantul, 

fost făcute și la domiciliu. 
Bucătarul a - ;-

9—

Universitatea 
din Roma și-a 
redeschis porțile

ROMA — Universitatea din Roma, 
care a fost închisă în urmă cu I* 
zile ca urmare a puternicelor mani
festații studențești in favoarea îm
bunătățirii și democratizării sistemu
lui de învățămint superior, 
desciiis marți 
litie aflate in 
fost retrase, 
avut loc fără
întrerupte luna trecută vor fi reluate.

și-a re- 
porțjle. Forțele do po- 
ipcinta universității au 
Reluarea cursurilor a 
incidente. Examenele

LAS VEGAS (Nevada). — 
sia pentru energia atomică a 
a anunțat că pe poligonul din 
da au fost detonate cinci dispozitive
nucleare de calibru mic. Exploziile 
au fost folosite la săparea unui șanț 
cil o lungime de 143 metri.

Un purtător de cuvînt al 
siei a declarat că este prea 
me pentru a se ști dacă au 
linse dimensiunile prevăzute.

o adîncime de 21 m 
60 m.

Sat congolez distrus

îl-

la RedonPuternică demonstrație
3 000 de demonstranți au cerut ma
jorarea salariilor. împotriva lor au 
fost trimise forte de politie. Ciocni
rile s-au soldat cu 30 de răniți șt 
arestarea a cel puțin 20 de persoane.

trebuie să aibă 
și o lățim? de

străzile centrale ale 
Redon s-a desfășu-

Comi- 
devre- 
lost a- 
Șanțul

sa nordică se află vulcanul ac- 
Nvraqongo, care a fost explorat 
mai multe .rînduri în ultimii ani 

vuicanologul francez Haroun

PARIS. — Pe 
orașului francez 
ral luni o puternică demonstrație a 
muncitorilor metalurgiști. Cel peste

de un cutremur

R-S.F. KJGOSLAvIA: vedere a minei la zi din Ma/danpek, de 
unde se extrag circa 20 000 lone de cupru • anual.
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Cine vă ajută la
Noile execuții.. Esle singurul consens, 

mai important.
dar poale ceț

oră din noapte ?
(Urmare din png 1)

nu-și uitau catcgo- 
nici măcar în a- 
de răgaz și se

ca atare. In filmul 
i" am prezentat

altele insă 
ria socială 
ceste clipe 
comportau 
„Unchiul meu 
o vilă modernă al cărei pro
prietar, domnul Arpei, este 
burghez sută la sulă, sclavul 
iocuinței ultra-moderne pe ca
re și-a construit-o și care re
prezintă totul pentru el.

In „Play Time" totul este 
invers, fn acest film am în
cercat să spun spectatorilor i 
„Mergeți pe autostrăzi, trăiți în 
locuințe moderne 
beton, priviți în 
dv. se perindă o 
lucruri, adevărate 
film. Acesta nu 
meu, dar sper că 
vă va ajuta să priviți cu In
teres în jur". Nu pun punctul 
pe „i*, ci vă spun: „Priviți 1° 
Iată de ce am 
meu stereofonic 
70 mm. El este 
tră deschisă.

Am lucrat la 
Știu să dansez 
putea alîrna pe 
îă : „Atențiune, 
Sint bufon și vă voi amuza t 
Cred că efectele comice 
reușesc mai bine oamenilor 
simpli decit clovnilor. Imagl- 
nați-vă un medic sau un avo
cat care niciodată in viața sa 
nu și-a schimbat singur roata 
de la mașină și nu știe cum 
să facă acest lucru. Iată-l un
deva la marginea drumului, 
dezorientat cu sculele în mînă, 
neștilnd cum să le folosească. 
Scena în sine 
și verosimilă.

Nu consider 
actorul trebuie 
cu eroul său. 
zut pe Raymond Roulot 
tr-un film în care 
rolul proprietarului unui cas
tel, iar în săptămtna următoa
re a mai vAzul un film cu a-

Tatl nu 
cumpărat și acest Iu- 
deja important, 

spune că din cauza 
precedente ați întîm-

Ravagiile inundațiilor 
din Brazilia

de

din otel și 
jur,- în fata 
mulțime de 
secvențe de 
este filmul 
filmul meu

realizat filmul 
pe peliculă de 
o mare fereas-

music-hall șt 
puțin. Mi-aș 
piept o tăbli- 

atențiune 1

Ie

de>. ine comică

că autorul sau 
să se identifice 
Cineva l-a vă- 

in-
interpreta

celași actor. La întrebarea cum 
i-a plăcut filmul a răspuns ii 
„Foarte mult, dar n-am știut 
că domnul baron este și doc
tor".

— Cum lucrați cu actorii?
— Cred că asta trebuie să-i 

întrebați pe el. Le explic pu
țin. Exprim ceea ce trebuie să 
facă prin mimică; expiicindu- 
le scenariile caut ca ei să se 
simtă liberi șl le vorbesc ast
fel Incit să uite de camera de 
filmare. încerc să creez o at
mosferă antrenantă. Cer,
pildă, actorului să interprete
ze rolul unui chelner șl să 
servească la masă împreună 
cu un chelner adevărat. Im*,- 
tîndu-1, actorul își însușește 
manierele lui și își interpre
tează rolul cu dezinvoltură, 
așa cum așteptam de la el.

— După „Vacanta domnului 
Hulot" se pare că v-au fost 
propuse contracte avantajoase 
în S.U.A De ce nu ați fost 
de acord?

— Mi s-an propus sume mari 
pentru o serie de emisiuni de 
15 minute la televiziune Inti
tulate : „Hulot In flecare $fip- 
tămină pe ecranul televizoru
lui". Se înțelege că acest lu
cru îmi convenea deoarece 
este imposibil ca trăind într-o 
societate capitalistă să nu vor
bești despre bani. M-a impre
sionat întrucitva cit de bine 
am fost primit de studenții a- 
mericani. Le-am prezentat fil
mele mele șl am simțit că ei 
l-au îndrăgit pe Hulot ca pe 
un camarad, ca pe un om 
ciudat și caraghios. Dar să-l 
vînd pe Hulot pentru a spri
jini reclama macaroanelor ita
liene sau a berei daneze ? ! Am 
refuzat. Este adevărat că In 
ultimă instanță refuzul nu este 
mai puțin pretențios decît con- 
simțăinlntui.

Am refuzat deoarece vreau 
să-mi fac meseria cit se poate 
mai bine. Cred că am procedat 
bine. Pot să mă intilnesc cu

orice grup do cineaști tineri 
și să discut cu ei.
poate fi 
cru este

— Se 
filmelor
plnat dificultăți mari la tur
narea filmului „Play Time".

— Da, desigur. Fiecare din 
noi își are prețul său la bur
să. Filmul lui Tați costă atîta. 
Înseamnă că lui i se poate da 
alita. Dar mie îmi trebuia mult 
mai mult... Desigur că aș fi 
putut prelucra vechiul 
film și realiza variante: 
lot șl sportul de iarnă", 
lot..." — dar nu acesta 
scopul meu. Datoria mea 
stă In năzuința permanentă 
spre ceea ce este nou, altfel 
ce am avea de lăsat tinerei 
generații ? Filme care se rea
lizează fără nici un risc ? Tre
buie să ai curajul să-ți spui : 
„Ceea ce am conceput nu pro
mite cu siguranță succes, dar 
mă străduiesc să fac 
se poate mai bine".

— Ce credeți dv. 
despre lumea eroilor 
mul „Play Time" ?

— Acești oameni se plicti
sesc, se tem, se separă unul 
de altul, se instalează... In ge
neral, mi se pare că acest 
„apartament nou" și „confortul 
modern" costă mult prea 
scump. Oamenii nu se hotărăsc 
să se mute în unele locuințe 
cu o mașină pe care o au de 
șase ani pentru că vecinul și-a 
cumpărat una nouă. In con
cluzie, avem de-a face cu ceva 
de genul unei întreceri artifi
ciale, oamenii cumpără lucruri 
de care n-au nevoie. Snobis
mul, stimulat de reclamă, ge
nerează concurentă, iar omul 
are nevoie de prieteni 
zîmbete. Am mai 
„Play Time" eroii 
oameni simpli pe 
tilniți pretutindeni 
ajută să vă reparați mașina la 
orice oră din noapte.

BRASILIA. — Ploile torențiale ca
re cad fără întrerupere de la jumă
tatea lunii februarie In statul Minas 
Gerais din Brazilia au provocat re
vărsarea rîurilor și mari distrugeri 
materiale. Cincisprezece persoane 
șl-au pierdut viața șl cel puțin 
200 000 au rămas fără adăpost. Apele 
au distrus peste 400 case și au cau
zat însemnate pierderi fermelor de 
animale și culturilor.

KINSHASA. — Satul Nyangezl, 
luat în provincia Kivu din Congo 
(Kinshasa), a fost distrus in între
gime în urma unui cutremur sur
venit în noaptea de duminică spre 
luni, anunță agenția de știri con
goleză. Există slabe șanse de a mal 
fl găsiți supraviețuitori printre cei 
aproximativ 200 locuitori ai satului. 
Din cauza dezastrului, marți în Con
go a fos-t decretată zi de doliu na
țional.

In provincia Kivu se remarcă o 
activitate vulcanică intensă. In par
tea 
tiv 
in 
de
Tazieff.

meu

totul CÎt

personal 
din fil-

vrut 
mei 
care 
și care

de Ia Salisbury reprezintă mărtu
ria unei escaladări a represiunilor 
împotriva mișcării patriotice a afri
canilor din Rhodesia. Acest lucru 
marchează neîndoielnJc un moment 
nou In evolu(ia conflictului dintre 
rasiștii albi și majoritatea africană 
din Rhodesia. Dacă pină acum auto
ritățile de la Salisbury prezentau un 
tablou roz al relațiilor dintre albi 
și populația de culoare, spinzurălo- 
rile care se ridică pentru cei peste 
100 de africani condamnați la moarte 
dezvăluie 
gim care 
mai mult 
un punct 
compromit și mai mult șansele unei 
reglementări apropiate a conflictului 
anglo-rhodesian. Dar — și poale că 
acest lucru este cel mai important 
— ele agravează considerabil situa
ția din Africa răsăriteană și de sud. 
Colaborarea rasiștilor rhodesieni cu 
confrații lor sud-africanf și cu colo
nialiștii portughezi in reprimarea 
mișcării africane de eliberare pune 
serios In pericol pacea pe continen
tul negru.

adevărata iată a unui re- 
și-a făcut din asuprirea a 
de 4 milioane de africani 
de glorie. Noile execuții

Angrenajul
Pieței comune * •

mișcare, după o relativă 
datorată conflictului pri-

Campania 
electorală 
din S.U.A...

a Începui practic o 
gerile preliminare din 
Hampshire. Este o campanie care se 
anunță foarte agitată și cu rezultate 
imprevizibile. Opinia publică ameri
cană și cercurile politice sini anga
jate intr-o luptă de mari proporții. 
Războiul din Vietnam, problemele 
financiare acute, situația populației 
de culoare conferă disputelor elec
torale o virulentă deosebită. Alege
rile preliminare din New Hampshire 
oferă o imagine foarte fragmentarii 
a configurației corpului electoral. 
Dar și așa, ele sint semnificative pen
tru starea de spirit a alegătorului 
american și pentru dificultatea 
care o va avea președintele 
să-și reînnoiască 
nă Observatorii 
sole lui Johnson 
lilalea viiiouilui
și de soluțiile de schimb pe care el 
le va propune marilor și "•'•’or 
probleme ale America

dală cu ale* 
statul New

pe 
lohnsgn 

mandatul la t'«jm- 
consideră că san
de pi nd de persona- 
candidal republican

repus în 
imobilitate 
vitor la aderarea Angliei la CE.E. 
funcționează cu așidultale. Un con
siliu ministerial, reuniuni ale miniș
trilor economiei și agriculturii, ale 
parlamentului european au popula! 
agenda Încărcată a săptămânii ‘ 
le. In aparentă, deci, totul 
bine 1n relațiile dintre „cei 
In realitate, divergentele 
rămîn la aceeași acuitate, 
găsesc chiar o agravare, 
caz, Consiliul Ministerial 
semnal vreun progres pe 
propierii pozițiilor. Iru ce 
relațiile cu Anglia. Miniștrii de ex- 

linut ședințe 
ore In șir, 
dlvgrgo’nlele 
fi de remar-

terne s-au Inii Inii, au 
prelungite, au discutat 
apoi au recunoscut 
se mențin. Interesant 
cal că consensul ia 
tl aiuns cele două 
membre ale 
ta și R F 
modalităților 
„celor șase"
lat. după cil 
putină 
Pielei 
să nu 
rentă

în Cipru..

Irecu- 
merge 
șase", 

fond 
unele 
orice 
con-

de 
iar
In

n-a
calea a- 
■privește

că 
ar
care păreau sd 
principale state

Pielei comune — Fran- 
a Germaniei — asupra 
de abordare a relațiilor 
cu Anglia-, nu o rezis- 

se pare, dealt foarte 
In rest, toll partenerii 
par să se străduiască

vreme.
comune
compromită funcționarea cu

ci organismelor comunității.

Populația turcă circulă 
oară iară restricții pe 
insulei și se vorbește 
despre eventualitatea 

intre repre- 
De- 
dle 
re- 

pre-

încordarea s-o redus substantial, 
făclnd loc unei evoluții care poate fl 
promițătoare 
pentru prima 
toi cuprinsul 
cu insistentă
unor tratative directe 
zenlantii cel<>r două comunități, 
sigur, aspectele fundamentale 
conflictului nu și-au găsit încă 
zolvarea. Dar. evoluția poziției
ședintelui Makarios de la enosis (u- 
nirea Ciprului cu Grecia) la susți
nerea independentei depline a insu
lei in condițiile unei conviețuiri 
pașnice intre cele două comunități 
este de natură sd faciliteze găsirea 
unor soluții adecvate. Poziția popu
lației turce pare să evolueze mai În
cet datorită, probabil, urmi refineri 
oarecum de Înțeles după atițra ani 
de conflict. Există insă indicii :ă 
schimbările sini in perspectivă r,nul 
dintre aceste indicii îl constitui' a- 
litudinea binevoitoare pe care Tur
cia a adoptat-o fală
măsuri ale guvernului cipriot meru'te 
sd reducă încordarea și sd restabi
lească condiții normate de convie
țuire Intre cipriotii greci și coi turci.

de ultimele
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