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PORNIND DE LA 0 SESIZARE

Omul către care
te mină doar nevoia

Fabrica de confecții din Focșani, județul Vrancea.

american
uducn-

(Conlinuare în pag. a 3-a)
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Concurs de admitere

CITADIN
D. CRIȘAN 

C. MATEESCU

l*e tenia calității piiaii

Modern și confortabil 
(Blocuri noi în LupeDi)

„Adevăratul nostru roman este prezent în glasurile 
celor care ridică un clocotitor protest pentru că văd seva 
Sl singele întinselor noastre păminluri curglnd spre mări 
spre a Îmbogăți metropolele străine". (Miguel Angel Astu
rias).

Acum, ia abatajul brigadierului 
Popescu Ioan minerii smulg stratu
lui 5 cite 7 tone de cărbune de fle-

o capacHato 
acetonă și

14 martie 
1968

4 pagini
30 bani

Intr-unui din
marile frontale
ale Lupeniului

de pe stratul 5

La redacție am primit o scrisoare, 
din partea pensionarului Tomescu 
Jc-an din Petroșeni, prin care ni s-a 
relatat următorul caz: „Am cumpă
rat o pîine intermediară de 4 kg 
de la unitatea de desfacere 3 produ
selor de panificație nr. 7. Nu mică 
mi-a fost mirarea cind, tăind pîinea, 
am găsit în ea impurități respingă- 
toaie. Am reflectat și m-am între
bat : unde este simțul de făspun-

Noi, cei care prin munca 
noastră producem electiv bu
nuri materiale, plătim cu o 
parte a acestei munci pe alți 
semeni ai noștri care să ia
că pentru noi anumite servi
cii. II plătim pe chioșcarul ca
re ne dă țigări sau ziare, pe 
ospătarul care ne servește la res
taurant. pe func
ționarul de care 
avem nevoie In 
diferite împreju
rări. pe vînzd- 
toarea de la 
pline, lapte, car
ne etc. Unele din 
aceste locșoare 
sini, de ce să ne 
ascundem du
pă deget, destul 

de călduțe, altele 
loare de „venituri suplimenta
re". Noi știm dar tolerăm. Și 
pentru toleranta noastră nu a- 
vem decit o singură pretenție: 
cel pus acolo să ne facă un 
anumit serviciu, să aibă bunul 
simt și să nu ne rldă In nas.

Intr-o zi, pe la ora 16, ta u- 
nitatea de carne din cartierul 
„Carpuli" Petroșeni 3e descăr
ca marfă. Carne de porc. Gos
podinele așteptau liniștite la 
rind pînă clnd se vor face 
formalitățile de predare-pre- 
luare a cărnii și se va Începe 
vinzarea. „Ce așteptați — s-a 
răfolt la ele vlnzălorul Mu- 
reșan Nicolae, responsabilul 
magazinului. Carneu o dau ia 
cantine Nu vind nimic la 

După sute și sule de melri par
curși in adine, la orizontul 480, prin 
galerii cărora capriciile zăcămintului 
le schimbă mereu direcția, al in fa
ță imaginea unui abataj al minei 
Lupeni căruia tehnica minieră cea 
mai avansată l-a oferit totul. De la 
punctul de încărcare șl pînă In aba
taj. ca și de-a lungul întregului 
front de lucru, transporloare grele 
TR-3 de tip românesc pun in miș
care un adevărat fluviu de cărbune. 
Surpriza, o surpriză intr-adevăr plă
cută, ți-o oferă abatajul. De-a lun
gul Iui înaintează încet dar ferm 

era- 
căr-

o combină care declanșează pe 
adevărată avalanșă de

Abatajul
și oamenii lui

Totul pare a ii simplu : cele două 
tambure ale combinei mușcă stratul 
de cărbune una la tavan, cealaltă 
la vatră, asemenea unor uriașe fre
ze dintr-o imensă piesă de metal. 
Supunindu-se comenzilor combainie- 
rului Blaga Ludovic, mașina execu
tă două din cele mal grele și prin
cipale operațiuni ale procesului de 
extracție: tăierea și încărcarea căr
bunelui. Inaintind pe crater, combi
na recoltează neobosit bogățiile a- 
dincurilor.

Dar n-a iost ușor să se ajungă 
aici. Au iost necesare căutări pen
tru organizarea procesului de pro
ducție în funcție de noile mijloace 
tehnice, s-a cheltuit multă energie 
pentru învingerea unor greutăți ca
re păreau de netrecut. In partea 
dinspre galeria de bază a abatajului, 
de exemplu, o pronunțată ondulație 
a stratului succede unui urcuș ab- 

dere al acelora care produc plinea 
pentru populație? Deoarece, după 
cile știu, acesta nu e unicul caz, 
rog redacția ziarului „Steagul ro
șu" să supună oprobriului opiniei pu
blice pe acei ce neglijează calita
tea plinii".

Am pornit pe urmele acestei sesi
zări. Primul nostru popas a fost la 
Fabrica de pline din Petroșeni. In
terlocutorii noștri, tovarășii Ceau-

populație". Au plecat gospo
dinele cu plasa goală. Seara, 
după ora de Închidere, cile- 
va mai istete au vrut să-i ve
rifice cinstea acestui șei de 
unitate. Tiptil-tiptil ieșeau din 
unitate tot felul de —proba
bil — cunoscufi ai vlnzătoru- 
lui, cu plasa încărcată. Ime

diat ce am pri
mit reclamația 
la redacție am 
verificat dacă 
unitatea respec
tivă livrează 
carne pentru 
cantine. Nu li
vrează nici un 
gram.

Ce poți să-l 
spui omului a- 
ride In nas, cacestuia care-fi

re ride de neputința ta de a-i 
race ceva ? Căci acesta e ade
vărul. Personal calificat pen
tru această meserie de car- 
manglu e prea puțin. O.C.L. 
Alimentara nu se îndură să-i 
mai schimbe pe unii cu alții 
nenărăvlți. Și atunci noi, ce
tățenii, noi consumatorii ce 
să facem ? Să le Înghițim me
reu unora dintre ei mitocănia 
numai pentru motivul că 
O.C.L. nu are altul la fel de 
specializat să-l pună In loc 7 
Am prefera de o mie de ori 
pe unul care știe mal puțin 
cum se face tranșatul cărnii 
dar care are mai mult bun 
simț. 

rupi, o pantă pronunțată. Llrmărind 
vatra, transportorul urcă și coboară, 
iar combina e obligată să urmeze 
același drum. Condiții dificile care 
au ridicat probleme grele: montarea 
corespunzătoare a transportorului, 
organizarea minuțioasă a mutării lui 
prin impinqere pe măsura avansării 
frontului de lucru — operație com
plexă dacă ținem seama de faptul 
că lungimea abatajului trece de 120 
m. S-a pus problema însușirii în- 
Ir-un timp scurt a tehnicii lucrului 
cu stilpl hidraulici și grinzi articu
late, precum și cea a prevenirii for
mării prafului de cărbune in cursul 
operației de tăiere cu combina.

Brigadierul Popescu Ioan, minerii 
Grumădescu Adrian, Blos Eugen, Mi
hai Ladislau și ceilalți s-au dovedit 
la înălțimea misiunii încredințate. 
De Ia sfirșitul lunii decembrie, cind 
au luat în primire combina, locul 
de muncă a devenit o școală a teh
nicii înaintate. Tehnica folosirii ins
talațiilor hidraulice de împingere a 
craterului, de dirijare a presiunii șl 
de umectare a stratului de cărbune 
In scopul combaterii prafului, orga
nizarea lucrului cu combina în con
diții dificile de zăcămint le-au de
venit curind familiare. Mărturie stau 
randamentele înalte, ciștigul de pes
te 120 lei pe post de miner.

Certitudinea

șescu Titus, inginerul șef al I.P.P.F. 
și Fuchs Brigita, șeful serviciului 
O.T.G. al fabricii. Tema discuției i 
calitatea pîinii.

— Venind in intîmpinarea cerin
țelor consumatorilor am găsit de cu
viință să producem o gamă mal va
riată de produse de panificație. Prin
tre noile sortimente pe care le li
vrăm în prezent unităților ©.G.L. 
Alimentara se numără : pîinea inter
mediară de 4 kg cu cartofi, plinea 
albă de 4 șl 2 kg, cu cartofi etc.

— Cum se explică faptul 
că tocmai la sortimentele noi 
— pîinea albă și intermediară 
de 4 kg — s-au primit sesi
zări referitoare la calitate ?

— -Aceste produse se fabrică la 
unitățile noastre din Petrila, Vul
can și Lupeni. Recunoaștem că la 
unitatea » noastră de producție nr. 9 
din Petrila au existat deficiențe In 
ceea ce privește calitatea șl ingiena 
fabricării pîinii Intermediare de 4 
kg. Aici, pînă nu de mult, făina se 
cernea manual. Din lipsa simțului 
de răspundere a unor lucrători de 
La această unitate cernerea făinii se 
făcea superficial sau de loc.

— Ce măsuri ați luat pen
tru îndreptarea acestei situa
ții ?

— In primul rînd am dotat uni
tatea respectivă cu o sită mecanică 
tip „Pionier". De asemenea, s-a in
tensificat controlul tehnic de calita
te la toate unitățile noastre.

Pentru repetatele abateri constata-

în instituțiile militare 
de învătâmînt

Ministerul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România anunță 
organizarea concursului de admitere 
in instituțiile militare de invățămlnt 
pentru anul școlar 1968 1969.

La liceele militare se primesc ab
solvenți ai școlii generale precum 
și ai claselor IX, X și XI din liceele

Cursuri 
de calificare 
pentru lucrătorii 
din comerț
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Pentru Îmbunătățirea deser
virii' populafiei dim Valea Jiu
lui, organizațiile comerciale, Ir» 
colaborare cu școala comer
cială din Petroșeni, au orga
nizat cursuri de calificare pen
tru personalul de deservire — 
vlnzătorf, responsabili de uni
tăți. Temele și materiile sini 
predate de lectori cu experien
ță comercială cuprinzind- or
ganizarea și tehnica comerțu
lui, merceologie textilă, no
țiuni de matematfcă, de legis
lație a muncii, precum și do 
igienă.

La sfîrșilul cursurilor, cei 87 
de parlicipanti vor fi supuși 
unui examen pe baza căruia 
vor obține calificarea.

4
0 noutate îmbuca 
rătoare pentru 
minerii pelrileni

După ce la începutul aces
tui an la mina Petrila s-a in
trodus autoservirea lămpilor 
de miner, de cîteva zile mine
rii exploatării benefioiază de 
încă o realizare imbucurătoa- 

ln sala în care sînt ame

I
4

najate rastelele cu lămpile d 
mină, de unde-și ridică mine
rit singuri lămpile, fără a mai 
£1 nevoiți să aștepte pînă le 
vine rlndul la ghișeu, au fost 
montate șl rastele pentru măș
tile de autosalvare. După ce 
și-a luai lămpii, minerul îșl 
poate ridica din rastelul de-ală- 
turi și masca de autosalvare 
lăsînd în locul măștii marca 
ce o posedă și e gata de... 
subteran. Totul decurge în or
dine și repede. Pentru a se e- 
vita aglomerația, sala spațioa
să și asigurată cu lumină fluo
rescentă, în care sînt montate 
rastelele pentru lămpile de 
mină șl măștile de autosalva
re, are două uși — una pen
tru intrare, cealaltă pentru Ie
șire. Noul sistem, cu autoser
vire, mai are încă un avantaj : 
creează condiții pentru redu
cerea posturilor de deservire 
de La 22 la 6 posturi pe schimb.

Magazin 
de artizanat

O veste bund: atelierul de 
reparat Încălțăminte de pe str. 
Tudor V ladimirescu nr. 190 
din Lupeni s-a mutat In noul 
complex de deservire din fața 
restaurantului „Cina". In locul 
lui conducerea cooperativei 
„Deservirea" Lupeni a preco
nizat Înființarea unui magazin 
de artizanal. Magazinul, în ca
re se vor desface obiecte de 
artă populară, urmează să se 
deschidă In a doua jumătate 
a lunii curente.

VREMEA
Azi la ora 8 termometrul a 

înregistrat la Petroșeni o tem
peratură de minus 4 grade, iar 
la Paring de minus 10 grade. 
(In cursul nopții temperatu
ra aerului a fost de minus 8 
grade la Petroșeni și minus 
10 grade la Paring). Grosimea 
zăpezii la Paring: 100 cm. 
Condiții favorabile practicării 
schiului.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Timp noros. Preci
pitații slabe. Vint din sectorul 
nordic.

de cultură generală, secția reală, 
oare au obținut rezultate bune la 
invățămlnt și disciplină și nu depă
șesc vîrsta de 17, 18, 19 
20 de ani.

Candidată trebuie să

și respectiv

fie perfect

(Cunliuuuro in pag. a 4-a)

B PAG. A 2-A• SECVENȚECULTURALE
• FIȘIER 
JURIDIC

• Varietăți

ÎNSEMNĂRI

MANIERE
Călătorind intr-un autobuz 

supraaglomerat, un tinăr și-a 
oferit locul unui tovarăș bă- 
trin, care, firește, l-a ocupat 
bucuros lansind aprecieri des
tul de sonore la adresa tlnă- 
rului, deși nu s-a lnllmplat 
cine știe ce mare lucru. Dar 
cineva, din spate, a mai adău
gat, supărător de sonor „Aaa... 
maniere elegante, de pe vre
muri...".

Nu l-am putut vedea pe 
respectivul In aglomerata din 
autobuz. Am simțit insă cu I 
se datora un răspuns.

Nu-mi pol aminti cum a lost 
„pe vremuri", fiindcă eu m-am 
născut abia cu doi ani înain
tea Republicii. In acel 
vremuri" destul de întunecai, 
manierele se cereau — poale 
— a fi „elegante", inmănu- 
șale și la frac, fiindcă ele erau 
apanajul unor clase care în 
strălucirea lor falsă, trebuiau 
să se deosebească neapărat de 
muritorii de rind. Insă in toate 
timpurile, ideea bunului simț 
a fost și s-a promovat In de
plină „omenie" de precursori 
pe care li evocăm cu stimă. 
Marele cărturar Timotel Cipa- 
riu spunea Intr-o carte a sa 
din 1885: „Respectul se cu- 
vitie oricărui fel de oameni, 
pentru că e o datorie ce se 
cade demnității morale a o- 
mului și nu veșmintelor și a- 
verilor".

De „pe vremuri" și pînă azi 
lucrurile s-au schimbat mult. 
„Clndva", chiar in esența pură 
a ideii bunului simț, respec
tul interuman se manifesta in 
anumite ocazii, ca reguli.

ACTUALITATEA PE GLUE

Ouitâstarr model
important 
l-au ocu- 
prograinul 
Atît pen-

ltimii ani un loc 
In presa latino-americană 
pat articolele despre 
„Alianța pentru progres", 
tru Inițiatorii lui, cit șl pentru cel 
cărora le-a fost impus, oauzele pen
tru care se acordă atita importanță 
programului sint deosebit de serioa
se. Pentru beneficiari (citește S.U.A.), 
„Alianța pentru progres" a devenit 
un mare business, iar pentru „bene
ficiarii" de la sud de ’Rio Grande 
o dezamăgire amară.

Elaborată în 1961, „Alianța pentru 
progres" — programul american cel 
mai impresionant. La prima vedere, 

structura noastră socialistă, în 
aspectul vieții colective din 
ce in ce mal complexe, ma
niera ca să rămlnem la termi
nologia aceluia din autobuz, 
nu mai constituie doar o re
gulă, pe care să o studiezi 
anticipat, ci este o necesitate 
socială pe care o trăiești in 
toată firea ta. Ea se naște 
spontan, liber, reflex șl uni
versal pe baza principiului In
failibil al stimei pentru om. 
Nici nu ne putem Închipui des
fășurarea vieții de azi, In as
pectul ei colectiv, In raportu
rile de muncă, culturale, spor
tive și obștești fără a trăi în 
toată firea reflexul comportă
rilor In societate. In concepția 
egalității intre oameni, se cu
nosc ierarhii ca aceea a va
lorii personale, a meritelor, a 
vlrslei, a conducerii ele. că
rora li se asigură atențiunea 
deosebită, acordată fără ser
vilism și plecăciuni. In accep
țiunea pură a demnității ome
nești.

Cum rămine cu „eleganța" ? 
Este adevărat că fracul s-a 
demodat, dar eleganța nu. Ea 
se manifesta intr-o nouă for
mă și 
plexul 
cialisl.

Uite
de la acel „pe vremuri", tova
rășe din autobuz. Iar dacă pro
verbul despre pădurea fără 
uscături mai e cumva In vi
goare, uscăturile sint și vor 
fi mai rare.

Patriciu MIHALI 
tehnician

Termocentrala Paroșenl 

cu prisosință in corn
spiritual al omului so-

ce departe am ajuns

după planul Marshall — a creat o 
iluzorie imar)ine a ceea ce in accep
țiunea americană înseamnă bunăsta
rea materializată in cîteva milioane 
dolari, care aveau ca scop „grăbirea 
procesului de dezvoltare din punct 
de vedere economic și social pentru 
ca vecinii sud-ainericani să fie a- 
duși la nivelul secolului XX ameri
can". Au trecut 7 ani, dar pumnul 
de dolari aruncați intr-o mare a 
subdezvoltării nu a contribuit aproa
pe cu nimic la ridicarea Americă La
tine la pragul civilizației nord-ame- 
ricane. Evident, formula „Alianța 
pentru progres" fără rezultate prac-

URICANI: O mied discuție 
pe galerie, despre problemele 
muncii, înainte de intrarea in 
abataj

PLOIEȘT1. — Pe platforma Com
binatului petrochimic din Ploiești s-a 
conturat silueta metalică, masivă, a 
unui nou obiectiv : fabrica de fenol 
șl acetonă. Au fost montate utîlajclo 
și conductele pentru aprovizionarea 
cu materie primă — benzen și pro- 
pilenă — furnizată de rafinăria Brazi. 
Noua unitate a petrochimiei româ
nești urmează să intre in funcțiune 
in a doua jumătate a anului acesta 
— ou 6 luni mai devreme față do 
termenul stabilit, avînd 
anuală de 15 090 toue 
25 000 tone fenol.

Fabrică 
de hîrtie în 
tehnologice

Noua fabrică de hîrtie, consituilH 
în etapa a doua de dezvoltare a Com
binatului de celuloză și hîrtie di-n 

probe 
mașini 
ea va 
hîrtie.

lunca Sucevii, a intrat în 
telmoloQice. Dotață cu doua 
Ia nivelul tehnicii actuale, 
produce anual 66 000 tone 
dublînd capacitatea actuală a com
binatului. Printre noile sortimente 
notăm hîrtia extensibilă cu micro- 
creponaj pentru saci și cea satinată 
pentru ambalaje fine, care vor fl 
folosite la confecționarea de. am
balaje superioare, mai rezistente șl 
cu aspect mai plăcui.

De remarcat că rodajul tehnologic 
la noul obiectiv sucevean a început 
cu aproape o lună mai devreme d?cî* 
se prevedea 

{AgerpresJ

lice nu poale trezi entuziasmul in 
rîndtil lattno-amtericanilor, mai ales 
că programul inițial de președin
tele Kennedy a căpătat cu timpul 
•in caracter tot mai pronunțai mi
litar și antidemocratic.

Străbunii „Alianței" au fost „Le
gea cu privire la asigurarea secu
rității reciproce", cu caracter mili
tar și o serie de programe dispe
rate de ..ajutor" economic. Anterior, 
monopolurile americane considera
seră că pozițiile lor sînt destui da 
solide pentru a nu căuta metode su
plimentare și mai subtile în vederea 
consolidării loT. Principalul „ajutor” 
american în acești ani era coi de na
tură militară.

ILEANA CHTltTU

(Cont Innate in pag a 4 a)
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Un nabab DONNA ALBA
maghiar 99

de Ljib ./l'liltăeseii

C
O ULTIMA ȘEDINȚA ÎNAINTE DE PLECAREA IERNII.

Pe marginea unei scrisori
din dosarul 375

z b u n ă t o r i i Fișier juridic
NOIEMBRIE — PETROȘENI

Ion CIOCLH

In
și 

un

La Paris, 
maghiari, 
lui Kâr- 
mina pe 
așteptări.

urmează acestei holăriri.

14—17 MARTIE, CINEMA r

15—19 MARTIE.
< 1NI-MA REPUBLIC X PETROȘENI

A 
N

xiuclic cmcmuscop-color a studiourilor din 
R. P. Ungară, „Un nabab maghiar" este prima 
parte a Ulmului în două serii „Ultimii nababi* 
— ecranizare a îndrăgitelor romane ale lui Jokai 
Mor. Este cuprinsă, in aceste două scrii, istoria 
a dorul generații dc nobili maghiari In epoca 
premergătoare Iui 1848, o evocare multilaterală 
a întregii vieți sociale a Ungariei acelei peri
oade. Acțiunea filmului se desfășoară In jurul 
luptei pentru moștenirea unei mari meri care 
aparține lui Janos Kărpâthv, personajul princi
pal Figură caracteristică a epocii, marc proprie
tar dc pâmint. suzeran cu o autoritate absolută, 
Kărpâthv trăiește totuși aproape de popor, luin- 
du-l martor la petrecerile Iui orgiace, 
risipindu-și averea ca și alți nobili 
trăia nepotul și unicul moștenitor al 
păfhy, care dorea fierbinte să pună 
averea unchiului. Dar contrar oricăror 
unchiul bătrîn se... Însoară cu o ținură..

Inllmplările care 
puse-n practică de către Kârpâthy, le veți afla 
pe., ecran. Filmul, interzis tinerilor sub 16 ani, 
anunță prezenta pe genetic a cunoscutelor 
..stele" ale ecranului maghiar Eva Rultkay, Ivan 
Darvaș, Zoltan Inlinnvitz și Ferenc. Besscnyci.

Dedicat eroilor războiului ci
vil. filmul de aventuri „Răz
bunătorii' — producție a sta- 
dionrilor „Mosiilm" — este 
:nspirat din romanul „Drăcn- 
șorii roșii" dc Piolr Bleahin. 
Filmul evocă faptele glorioase 
ale unui grup de copii între 
12 și 14 ani care au dus o 
luptă neînfricată împotriva al
bilor din stepa Ucrainei, 
anul 1920.

Detașamentul copiilor, jnrinti 
să răzbune, nciderea tatălui a 
doi dintre membrii săi, de că
tre banditul alb Sidor. adjunc
ta! hatmanului Bnrnaș care je
luia satele, dă cileva lovituri 
inteligente bandiților, înapoia
ză țăranilor vitele furate, dă 
dovadă de bărbăție șl curaj. 
Scăpați dintr-o încercuire a al
bilor „răzbunătorii" ajnnq în- 
'r-nn tren...

Urmarea

„Donna Alba" (1935) este carlda 
unui prozator care intră în circui
tul valorilor literare naționale prin- 
tr-o justă acțiune dc revalorificare 
(din opera sa au mai apărut, în 1967, 
două volume de nuvele: „La Gran- 
diflora" și „Noaptea focurilor").

„Donna Alba" este romanul care, 
alături de „Rusoaica" (și mai puțin 
„Zilele și nopțile unui student 
tirziat", „Femeia de ciocolată" 
„Brațul Andromedei"), a creat
stil care l-a plasat pe Gib Mihăescu 
dincolo de cercul revistei „Gîndirea" 
din Cluj, al cărei inițiator, alături de 
Cezar Petrescu, și colaborator fusese 
din 1921. Cartea nu este, cum titlul 
ne-ar putea sugera, un roman de 
atmosferă spaniolă, cu contese păti
mașe și cavaleri, robi ai onoarei, 
gala dc duel, ci o proiecție a obse
siei masculine, analizată în detalii, 
notată ca-n fișele clinice. E cn roman 
puțin înrudit cu modalitatea artistică 
a lui Dosloievski, de care prozatorul 
român a fost apropiat. Gib Mihăescu 
face parte din familia realiștilor celei 
de a treia generații, nuanțînd rea
lismul psihologic (reprezentat la noi 
de Camil Petrescu, II. Papadat —Ben- 
gescu, Anton Holban) prin multe no
te particulare.

Viata interioara a eroului Mihai 
Aspru stă sub zodia unui singur sen
timent copleșitor, cel al dragostei, 
observat minuțios de romancier, ur
mărit în gradare epică, reliefat cu 
mijloace expresive. Setea erotică, 
ajunsă obsesie, este expresia aspi
rației eroului spre împlinire, năzuin
ța de depășire a umilei condiții soci
ale, oferite de orășelul provincial tî- 
nărnlui intelectual.

Tînărul avocat Mihai Aspru, in
telectual de condiție modestă, (fiu de 
boiernași) are conștiința originii sale 
nenobile și visează la modificarea 
destinului său. El speră împlinirea 
acestuia prin dragoste, astfel că ra
țiunea existentei sale ajunge cuceri
rea prințesei Ypsilanti, soția urma
șului de domn Georges Radu Șerban. 
Firul epic al romanului reconstituie 
procesul lung al acestei ambiții.

Un întreg arsenal de mijloace este 
pus la contribuție pentru1 realizarea 
telului : vrea s-o cucerească pe Donna 
Alba —înșeală, spionează, urmărește, 
șantajează chiar. Mihai Aspru intră 
în slujbă la soțul Donnef Alba ca 
secretar particular, prin perseverență

și tenacitate, cîștigindu-i Încredere^. 
Muncind cu rivnă, ajunge avocat re
numit ; prin Inteligentă descoperă ur
ma unei vechi intrigi adulterine a 
Donnei Alba și șantajul exercitat 
asupra ei. Reușește să pună mina pe 
corespondența comp:emițătoare a Al
bei, aflată în posesiunea unui șanta- 
jisl căruia l-o smulge pur și simplu.

Dedublîndn-și identitatea, avocatul 
își împarte existenta între biroul lui 
Georges Radu Șerban si o mansardă 
locuită do cocote, unind dragostea 
platonicii pentru Alba cu aventurile 
erotice, combinații necesare pentru 
ca dragostea pentru* Donna Alba să 
nu rămînu numai platonică.

Aflat în posesia corespondenței, cu 
care putea ușor Infringe mîndria prin
țesei. Mihai Aspru are o atitudine 
neașteptată: el o cedează acesteia 
fără condiții, cu intenția de a-i da o 
lecție de onestitate. Mihai o iubește, 
în sfîrșit, cu adevărat. Asupra Donnei 
Alba lecția de onestitate adminis
trată are un efect neașteptat căci, 
cuprinsă de remușcări, se hotărăște 
să-l părăsească pe Georges Radu Șer
ban și să plece în străinătate (deve
nise proprietara unei averi însem
nate).

Uimit de întorsătura lucrurilor, Mi
hai Aspru asistă neputincios la eve
nimente, vede îngrozit cum visurile 
sale sînt amenințate cu năruirea, dar, 
paradoxal, o ajută să-și realizeze pla
nurile do a pleca în străinătate.

Cind e convins că nimic nu mai 
este de făcut. îndrăznește să-i facă 
cunoscute Albei sentimentele sale, 
Iar aceasta, cucerită de asiduitatea 
și îndelungatul devotament, cedează.

Romanul captivează. Prozatorul în
noadă și deznoadă firele unei acțiuni 
complicate, schimba planurile aces
teia. dezvăluie caracterul tenace al 
tînărului intelectual Mihai Aspru, 
realizează în maniera satirică figuri 
de aristorrati: Georges Radu Șerban, 
prințul Raoul (iubitor de cîini de os 
vechi ca și el), decăzutei Preda Bu- 
zesen, fratele fostului amant al Do
nnei Alba și posesorul compromiță
toarei corespondente, profilează si
lueta prințesei Ypsilanti — Donna 
Alba — înconjurată de nimbul mis
terului, exercitînd de aceea o atrac
ție fascinantă, atîtătoaro iradiind cop
leșitoare sentimene.

Abandonul familial e un fapt 
are-l scoate pe autorul său 

in afara limitelor responsabi
lității umane. Tatăl sau mama 
iresponsabilă, insă, sînt che
mați la ordine de legile statu
lui nostru. Și năpăstuiții care 
erau destinați să sufere pri
vațiunile la care-i supune vi
ciul și lipsa celui mai elemen
tar simț patern sau matern sini 
luati sub protecția legilor. De
generatul sau degenerata care 
a uitat de îndatoririle de pă
rinte, sini forțați de lege să 
dea copiilor o parte din ciș- 
lignl pe care-l realizează.

Dosarul cu numărul 375 cu
prinde intre filele lui una 
dintre aceste drame ale dezer
tării de Ia îndatoririle de tată 
și soț.

Nistor Paraschiva din Vul
can, mamă a 4 copii, cheamă 
in judecată pe soțul său Nis
tor Mircea, pentru pensie de 
întreținere și alocația de stat 
pentru copii. Soțul, stăpînil de

viciul beției, după ce iși lasă 
pradă viciului șl ultima fări- 
mă de omenie, cind vine aca
să bale soția, bate copiii și-i 
alungă din casă. Banii se dnc 
pe „pilnia de argint" a soțu-

Fereastră de lumină prin întuneci
mea muntelui
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Pe cind un anticariat 
în Petro seni ?

Dacă astăzi cumperi <> curte, 
. ine alta, Intr-o bună zi le 

trezești că rallurile bibliote
cii sini pline, că pe lingă bi
bliotecă cărțile au Început să 
cucerească .șj alte spații. $i 
pentru cu la librărie, apar me
reu noutăți de care ai nevoie, 
pe care le aștepți cu nerăb
dare și vrei să le cumperi 
nume dio" de a le vedea a- 

va-ă Înconjurat de vrafuri de 
i ărți crește dc ia o zi la alta. 
Ir, lața acestei situații Ic fră- 
minți să găsești o soluție.

Aparent ești singurul vino
vat : de ce-ai cumpărat atit 
de multe cărți, de ce nu le-ai 
rezumai ic strictul necesar ? 
Greu de răspuns. Setea de cul
tură nu o pulul li potolită cu

tui număr mic de cărți. Ai 
cumpărat studii critice, lilera- 
re, muzicale, te-a interesat be
letristica, dar și filo/.olia.

Le-ai cumpărat, le-ai citit, 
pe unele le vei mai reciti, dar 
cu cărțile in „plus" ce faci ?

Singura solul ie ar ii antica
riatul. Aceaslă „boită" mică, 
plasată în orașele mari pe o 
arteră cu „vad" comercial, pe 
lingă laplul că te ajută să-ți 
descongestione/j camerele de 
cărțile de care nu mai ai ne
voie. li ajută și pe alții care 
vor să și le procure. Cu atit 
mai mult in cazul cărților de 
specialitate, epuizate de mult 
din rafturile librăriilor.

Pe cind un anticariat în Pc- 
tmșeni ?

Primul volum din tratatul de drept civil, elaborat ta 
cadrul Institutului de cercetări juridice, Înfățișează no
țiunile și Instituțiile de sinteză ale dreptului civil so
cialist român.

Volumul cuprinde: dreptul civil In sistemul unitar 
al dreptului socialist român; obiectul dreptului civil, 
caracterizarea șl delimitarea sa; Izvoarele dreptului 
civil; aplicarea legii civile In timp șl în spațiu; con
flictele de legi; Interpretarea normelor de drept civil; 
raportul juridic civil; bunurile; izvoarele raportului ju
ridic civil; elementele actului Juridici nulitatea actului 
juridic; dovada drepturilor civile; prescripția extinctivă.

Lucrarea pune In evidentă legăturile existente Intre 
consum și factorii care 11 determină, procesele și me
canismele care acționează în cadrul acestor dependente 
precum și modificările care rezultă pentru structura 
cheltuielilor; toate aceste elemente fac obiectul unor 
regularități ce apar in manifestările concrete ale ce
rerii și intensitățile cu care acestea se exprimă.

Iul și faptul că legea a ho- 
lăril ca o parte din ciștigul 
realizat să treacă direct in pro
prietatea soției și a copiilor e 
drept și uman. Dintre cei pa
tru copii ai familiei, fata cea 
mai mare, Maricica se află la 
o școală la Deva. De acolo a 
trimis mamei și fraților o scri
soare. Fata de nici 17 ani se 
arată ingrijorată de soarta ce
lor 3 fra|i mai mititel rămași 
acasă, de soarta mamei sale. 
„Nu știu ce faceți dumnea
voastră acum cu tata. Știu că 
ieri a fost salariul și mă tem

că iar ați dormit pe la 
clnL Rău cum ii știu că e la 
băutură, v-o fi bătut". Și mai 
departe „Să-mi cumperi mamă 
o jachețfcă de molton că mi-e 
frig". Și tatăl poale i-a băut 
de multe ori jachețica de mol
ton. „Așa-mi vine citeodată 
să mor cind mă gindesc cit 
de greu o duceți. De aș ști că 
ați duce-o mai bine, dacă aș 
muri en, as face-o". Gtnduri 
naive dar sincere. Copila su
feră pentru ai ei. Viciul și 
comportarea părintelui i-an 
schilodit pfnă și ginduriie. Aș 
vrea să mor dacă aș ști că 
prin asia voi o veți duce mal 
bine ! Și poale in vremea a- 
ceea lălăi căzuse cu capul pe 
masă sau indirjit de băutură 
se îndrepta spre casă cu gtn
duri haine.

De unde, la un om, dreptul 
acesta de a chinui niște sufle
te pe care le-a adus pe lume t

romovarea noului
in munca
pioniereasca

In activitatea pionierească, culti
varea noului, ineditului nu implică 
neapărat, după cum s-ar crede, și o 
mare varietate de acțiuni. După cum 
ne declara tov. profesor Vasile Nicu- 
lescu, președintele Consilului orășe
nesc Petroșeni al Organizației pio
nierilor, „noul nu 
doar de dragul variației. Dacă o acți
une, la un moment dat nouă, este 
îmbogățită ulterior în conținut și nu 
suferă, va rămîne mereu nouă și va
loroasă". In sala de gimnastică a 
Școlii generale nr. 2 Lupeni, de ex
emplu, s-a deschis un așa-zis muzeu 
popular. Nimic nou în asta. Faptul 
Insă că, Intr-o ambiantă rustică, în
conjurați de covoare naționale cu 
specific local, pionierii îmbrăcali și 
ei în costume populare de sărbătoare 
Iși tin șezătorile folclorice, face să 
crească mult valoarea și influenta 
emoțională a acțiunilor.

...La Școala generală nr. 3 Lupeni 
ființează, alături de altele, i:n cerc 
de artă populară — unicul în școlile 
Văii Jiului. Membrii acestui original 
cerc se întîlnesc săptăinînal. Pină 
acum, aceste „inîini îndemînatice" an 
lucrat mai multe obiecte miniaturale 
cu frumoase încrustatii din lemn (o 
poartă țărănească specifică din Băr- 
băteni, o moară de vint etc.) Căutînd 
să stilizeze cîl mai mult obiectele 
pe care le lucrează, elevii cercului 
păstrează neștirbit interesul pe care 
l-au avut la început pentru aceaslă 
muncă. Și aceasta nu e puțin !

...S-a încetățenit în munca pionie
rească obiceiul de a se proceda pe
riodic la o trecere in revistă a po
tentelor artistice ale elevilor, pe cla
se. Școala generală nr. 5 Petroșeni,

trebuie promovat

însă, in afara serbărilor școlare, săp- 
tăminal, Ia statia de radioficare a 
școlii fiecare detașament prezintă suc
cesiv, între orele 12—13, un scurt 
program artistic după ce, in preala
bil, se expun și scurte bilantuTi ale 
realizărilor obținute în săptămina 
trecută. In acest timp, pionierii tu
turor detașamentelor sînt numai „ure
chi" în fata difuzoarelor instalate în 
Tiecare clasă. Pentru această iniția
tiva și pentru continuitatea ei, multe 
cuvinte de lauda profesoarei Lucia 
Iatenco, comandanta unității!

...La Școala generală nr. 4 Lupeni, 
în cadrul cercului de fizică — chimiei 
pionierii au trecut la construcția unei 
microrachete. Pină acum membrii 
grupului fizicienilor au construit de
ja cîtiva cilindri, vîrfuri și aripioare, 
stabilizatoare, iar „chimișlii" experi
mentează explozibilul din azotat de 
potasiu, cărbune vecjelal și sulf. Pină 
la sfîrșitul lunii martie „racheta" 
pionierească va fi gata de decolare I

Sini multe astfel de încercări, că
utări pentru a feri acțiunile pioniere
ști de șabloane care de obicei înăbu
șă inițiativele și frinează buna des- 
lășurare a muncii educative. Sînt 
multe și valoroase. Frumusețea aces
tor acțiuni și entuziasmul cu care se 
răspunde la tot ce e nou și valoros 
nu pot fi prinse în cîteva rînduri. 
Ar trebui, însă, ca fiecare comandant 
să fie convins că, pregătind cu 
perseverență condițiile și „atmosfera" 
pentru creșterea conținutului acțiuni
lor organizate, acestea nu vor îmbră
ca nicicînd mantia șablonului, iar 
eficiența lor educativă va fi totdea
una mare.

v. IEODORESCU

Omul a fosl întotdeauna im
presionai și atras de anima
le ciudate, monștri și mai a- 
les ființe umane diferite de 
cele obișnuite. Circurile care 
prezentau asemenc-a exempla- 
ie cîștigau sume fabuloase. 
Ce) mai vestit dintre ele, 
circul Barnum, avea în trupa 
lui nu mai puțin de 30 de 
monștri umani.

In secolul XII saltimbanci) 
din Anglia care dădeau repre
zentații din castel în castel 
transportau cu ei niște oase 
norme pe care le înșirau pe 

ios, prelinzînd că au aparți
nui unui uriaș de peste 20 m. 
Afirmația lor nu prea a lost 
Liahi in serios; s-ar fi putut 
■ a oasele să fie scheletul 
vreunui animal preistoric To
tuși se știe că împăratul 
Maximin, care folosea brăță- 
rile sofiei lui ca inele la de
gete, a avut aproximativ 2,60 
rn înălțime. Bernardo Gigli, un 
uriaș italian din secolul tre
cui, măsura 2,40 m, iar boxe
rul Primo Camera — 2,10 m. 
O'Brien — un uriaș din Du
blin, 2,49 m — a recurs la 
cele mai subtile mijloace pen
tru a fi sigur că după moarte 
corpul său va scăpa de cu

riozitatea medicilor. El a >u- 
gat pe un pescar irlandez să-l 
scufunde în larg. Din nefe
ricire însă un alt pescar, plă
tit bine de un medic s-a a- 
ranjat cu colegul său de breas
lă, așa tacit scheletul Iul 
O'Bric-n se află astăzi la Mu
zeul medical din Dublin.

Piticul Tom Pouce, descope
rit de Barnum, măsura doar

omul de cauciuc, omul cu cap 
de piatră, omul din oase, sche
letul viu, omul cel mai greu 
din lume , gigantul, piticul, 
monstrul fără brațe, monstrul 
fără picioare, monstrul cu două 
trupuri, Jo-jo — omul cline 
(acoperit ta întregime cu păr). 
Părul Iul Jo-jo era atit de des 
Incit dacă nu 1 se vedea ca
pul, era luat drept cline. Cea

albastru și și-a administrat 
toată viata doze de nitral de 
argint. Tot ta aceeași trupă 
se afla vestitul cuplu de cau
ciuc Etta Lake și James Mor
ris. Aceștia puteau să-și tra
gă pielea indiferent din ce loc 
al corpului la o distantă de 
corp de 20—30 cm. Intr-o ba
racă învecinată se afla „tris
ta Suzanne". Barnum oferea

piatră. Un alt membru al cir
cului suferea de o boală p- 
pusă : oasele i se muia» pe 
zi ce bece iar membrei0, foar
te moi, se răsuceau prin sim
pla încordare a mușchilor. O- 
mul-schelet era americanul Ja
mes Coffey. El c întărea 32 kg 
și măsura 1,20 m. Charles 
Tripp se născuse fără brale. 
Barnum îi prezenta la spec-

rnentar a încetat să se rnai 
dezvolte și nu i-a mai servit 
declt ca să joace fotbal cu el. 
Francesco s-a căsătorit cu o 
femeie normală și frumoasă și 
a avut trei copii. Lentini a 
avut și o concurentă — pe 
Myrtle Corbin care se născu
se cu două picioare suplimen
tare, rămase probabil de la 
o soră geamănă nedezvoltată,

Varietăți
69 cm. Au existat lotuși doi 
pitici și mai scunzi : Lucie 
Zarate, născută în Mexic, în 
1864, a-tinsese la vîrsta maturi
tății doar 51 cm $1 prințesa 
Weenie-Weenie, cu cîtiva ani 
mai mare și cltlva centimetri 
mai „înaltă".

In 1899, după asocierea cu 
circul Bailey, Barnum deve
nit „Barnum și Bailey"; a- 
vea ta trupa sa următorii 
monștri : omul-cîine, femeia 
cu păr vegetal (din mușchi), 
celebra femeie cu barbă, fe- 
meia-aligator, femeia tatuată,

MONȘTRII DIN TRUPA LUI BARNUM
mai vestită femeie cu barbă 
a fost doamna Delail, care la 
Începutul secolului nostru cir
cula pe bicicletă prin pădu
rea Boulogne. Recordul la lun
gimea bărbii a fost delimit de 
un oarecare Jules Dumont care 
își Înfășură cei 2,90 ni de 
barbă pe făcălet. Barnum a 
avut mulți ani în trupa sa un 
om cu pielea albastră. La 
moartea acestuia medicul a 
descoperit în cabina lui canti
tăți mari de nitrat de argint. 
Omul aflase probabil că acest 
produs îi colorează pielea In

o recompensă de o mie de 
dolari celui care ar fi făcut-o 
să rîdă. Multi amatori au în
cercat toate giumbușlucurile 
din lume, fără ca vreunul s-o 
facă măcar să zîmbească. Bar
num nu risca nimic, oferind 
această sumă, căci fata avea 
fala paralizată. Un alt pensio
nar al lui Barnum a fost Jo
nathan Bass omul din oase. 
Suferind de o maladie rară, 
cartilagiile și mușchii s-au în
tărit treptat trans(4rmlndu-se 
ta oase. După moartea Iul, s-a 
zvonit că s-a transformat ta

tacol împreuna cu Eli Bovvn, 
care se născuse fără picioare. 
Charles și Eli se plimbau ta 
tandem — unul tinea ghido
nul bicicletei, iar celălalt pe
dalele. Violette, o brunetă de 
o frumușele rară, poza tatr-o 
glastră uriașă cu flori, căci 
nu avea declt bust.

Una dintre ființele cele mai 
ciudate ale trupei a fost Fran
cesco Lentini, un sicilian ve
nit pe lume cu trei picioare. 
Pină la vlrsta de 6 ani aler
ga cu toate picioarele, dar la 
un moment dai piciorul supli-

două abdomene și două orga
ne sexuale.

Adevfirații frați siamezi, 
Chang și Eng s-au nîi-vut In 
Siam ta 1811. Ei s-au dezvol
tat legali pe o porțiune des
tul de Îngustă de piele, dar 
prin care treceau cele mai 
importante arlere, așa ln< ii nu 
li s-a putut face nici o opera
ție. ta 1829 ei au emigrat în 
S.U.A. și s-au căsătorit cu 
două surori. După zece ani 
de lucru la circ au cumpărat 
o fermă, unde și-au crescut 
cel 22 de copil. In legătură

cu acești siamezi, Mark Twain 
a scris o mulțime de poveșt. 
Se spune că-Chang bea foar 
te mult, în timp ce fratele său 
Eng nu bea niciodată și făcea 
chiar parte dintr-o asociație 
anti-alcoolii ă. In timpul răz
boiului civil Chang s-a anga
jat la nordici și Eng la sudici. 
Au plecat pe un < imp de lup
tă unde s-au bătut, s-au făcut 
prizonieri, dup<i < are au jura* 
să nu mai pună mina pe ar 
me. Primul a murit Clian; 
in 1874, iar Eng nu i-a supra 
viețuil dec it cîteva ore.

Celebrul „Nu se știe ce es
te" pe care Barnum it prezen 
ta cind <a mat (ian, cind ca • 
verigă de legătură intre om 
și maimuță, sau < a monstru 
de la Polul nord sau sud. sau 
ieșit dinlr-un vulcan, nu era 
altul decit William Jackson, 
născut in 13-12 la New Jersey, 
un om simplu, cu un maxilar 
uriaș, cu corpul acoperit de 
păr, dar cu un suflet de aur. 
A murit la 84 de ani cu zlm 
belul pe buze. A cunoscul-r 
pe Julia Pastrana „Fata gori
lă", sau „cea mal urltă fată 
din lume", cu care s-a căsă
torit, formind o pereche feri
cită. (Din „Planate").
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STEAGUL ROȘU

NEREGULI ÎN CONSUMUL CASNIC
DE ENERGIE ELECTRICA

S-A ÎNTORS FLOREA
PE URMELE
MATERIALELOR

contract una,
în apartament alta

Tunăm și ialgcrăm, sîntvm iată < 
alergăm la primul telefon pentru a 
forma numărul dispecerului I.R.E.H, 
tn momentul în oare apartamentul 
ne rămine în întuneric, interpreta de 
pe ecranul televizorului dispare .cu 
voce cu tot iar pompele centralei 
de încălzire amuțesc. S-a întrerupt 
tcurenlnl electric si acest fapt, care 
își are rădăcinile si în unele defi
ciențe ale I.R.E.H. este înlr-adc\ăr 
supărător. Puțini știu însă că printre 
cel care cauzează suprasolicitarea re
țelelor șl fac un adevărat jaf de 
energie electrică se numără < Har 
unii dintre vecinii noștri

Un control efectuat nu de mult asu
pra modului de utilizare a energiei elec
trice în consumul casnic a demon
strat că acesl fenomen se produce 
îndeosebi în rîndul consumatorilor 
în regim paușal. La încheierea con
tractului de furnizare a energiei 
electrice ei declară una și în realitate 
folosesc mult mai mult. Conectarea 
la rețea a unor corpi 
nedeclarați, cum 
radio, televizoare, 
icșouri sau sobe 
călzit, reprezintă 
deoarece aceasta este 
tirrării și încasării

Amploarea acestui ienomen 
rîndul paușaliștilor este oglindită dc 
faptul că din 145 abonați din locali
tățile Văii Jiului supuși unui control 
prin sondaj de 
aproape jumătate (71 la 
fost descoperiți cu su

de energic olec 
sustrase în același mod 
>rqhe și Silion Conslan- 

Ciuciu Elena din 
Antonie Gheorglie din Pclro- 

șj alții. Celor găsiți în această 
situație II s-au încheiat acte de con
travenție nrmînd să suporte con
secințele legale.

Sînl unii abonați paușaliști caro 
Inițial, la încheierea contractelor cu 

s-au încadrat în normele de 
dar ulterior, prin cumpăra- 
aparate consumatoare dc 
electrică pe care nu le-au 
la timp, au devenit., con-

30 Ici. Cantități mari 
tricS au fost 
do Sichiu Ghc 
lin din Polrila, 
Lonea. 
șeni

I.R.E.H ,
consum, 
rea de 
energie 
declarat

travenienți. Mazăre loan și Popescu 
Marin din Lupeni, Busuioc Alexandru 
și Jurc.i Mircea din Vulcan, Gău- 
dulcscu Gheorglie din Petrila și alții 
au cumpărat televizoare în trimestrul 
IV al anului trecut dar au „uitat" 
să le înscrie în contracte spre n fi 
taxate pentru consumul de energie 
electrică.

Trebuie să se țină 
că în toate razurile 
schimbări în situația 
tractul de furnizare 
trice, abonatul este 
prezinte la I.R.E.H. < 
vederea efectuării 
venite.

Gospodărit ea cu toată răspunderea 
i energiei electrice constituie o 
chestiune de larg interes social. Iotă 

neregulile în acest domeniu 
combătute

seama de faptul 
cind se produc 
înscrisă în con- 
a energiei clcc- 
obligat să se 

■u contractul, în 
modificării s,ur-

PUDIICAIEInovatori/ Iscusiți ai labricii.
★

timpul să lie mon- 
de-al doilea rever-

lat șl Instalat, in urmă cu două 
luni, un rezervor penlru acid 
sulfuric, cu o capacitate ■ de, 30 
m c.

Pentru a transporta șl mon
ta asemenea instalații, alții ar 
li cerul utilaje speciale —

Ne apropie miezul zilei șl 
directorul Fabricii de lire ar- 
lilicialc „Viscoza" din lupeni 
a plecat să controleze modul 
cum se desfășoară activitatea 
in sedii. In ușa băii de acid, 
se ihlTlncștc cu un bărbat in- 
Irc doua virslc, cu neastimpăr 
in priviri.

— Tc-ai Inb /s, nea Floreo?
— Azi lac primul șui, lo-\ 

arășc director.
— i'e-um așteptat...

Știu...
— Dar știi penlru ce ?
— Rezervorul ăla de sus... 
Surprins oarecum de această 

discuție amicală, am cerut di- 
-ecloruliii (ing. 
mie) amănunte 
Florca".

împreună cu 
lăcătuși formată 
dor, Ciocănel . 
Matei, 
lat în camera băii de acid pa
tru filtre voluminoase, menite 
sd înlocuiască pe cele din 
lemn. Tot echipa sa a transpor-

OAMENI 
Șl FAPTE

A venii 
lai și cel 
vor, lol de 30 m c. In aseme
nea •momente holărlloare pre
zenta lui ..nea Florca" eru ab
solut necesară 
Dar omul 
un limp în 
Era așteptai 
Însănătoșit

hi fabrică, 
se ullase de 
grija medicilor, 
să se Întoarcă 

la lucru. Bu- 
dircclor 
lăcătuși 
just III-

Rezolvări 
operative

Cimpean Iri- 
despre . „nea

I a articolele și sesizările cri
tice. redacția continuă să pri
mească răspunsuri de la condu
cerile unităților in cauză, In care 
se arata măsurile luate pentru 
îndreptarea lucrurilor. Publicăm 
mai jos rîteva din răspunsuri. 
Caracteristic fiecărui răspuns 
este rezolvarea operativă a pro
blemelor ridicate in ziar.

lucru, 
curia revederii dintre 
și 'Șclul echipei de 
este deci, pe deplin 
cală...

Inginerul Cimpean 
să notăm și numele altor lu
crători de la „Viscoza", oa
meni de nădejde, gala aricind 
să intervină prompt ci nd o re
clamă nevoile labricii. SI nm 
scris Irei nume : lacob losil, 
lăcătuș la compresoare, Szas 
Ioan, instalator la atelierul 
mecanic, Bo/incă Ioan, meca
nic de pompe.

a linulmacara, tractor etc. Florca a 
conceput un dispozitiv simplu 
format din axe, 
tablă, 
și un 
sa, o 
vorul 
Jiseră 
desfășurat rapid și în deplină 
siguranță. La „Viscoza" 
prea s-a mirai nimeni de a- 
ceaslă ispravă pentru că 
știau pe Florca ca unul

rulmenli și
Folosind acesl dispozitiv 
cric, Împreună cu echipa 
așezat filtrele și iczer- 
exact acolo unde slabl- 
proieclanfii. Totul s-a

echipa sa de 
I din Firică Tu-, 
Marin și lllrl 

Viorea Vasile a insla-

consumatori 
sini aparate de 

fiare de călcat, 
electrice de 1n- 
furt do cneraie.

Mobilă
peste plan

nu

1/ 
din Francisc VETRO

PORNIND
SESIZARE

„PĂCĂLEALA î" 
pocliv, conducerea 
încunoștințează că 
țirea aprovizionării 
drill sectorului III, 
a fost montată o 
tă, ‘•a completat 
doare penlru transport și creat uO 
stoc de materiale la platoul central.

La articolul res- 
minei Vulcan nfl 
pentru îmbunătă' 
brigăzilor din ca
la putui 7 vest 

colivie basculan- 
parcul de căru-,

către organele I.R.E.H., 
i număr) au 
ustrageri de 

energie electrică. Nici cantitățile de 
energie și nici valoarea acestora nu 
sînl de loc neglijabile, ceea ce de
monstrează gravitatea = t latiei. Barbu 
Constantin și Dragomii loan, ambii 
domiciliati în Petroșeni strada In
dependentei nr. 25 au sustras fiecare 
cite 3420 kWh energie electrică a 
cărei valoare se ridică la 1620 lei. 
I.aszlo Rudolf din Petroșeni 
piblicii nr. 17 a sustras 
electrică în valoare de 1 050 lei, I-Vn- 
țohi loan din Lupeni, str. Paring bl. 
A 2/40 — în valoare de 900 lei. Stân
cii loan din Pelr 'aloâre de

„Elev și profesor". Instantaneul fotografic surpnn Atelierul e- 
iectromecanic al minei Lupeni, reprezintă pe muncitorul Kertesz loan 
și ucenicul Mănălean Gheorglie In plină efervescentă profesională.

Produsele secției de mobilă a 
J.O l.L. Petroșeni sînl mult solicitate 
de oamenii muncii. Colectivul sec
ției pune accent pe calitatea și as
pectul mobilei. Hărnicia meseriașilor 
de aici dă roade bogate. Potrivit 
preveder/lor sarcinilor de plan, în 
două luni, trebuiau livrate unităților 
comerciale 30 garnituri de mobilă 
combinată tip Paring și 70 canapele 
lip Diham. Au fost - livrate însă 56 
de bucăți de mobilă pentru camere 
combinate și 105 canapele.

Printre tîmplarll care au* contribuit 
la obținerea acestor realizării se nu
mără Biro Ioan, Eva Petru, Macsai 
Iuliu și alții.

(Uimare din pag. 11

te cu prilejul acestor eonii oale, 
crălorul Busurcă Ioan de la unita
tea nr. 9 PeLrila i s-a desfăcut con
tractul de muncă iar lui Panțac Io
sif și Pepenaru Mircea li s-au dat 
ultimul avertisment.

Tot în scopul îmbunătățirii cali
tății plinii, laboratoarele noastre au 
primit sarcina de a exercita un con
trei permanent al sitelor. Iuînd mă
suri operative de înlocuire a celor 
defecte.

lu-

str. Re-
energie

Jiaestrti? sportului Petre ilrâstovici se destăinue

AȘA A FOST LA GRENOBLE
staționează

care post. Oameni! vor 
mult, e și firesc. Sint răutate cu 
atenție căile de reducere Ia maxi
mum a operațiunilor auxiliare. Sin
ii) l onghin. prim maistru miner în 
sector anunță că în curind se va 
încerca trecerea la podirea abataju
lui cu plasă metalică. In prezent 
combina taie de două ori succesiv 
c felie de cărbune egală cu pasul 
de avansare a abatajului. Se caută 
posibilitatea tăierii feliei dintr-oda- 
1ă. ceea ce va mana un adevărat 
s.ilt în creșterea productivității mun
cii Configurația zăcămîntului va 
permite creșterea lungimii abataju
lui pină la 180 m. ceea ce, printr-o 
organizare minuțioasă a procesului 
de extracție, creează noi condiții pen
tru folosirea cu randament sporit 
a combinei.

Certitudinea aceslor perspective o 
constituie oamenii. Mineri de nădej
de. ingineri și tehnicieni capabili 
să rezolve probleme de mare com
plexitate, să țină pas cu tehnica 
nonă șl astlel să dea muncii din a- 
dinenri nu uneai mult spor, ci și 
frumusețe.

începe rehrrul și în 
campionatul interjudețean de fotbal. 
Formațiile care activează in seria 
Valea Jiului s-au pregătit și continuă 
să se pregătească. Mai puțin Abato
rul Hațeg.

Penlru a cunoaște activitatea aces
tei echipe ci; cîteva zile înainte de 
reluarea campionatului, am stat de 
vorbă cu tov. Aurel Coca, președin
tele A.S. Abatorul. Spre surprinderea 
simpatizanților echipei, am aflat 
unele lucruri neplăcute. Echipa nu1 
a făcut nici un antrenament, nu are 
antrenor sau măcar un instructor 
voluntar care să se ocupe de pre
gătirea ei, iar situația financiară 
precară a asociației, rezultat al ne- 
incasării cotizațiilor de la membri, 
nu a permis nici măcar vizarea 
legitimațiilor pe acest an.

Pentru a ieși din impas, este cazul 
ca măcar acum, In ceasul al 12-lea, 
organele locale — respectiv Con
siliul popular orășenesc, Consiliul 
local al U.G.S.R. și Consiliu*] orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
Hațeg să ia măsuri urgente pentru 
ca echipa să poată participa în con
tinuare la compionatul interjudețean 
de fotbal.

NICU SBUCHEA 
corespondent

Nu s a scurs mult timp de cind flacăra olimpică aprinsă 
de Alaln Calmat pe stadionul din Grenoble s-a stins. Nu s-a 
stins însă și ecoul palpitantelor întreceri urmărite de mili
oane de oameni pe ecranele televizoarelor.

Știm cu lux de amănunte rezultatele întrecerilor; dar 
poale mai puțini știu că la Grenoble a lost prezent și un 
sportiv din Petroșeni care, împreună cu colegii săi de echipă, 
a avut o comportare meritorie. Esle Petre Hrislovlcl, student 
la Institutul de mine care a făcut parte din echipajul bobu
lui de 4 persoane al României, clasat, după cum se știe, pe 
valorosul loc IV.

O curiozitate explicabilă ne-a îndemnat să stăm de vorbă 
cu maestrul sportului Petre Hrislovlcl. Cu amabilitate ne-a 
relatat o serie de amănunte de la Olimpiada albă, Gre
noble 1968.

— S-a scris că boberii români 
și micuța patinatoare Beatrice 
Hușliu s-au bucurai de cea mai 
mare popularitate la Grenoble 
din delegația noastră. Ce ne pu
teți completa ?

— Este foarte adevărat. Boberii 
noștri erau prezentați de rezultatele 
bune obținute anterior (locul I la 
Campionatele europene din Austria 
— 1967; locul II la aceleași campio
nate de la St. Moritz, Elveția — 
1968; antrenamentele oficiale reușite 
dinaintea concursului). Toate acestea 
vizau una dintre cele trei medalii 
olimpice atlt la bobul de 2 persoane

Termocentrala Pa- 
roșeni. Lumea în
tortocheată a con
ductelor din sala 

turbinelor

cit șl la cel de 4 persoane. Aceste 
pronosticuri s-au adeverit la bobul 
de 2 persoane, care a ocupat me
dalia de bronz. Echipajul nostru de 
4 persoane a sosit numai pe locul 
IV, rezultat destul de bun, deși a- 
veam aproape asigurată medalia de 
bronz, însă ne-a „suflat-o" la mică 
distantă echipajul Elveției, care a 
înregistrat șl un nou record al pif
tiei. La rîndul său, micuța Beatrix e 
s-a Înconjurat de simpatii, fiind me
zina Olimpiadei, prin ținuta ei dem
nă pe stadionul de gheață șl pe 
străzile orașului, împărțind peste tot 
zîmbete drăgălașe. Era o înclntare 
pentru fiecare component al delega
ției române cind vedeam că Beatrice 
Huștiu polariza în junii ei cîte 30-40 
de ziariști zilnic, la ore anume fi
xate penlru a le acorda Interviuri. 
Nenumăratele cadouri pe care le-a 
primit a constituit o adevărată pro
blemă de transport la întoarcerea în 
patrie.

— Prin ce considera/i că s-a 
impus edi/ia 1968 a Olimpiadei 
albe de la Grenoble ?

— Jn primul rînd prin modul ex
cepțional de organizare, prin numă-

TELEVIZIUNE
Joi 14 martie

17.30 Pentru cei mici: Filmele : „Polly și secre
tul celor șapte stele", „Kiri, clovnul*.

18,00 „in uzină și acasă" — omisiune de proiec
ția muncii

18.30 Curs de limba germană (lecția a 7-a).
19,00 Studioul pionierilor. „Ochi ager" — clu

bul micilor vînălori.
19.30 Tele jurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Film serial: „Ivanhoe".
20,26 Mult e dulce și frumoasă — emisiune de 

limbă română.
21,00 Reportaj științific.
21.30 Studioul mic: „Cameleonul păstorului" de 

Eugen loneseu.
21.50 „Zece semne de 

curs de cull ură 
fluvii ale lumii.

22.30 De la Giollo la 
llăulică.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

întrebare !“. Emislune-con- 
generală. Tema: Marile

Brâncuși. Prezintă Dan

rul mare al participanților din 37 de 
țări. Intre care s-au aflat cei mai 
buni sportivi din lume, ai gheții șl 
al zăpezii. Să ne amintim doar de. 
grandioasa festivitate de deschidere, 
de extraordinarele curse ale „rege
lui munților", Jean Claude Killy, de 
evoluția neașteptat de bună a scan
dinavilor In probele nordice, de sur
prizele produse la unele discipline 
sportive, de spectaculoasele meciuri 
ale hocheișlilor, de grația patinato
rilor artiști... Dar de cite nu ne pu
tem aminti... pentru a accepta că a 
X-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble a fost cea mai 
reușită de pină acum. Cine știe, poa
te Sapporo '72 să fie și mai și...

(In numărul viitor despre bob șl... 
perspective proprii).

Calitatea pîinii e de altfel urmă
rită pe întregul proces de fabrica
ție. In schimburile II și III perso
nalul lehnico-ingineresc al fabricii 
asigură asistentă tehnică îndeosebi 
la unitățile în care se ivesc greu
tăți sau deficiențe în această privin
ță.

Pentru a evita punerea in vinzare 
a pîinii de calitate necorespunzătoa
re am convenit, de comun acord cu 
conducerea O.C.L. Alimentara Pe
troșeni, să se facă receptionarea pli
nii chiar în fabrică de către dele
gați ai O.C.L. Alimentara. Aceștia 
fac In prezent recepția pîinii pe 
bază de proces-verbal.

Se întîmplă de multe ori ca In ma
gazine să se vîndă pîine veche. 
Cumpărătorii, In cea mai maro par
te, ne învinovățesc pe noi pentru 
acest lucru. Facem din nou preciza
rea că din unitățile noastre pleacă 

rețeaua comercială 
numai piine proaspăta. Tîe 'sWșL. 
toate unitățile noastre produc zil
nic între 45—50 tone de pîine, cifră 
ce se Încadrează In limita comenzi
lor făcute. Există Insă unele unități 
de desfacere ale O.C.L. Alimentara 
cum ar fi de exemplu și acelea din 
cartierele Carpați și Constructorul 
din Petroșeni, care vind pîine ve
che, păstrînd-o pe cea proaspăta 
penlru ziua următoare. La aceste u- 
nități precum și la altele din Valea 
Jiului există în prezent o neconcor- 
danță între cantitatea de pîine co
mandată și cerințele cumpărătorilor. 
De aici și cauza că se mai vinde 
pîine veche în magazine.

Esle mult mai bine și în interesul 
.unităților de desfacere și al cumpă
rătorilor ca gestionarii de magazine 
să facă comenzi mai mici de pîine, 
Iar cind e cazul să ceară cantități

„CAPSULE ȘI PENTRU VULCAN"! 
Serviciu] comercial al O.C.L. Alimen
tara ne comunică: ,,Intr-un interval 
de o săptămînă, magazinul 44 Vul« 
can a primit 160 garnituri de capsu* 
le, așa că problema capsulelor est# 
rezolvată în Vulcan". .

„CÎND VA ClNTA CUCUL...?" Fa
brica de produse lactate Livezeni ne 
Incunoșlintează că s-au reluat trans
porturile de lapte către magazinul 
65 — cartierul Ștefan din Lupeni. 
Gospodarii orașului sini însă solici
tați să întrețină mai bine drumul de 
acces în cartier ca mașinile să poa
lă urca permanent (și noaptea) sus 
în acest cartier.

„LIPSĂ DE CĂLDURĂ 1N DISTRI
BUIREA ALOCAȚIEI DE CĂRBUNE 
LA ANlNOASA*’. Conducerea pre
paratei Coroești ne încunoștințează 
TA._pe.ntru îmbunătățirea aprovizio
nării cu cănTuTiC- minerilor din 
Aninoasa s-au solicitat la C.C.V.J. 
două mașini, au .fost luate măsuri 
pentru terminarea liniei I de la pre
parate care va mări operativitatea 
In încărcarea cărbunilor din siloz 
și s-au asigurat cărbuni spălati — 
ceea ce va duce la eliminarea greu
tăților de pină acum In distribuția 
alocației de cărbune Ia Aninoasa.

IN EDITURA POLITICA
a apărut:

A. D.

Al
al

doilea an
cincinalului

suplimentare. Noi sîntem oriclnd ga
ta să onorăm aceste comenzi 1n mod
operativ .

Comunicat cu privire la îndepll* 
nirea planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a Republici! 
Socialiste România pe anul 1967.

64 p., 1,75 lei

Radio
Vineri 15 marlie

PROGRAMUI 1:

6,00—8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetir; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 

,de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 File de legendă; 9,55 
Muzică ușoară; 10,10 Curs de limba 
rusă; 10,30 Suita de șapte dansuri 
populare de Sabin Dragai; 10,45 
Cîntece și prelucrări- de Constantin 
Arvinle; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Cronica economică; 11,15 Recital de 
operă Elena Crivăț; 11,30 Două for
mații, stiluri diferite; Horia Ropcea 
și Freddy Balta; 11.45 Sfatul medi
cului; 12,00 Melodii populare; 12,15 
Buletin de știri; 12,22 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal; 
12,55 Inlîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 14,15 Dumbrava minu
nată; 14,30 Radio-publicitale; 14,50 
Interpreta de muzică ușoară Michele 
Torr; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Jocuri moldovenești; 15,15 Coordo
nate culturale; 15,30 Din discurile 
lui Mario Lanza; 15,45 Cîntă Con
stantin Drăghici; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15

Album de piese corale; 16,30 Mu
zică ușoară; 16,45 Soliști și formații 
artistice de amatori; 17,15 In slujba 
patriei; 17,45 Caleidoscop muzical; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Cronica 
economică; 18,15 Muzică ușoară; 
18,50 Muzică din operete; 19,00 Ra- 
dlogazeta de seară; 19.30 O melodie 
pe Gdresa dumneavoastră; 29.00 Bu
letin de știri; 20.05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Melodii românești; 
20,40 Concurs cu public; 21,00 Me
ridiane, melodii; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Formația Bebe Prisada; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Muzică ușoară 
de Florentin Delmar și Adalbert 
Winkler; 23,00 Pagini lirice do mu
zică ușoară; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—3,50 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

Tot

Joi 14

1854 — S-a născut poetul Alexan
dru Macedonski (m. 24 XI 1920).

1946
R.

1883
1879

— A fost adoptată Constituția 
P. Albania.
— A murit Karl Marx.
— S-a născut Albert Einstein,

7.00 Melodii populare; 7,10 
înainte; 7,30 Buletin de știri; 7,39 In 
ritm de polcă; 7,45 Cînlă Maria Pie
trarii și Ilie Bulgarii; 8,00 Muzică 
ușoară; 8,20 Program de cintece; 
8.30 Buletin de știri; 8,35 Ciută or
chestra de muzică populară a Filar
monicii de stat din Cluj; 9,28 Soliști 
și orchestre de estradă; 10,00 Bule
tin de știri; 10,23 Teatru radiofo
nic : „Vlaicu Vodă" de AL Dav'lla; 
12,00 Buletin de știri; 12,07 Varietăți 
muzicale; 12,45 Muzică ușoară; 13,00 
Suită de melodii; 13,30 Album fol- 

‘cloric; 14,00 Radiojurnal. Sport; 14,08

Concert de prinz; 15.80 Selecțiunt 
din opereta „Lăsați-mă să clnt" de 
Gherase Dendrino; 15,15 Cintece de 
Aurel Manolache; 15,30 Cronica li
terară; 15,40 Pentru prietenii muzici! 
corale; 16,00 Melodii populare cu 
Delia Musunea și Ion Gîrbăcea»
16.15 Pe teme medicale; 16,25 Din 
viața de concert a Capitalei; 17,06 
Radiojurnal; STAȚIA 351 M. 17,00—
17.15 Agendă bucureșteană; 17,45 A 
7-a artă. Ediție pentru cinecluburi; 
18,00 Emisiune de folclor; 18,10 
Suita simfonică „Picturi de Grigo- 
rescu"; 18,38 Interpreți de muzică 
ușoară; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Simfonii de Haydn; 19,30 Curs de 
limba spaniolă (lecția a 33-a); 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 Seară de 
operă: „Micul Marat" de Mascagni; 
21,00 Buletin de știri; 21,05 Scară 
de operă (continuare); 21,30 Aspecte 
de la recitalul „Ion Minulescu"; 21,50 
Seară de operă (continuare); 22,15 
Carnet plastic; 22.30 Seară de operă 
(continuare); 23.00 Radiojurnal; 23 07 
Antologia discului; 0,07 Expoziție de 
muzică ușoară; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

FILME

martie

fizician, laureat al Premiului No
bel (m. 18 IV 1955).

1968 — Vizita ministrului de exler- 
te al R.A.U., Mahmoud Riad ' In 
Turcia.

1968 — Al 38-lea Salon internațional 
automobilistic (14—24, Geneva).

PETROȘENI — 7 Noiembrie : 
Răzbunătorii; Republica: Un 
nabab maghiar; PETRILA: Su- 
zana și băieții; LONEA — Mi
norul : Martin soldat; 7 No
iembrie : Oglinda cu două fe
țe; ANINOASA : Inspectorul; 
VULCAN : Contele Bobby, spai
ma vestului sălbatic; LUPENI 
— Cultural: Dragostea unei 
blonde; Muncitoresc: Leac 
contra dragostei.
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STEAGUL ROȘU

VIETNAMUL DE SUD

Trupele americane încercuite 
la Khe Sanh într-o situație grea presedinielBi Robiei

surse Informate 
France Presse 

vizitei tn

PARIS. — Gittnd
Izraeliene, agenția 
anunță că rezultatele
Franța a generalului Zvl Tsur, ml-*
nistrul adjunct al apărării al Izra
elit ui,

— Ziarul „Nhan Dan", 
alta publicații care apao 
citind ca sursă agenția 
înserează articole în

care a părăsit miercuri seara 
Parisul plecînd spre 
fost negative.

Agenția precizează 
rile pe care generalul 
<xi oficiali tftțile franceze au avut 
drept obiect problema ridicării em- 
barg oului impus de guvernul fran- 
ctv. asupra livrărilor de avioane de 
-lip „Mirage", care au fost coman
date de Izrael înaintea evenimente
lor din iunie, anul trecut.

Ierusalim, au

Mașină
pentru săparea
tunelurilor

LENINGRAD. — Constructo
rii metroului din Leningrad au 
construit o mașină specială 
pentru săparea tunelurilor. La 
capătul „trompei" acestei ma
șini este instalată o freză, care 
poale fi manevrată în diferite 
direcții. Folosită in diverse po
ziții, freza sapă tuneluri ori
zontale sau pe plan înclinat. 
Potrivit calculelor, freza are o 
viteză de săpare a tunelurilor 
de trei metri pe zi în plan În
clinat și șase metri pe zi în 
plan orizontal.

Pe lingă posibilitatea de a 
fora in orice fel de rocă, ma
șina mai are avantajul de a ti 
ușor de manevrat și de trans
format pentru trecerea de la 
forai in plan înclinai la cel in 
plan orizontal, ceea ce con

ta sporirea vitezei de 
re a tunelurilor.

HANOI, 
precum $1 
la Hanoi, 
Eliberarea
legătură cu situația grea în care sa 
găsesc trupele americane încercuite 
la Khe Sanh, bază aflată în provin
cia septentrională a Vietnamului de 
sud. In perioada de la 10 ianuarie 
la 8 martie, 1960 de militari de Ia 
Khe Sanh, In cea mai mare parte 
americani, au fost scoși din luptă, 
iar 196 de avioane și elicoptere ale 
inamicului au fost doborîte. fn arti
colul intitulat „Khe Sanh, valea 
mortii pentru americani și marione
tele lor", ziarul „Nhan Dan" arată 
că, la Khe Sanh 6 000 de americani 
sînt izolați. Ei trebuie să fie apro
vizionați prin intermediul parașute
lor, deoarece toate căile de comu
nicații, chiar aeriene, sînt blocate. 
Tranșeele săpate de Forțele armatei 
populare de eliberare se string în- 
tr-un asemenea grad, scrie corespon
dentul de război al agenției Elibera
rea, încît „unele dintre ele ating 
deja barajele de sirmă ghimpată" 
ale pozițiilor americone. întregul 
spațiu aerian intră sub focul dife
ritelor arme ale Forțelor armatei 
populare de eliberare. In jurul ae
roportului bazei, bateriile patrioților 
sini gata să tragă. Pentru a izola 
poziția americanilor Forțele armatei 
populare de eliberare își îndreaptă 
atacurile împotriva căilor de conwi- 
nicație. Trupe ale patriolilor din re
giunea Quang Tri atacă fără înce
tare șoseaua nr. 9. care leagă por
tul Can Viet de Lang Vei, aproape 
de frontiera laoțiană, precum și căi
le fluviale pe care sînt distruse am
barcațiuni de luptă ale inamicului. 
Portul Cau Viet, mare bază de apro
vizionare a fost complet distrusă, 
menționează agenția Eliberarea. In- 
cepind din regiunile de coastă pî
nă în regiunile muntoase, america
nii sînt atacați din toate părțile. Pe 
cer artileria patrioților țese o rețea 
de foc. La 14 februarie, trei aparate

„Phantom", precum șl trei elicoptere 
ale inamicului au fost doborllo sau 
distruse la sol. Un avion de trans
port de lip „C. 130" a fost atins în 
timpul aterizării, după care a luat 
foc. Agenția de presă Eliberarea 
adaugă că în ciuda intervenției a- 
vioanelor americane „R-52" și tru
pelor da întărire, „americanii stnt 
incapabili să rupă cercul de fier ca
re se strlnqe în jurul lor". La 27 fe
bruarie două companii
care s-au aventurat în afara 
ilor poziții spre sud, au fost 
de patriot». Una din aceste 
a lăsat pe cîmpul 
oameni. Un ofițer 
capturat.S. U. A,

de luptă 
american

americane 
propri- 
atacale 
unități 
129 de 
a fost

CIUDAD DE PANAMA
vit știrilor primite din capitala pa
namezi, partidele da opoziție, reuni
te In Uniuhea națională, și-au inten
sificat acțiunile Împotriva președin
telui Marco Robles, 0 acțiune de 
ultimă oră a acestora o constituie 
cererea da înlocuire a președintelui 
Robles, pentru „încălcarea consti
tuției". Prin participarea sa efectivă 
la campania candidatului partidului 
de guvemămînt 
prezidențiale din mai a.c. La rîndul 
său președintele Robles acuză par
tidele de opoziție de „a fl urzit un 
complot împotriva șefului statului".

de

de

Consens adoptat 
de Comisia 0.0,
pentru drepturile 
omului

pentru alegerile

NEW YORK. — Comisia O.N.V, 
pentru drepturile omului a trlnilâ 
miercuri o telegramă ministrului bri
tanic al afacerilor externe, George 
Brown. In care se exprimă indigna
rea fală de executarea celor doi a- 
fricani In Rhodesia.

Comisia îșl exprimă, de asemenea, 
profunda nemulțumire pentru faptul 
că guvernul britanic nu a putut Îm
piedica aceste exerciții și nici pe 
cele anterioare și cere să se ia mă
surile necesare penlru . a împiedica 
„regimul Ilegal și rasist din Rhode
sia de sud să comită alte asasbia-

Un „avertisment la adresa
Administrației Johnson66

NEW YORK. — Succesul repurtat de senatorul democrat Eu
gene McCarthy în alegerile preliminare din statul New Hampshire 
— el a obținut peste -10 la sulă din voturi — constituie, după pă
rerea ziarului „New York Times", un „avertisment la adresa Ad
ministrației Johnson șl o consfințire a eforturilor studenților șl 
altor cetățeni care au sprijinit campania lui de pace".

Influentul ziar american scrie că 
succesul lui McCarthy constituie „un 
indiciu al nemulțumirii populare față 
de război (războiul dus In Vietnam 
— N.R.) și față de cursul politicii 
Administrației".

O opinie similară este exprimată 
și în corespondența din Washington 
a agenției Reuter: „Voturile acor
date senatorului McCarthy au fost 
privite aproape în întregime ca o 
expresie a sentimentului potrivnic 
războiului". Casa Albă nu a comen
tat pentru moment succesul obținut

•..8.1. IUGOSLAVIA: Parte u sistemului hidro-energelia Trebishnjica, hidrocentrala Grancharevo 
este una din centralele de mare putere ale sistemului, urmînd să producă 2 000 KWH.

IN CLIȘEU: Vedere a barajului Grancharevo.

de McCarthy, faptul că în fruntea 
listei democrate s-a situat președin
tele Johnson (aproximativ 50 la sută 
din voturi) a întărit speranțele Ad
ministrației, care a fost totuși șocată 
de numărul mare de voturi împo
triva războiului din Vietnam. „Sus
ținătorii președintelui Johnson sînt 
evident tulburați de capacitatea de 
a acumula Voturi manifestată de se
natorul Eugene' McCarthy care și-a 
dus lupta de pe o platformă anti
războinică și care pînă In prezent 
este singurul adversar al președin
telui Johnson In obținerea candida
turii democrate pentru președinție", 
scrie agenția Reuter.

Obținînd peste 40 la sută din vo
turi, McCarthy va beneficia — cel 
puțin în primul tur de scrutin — de 
voturile a 20 din cei 24 de delegați 
al statului la convenția Partidului 
democrat din 'august, care va desem
na candidatul partidului pentru pre
ședinție. Decalajul dintre numărul 
delegaților favorabili senatorului șl 
cel al delegaților „loiali" președin
telui Johnson se explică prin faptul 
că McCarthy a limitat singur la 24 
numărul candidaților pentru lista sa 
de delegați care vor participa la 
convenție. In schimb, voturile ale
gătorilor favorabili președintelui s-au 
dispersai asupra celor aproximativ 
75 de candidați al delegației „loiale" 
președintelui. Importanța succesului 
lui McCarthy este însă limitată de 
faptul că delegații la convenție sînt 
angajați fată de un candidat numai 
în primul tur de scrutin.

Comisia a adoptat, de asemenea, 
un consens în care se arată că re
gimul lui Ian Smith „s-a pus In afa
ra legii prin actele sale barbare" și 
în care se cere Consiliului de Secu
ritate să ia de urgență măsuri efi
ciente pentru restabilirea păcii și 
securității în Rhodesia de sud.

Consiliul de Securitate se întru
nește mîine (vineri) pentru a exami
na cererea prezentată marți de că
tre grupul țărilor africane membre 
ale O.N.U. de a se aplica sancțiuni 
obligatorii împotriva -Rhodesiei de

Concurs de admitere
jn instituțiile militare
de învâtămmt

(Utmare din pag. 1)

sănătoși și să dorească să devină 
ofițeri activi ai forțelor armate. Con
cursul de admitere va avea loc In 
liceele militare „Dimitrie Cantemir" 
— Breaza și „Ștefan cel Mare" — 
Clmpulung Moldovenesc In perioada 
18 —27.06.1968 pentru clasa a iX-a, iar 
admiterea în celelalte clase în pe
rioada 01 — 10.07.1968.

La terminarea liceelor militare, ab
solvenții vor fi repartizați pentru a 
urma lnvățămîntul în cadrul uneia 
din școlile militare de ofițeri.

La școlile militare de ofițeri, cursul 
de pregătire medico-militară și Insti
tutul de limbi șl literaturi străine 
pol candida absolvenți ai liceelor de 
cultură generală cu diplomă de ba- 
oalaureat, care nu au depășit vîrsta 
de 22 ani. Concursul de admitere 
pentru școlile militare de ofițeri va 
avga. ,loc în perioada 01—10.07.1968 
și va consta din verificarea cunoș
tințelor din materiile cerute de ba
calaureat (matematică — scris și oral; 
fizică oral). Condițiile de admitere 
pentru Cursul de pregătire medico- 
m i Li tară șl Institutul pentru limbi șt 
lllerațtțri străine cit si perioada In 
care va avea loc, sînt cele prevă
zute în programa difuzată de Minis
terul Invățămlntului privind admite
rea în lnvățămîntul superior.

La școlile militare de maiștri se

primesc militari în termen, tineri 
încorporați și rezerviști In vîrstă de 
cel mult 26 ani, absolvenți ai unei 
școli profesionale, calificați în me
serii apropiate specialităților milita
re penlru care solicită să participe 
la concurs, cu un stagiu de cel pu
țin un an în specialitatea pentru 
care au obținut calificarea, precum 
și absolvenți ai liceelor cu sau fără 
bacalaureat.

La școlile militare de subofițeri se 
primesc militari in termen, tineri 
încorporați și rezerviști în vîrstă de 
cel mult 25 ani, absolvenți ai școli
lor generale de 3, respectiv 7 ani.

La Școala militară de muzică — 
ciclul profesional — se primesc ti
neri care au virsta între 15—17 ani, 
absolvenți al școlii generale de 8, 
respectiv 7 ani (de preferință absol
venți al școlilor de muzică de 8 

•ani) șl care au aptitudini muzicale.
Cei care doresc să candideze la 

examenele de admitere în instituțiile 
militare de învătămînt se vor adre
sa centrelor militare din Județele pe 
raza cărora domiciliază, în perioada 
15.03—31.05 a. c., unde vor primi de
talii asupra concursurilor. Tinerii 
încorporați se vor adresa în acest 
sens comandanților de unități. Can- 
didatilor 11 se asigură gratuit trans
portul, cazarea șl hrana pe tot tim
pul concursului.

(Agerpres)

Puternice lupte
LAGOS. — Intre trupe federale șl 

unități biafreza au loc lupte puter
nice pentru controlul unul impor
tant punct strategic; orașul ©nitsha, 
transmite agenția France Presse, ci
tind surse din Lagos. Trupele bia
freze s-au stabilit' pe poziții puter-

COREEANA : 
struclorii din Phenian tolosesa 
pe scară largă materialele pre
fabricate ia ridicarea noilor 
cartiere.

IN CLIȘEU : Aspect surprins 
obiectivul fotoreporterului 

pe un șantier de construcții 
locuințe din Phenian.

Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite; In 
cadrul ședinței, de marți a Comitetir- 
lui celor 18 state pentru dezarmare, 
a luat cuvîntui conducătorul dele
gației U.R.S.S. A. A. Roscin a dat 
răspuns unor luări .de poziții ale de
legațiilor prezente față de noua formă

a proiectului de tratat de nepro- 
liferare.

Au luat, de asemenea, cuvîntui 
Ivor Porter, reprezentantul Marii 
Britanii și E.L.M. Burns, reprezentan
tul Canadei, care s-au declarat da 
acord cu textul revizuit al proiectu
lui de tratat.

Dezertori americani stabiliți în
l’ARIS. — Uniunea franceză pen

tru dezertorii și nesupușii americani 
a anunțat marți că guvernul fran
cez a acordat altor trei dezertori a- 
mericani, oponenți ai războiului din 
Vietnam, autorizația de a se stabili 
în această țară. Ei au părăsit unită
țile lor din R.F.G. In prezent, numă
rul acestora este de 25. După cum 
relevă agenția France Presse, această 
uniune a luat ființă în urma 
reuniuni ținute la Paris Ia 28

în Nigeria

unei 
fe

elenice in apropierea orașului, dar 
sînt supuse unui puternic bombar
dament din partea armatei federale. 
Agenția France Presse arată că în 
ciuda eforturilor întreprinse de tru
pele guvernului de la Lagos, bia- 
frezii âr fi reușit să cucerească a- 
numite părți din orașul Onitsha.

(Urmare din pag. 1)

„Legea" a pus bazele „ajutorului" 
american către țările latino-amcrl- 
cane, in sumă de 70 milioane do
lari anual. Da<?ă se la in considera
ție că în emisfera sudică sînt peste 
20 de state, multe dintre ele slab 
dezvoltate și că profiturile obținute 
de S.U.A. depășesc de cîteva zeci 
de ori cele 70 de milioane, atunci 
această sumă apare de-a dreptul 
jalnică.

Dar iată că „Alianța pentru pro
gres" a fost creată, și atît presa cer-

In țările latino-americane acționea
ză peste 3 000 de companii ameri
cane. Dintre acestea 300--350 obțin 
jumătate din profiturile directe sau 
indirecte din această regiune (In 
1965 acestea erau de 11,3 miliarde 
dolari). Prin intermediul companiilor, 
S.U.A. dețin pozițiile-chela din eco
nomia multor țări latino-americane, 
iar monopolurile obțin un profit a- 
nual de: 
grupului 
milioane 
nu mai 
bancare,

3,5 miliarde dolari. Numai 
Rockfeller îi aparțin 23 
ha de pămînt arabil, ca să 
vorbim de întreprinderile 
industriale și comerciale,

„Bunăstare66
model american

curilor oficiale latino-americane și bi
neînțeles cea nord-americană au În
ceput să trîmbițeze despre „noua 
eră", despre „epoca egalității șl 
frăției". Suportul material al aces
tei afirmații ? Acordarea unor sume 
care între 19ȘI—1966 au oscilat în 
jurul a 6,5 miliarde dolari... pe bir
lic. In fapt a fost acordată mai 
puțin de o treime din această sumă, 
In timp ce dobînzile pe care țările 
latino-americane trebuiau să le plă
tească Statelor Unite pentru credi
tele primite s-au ridicat, numai In 
1967, la 2 miliarde dolari. In urmă
torii 10 ani, ele vor trebui să res
tituie cea mai mare parte a Împru
muturilor, la care se vor adăuga, 
firește dobînzile. La aceasta trebuie 
să adăugăm profilurile însemnate 
obținute din investițiile directe Sec
torul Investițiilor de capital ameri
can în America Latină este dominat 
de marile monopoluri. Datele statis
tice 84nt grăitoare în acest sens.

M .1 .
împtnzesc țările latino-america-care

ne. Acest grup a avut, de altfel, un 
rol important în crearea „Alianței". 
El și încă" o serie de reprezentanți 
ai marelui' capital american au ex
primat asemenea idei încă slin anii 
'50. Avipdj.lțțj vedere amploarea pe 
care o' ‘l'uăse 'mișoarea de eliberare 
națională, și tot mai desele proteste 
împotriva ' dominației • monopolurilor 
^americane. Rockfellerii au cerut gu- 
VQțntîlvV să i^7 mășpri serioase pen
tru „apărarea" intereselor america
ne în străinătate. Astfel s-a ajuns 
la situația de astăzi cînd prin „A- 
lianța pentru? progres" interesele 
monopolurilor ' americane sînt „apă
rate" cu tdt zelul necesar, ceea ce 
îi face să declare că programul re
prezintă „cel niai mare succes al po
liticii americane în America Latină".

Nu este exclus ca el să constituie 
într-adevărv» un succes, dar pentru 
marile monopoluri, care au transfor
mai America Latină intr-un uriaș re-

zervor de materie primă, in timp ce 
țările din această regiune au fost 
nevoite in decurs de 6 ani să de
valorizeze moneda naționala de cinci 
ori. Fiecare devalorizare a adus în 
rezervele federale ale S.U.A. su
me importante. „In anii de existen
ță ai „Alianței", scrie ziarul mexi
can „Politica" America Latină nu a 
cîștigat nimic, ci numai a plătit, 
dacă se are in vedere reinvestirea 
capitalului nord-american, salariile 
plătite „specialiștilor" din S.U.A. și 
prețul uzinelor și altor întreprinderi 
din țările latino-americane, care a- 
parțin americanilor. In consecință, 
conchide ziarul, s-ar putea spune 
că America Latină întreține, într-un 
fel, Statele Unite. ■

Rezultatul îl constituie o adînci- 
re a prăpastie! care desparte țările 
latino-americane de cele dezvoltate. 
Dacă ln 1961 corelația dintre volu
mul produsului global pe cap de lo
cuitor dintre America Latină șl 
S.U.A. era de 1 la 8. în 1966 acesta 
reprezenta 1 la 10.

„Lichidarea mizeriei" — unul din 
scopurile „Alianței pentru progres" 
rămlne o literă moartă. Venitul a- 
nual pe cap de locuitor la jumătate 
din angajalii latlno-americani este 
de... 120 dolari, adică pref.il a două 
costume de haine din stofă obișnui
tă. Potrivit datelor oficiale, numă
rul șomerilor a crescut de la 2 mi
lioane în 1960 la peste 3 milioane 
în 1966. Iu realitate numărul lor es
te de cîteva ori mai mare.

Rezultatele „Alianței", la stadiul 
actual de aplicare, reprezintă o o- 
glindă nu numai a subdezvoltării ță
rilor latino-americane și a însuși 
eșecului acestui program, ci și a po
liticii Washingtonului de „ajutor" 
acordat țărilor în curs de dezvol
tare.
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Deprimarea
Ia care au participat 
vest-germani, francezi 

ai organizațiilor care

bruarie 1968 
reprezentanți 
și suedezi 
luptă împotriva războiului din Viet
nam. Uniunea se ocupă de dezerto
rii și nesupușii americani veniți în 
Franța, asigurîndu-le adăpost și de 
lucru.

unei demonstrații
în Argentina

Grave inundații
în Turcia

ANKARA. — Ploile care cad fără 
întrerupere asupra capitalei turce și 
împrejurimilor sale au provocat gra
ve inundații în mai multe sate din 
apropierea Ankarei.

Sînt de semnalat 11 morți și con
siderabile pagube materiale. Multe 
locuințe au fost complet distruse, 
iar numeroase vite s-au înecat. Șo
seaua care duce spre aeroport a fost 
acoperită de apă, izolind-o complet.

Primul ministru turc, Suleyman 
Demirel, a vizitat locurile sinistrate 
pentru a studia măsurile ce trebuie 
luate în vederea ajutorării populației 
lovite de calamități.

Ciocniri violente între

BUENOS AIRES. — Sule de mun
citori de la fabrica de zahăr „Saa 
Ramon" din provincia Tucuman (Ar
gentina) au organizat marți o de
monstrație în semn de protest îm
potriva intenției patronatului de a 
închide această uzină. Intre poliția 
care a intervenit pentru a împrăștia 
demonstrația și manifestanți au avut 
loc ciocniri soldate cu numeroși ră
niți. Polițiștii au folosit grenade ca 
gaze lacrimogene șl bastoane de 
cauciuc pentru a-i dispersa pe mun
citori.

Grevă în Chite
SANTIAGO DE CHILE. — In Chile 

au declarat grevă 3 500 de munci
tori ai minelor de salpetru. Greviștii 
revendică majorarea salariilor pe 
măsura creșterii costului vieții. Po
trivii datelor oficiale, în 1967 pre
turile au crescut în Chile cu 21,9 
la sută.

țărani
și „reprezentanții11 moșierilor din Nicaragua

MANAGUA. — Numeroase familii 
țărănești din Nicaragua, aduse la 
disperare de sărăcie, au ocupat pă- 
mînturile neprelucrate ale latifundia
rilor de pe țărmul atlantic al tării. 
Intre țărani și „reprezentanții" ino-

șierilor au avut loc ciocniri violen
te. Guvernul central din Managua 
și-a trimis reprezentanții săi. Iu 
frunte cu ministrul agriculturii, pen
tru a analiza situația ia fata locului.

O nouă anchetă asupra
tragediei echipei Manchester

LONDRA. — Primul ministru 
Harold Wilson a anunțat marți 
in Camera Comunelor că gu
vernul britanic a ordonat o 
nouă anchetă In legătură cu 
prăbușirea, in anul 1958, in a- 
propiere de Miinchen, a avio
nului britanic care transporta 
echipa de fotbal a clubului 
Manchester United. Catastrofa 
s-a soldat cu moartea a 23 de 
persoane. Scopul principal al 
acestei noi • anchete este de a 
se stabili dacă pilotul avionu
lui, căpitanul Jemes Thain, ca
re s-a salvat, a fost vinovat 
de acest dezastru. Agenția 
U.P.I., care transmite știrea, a- 
minlește că opt titulari ai e- 
chlpel Manchester United și-au 
pierdut atunci viața. O anche-

ci autorităților vest-germa- 
a aruncat vina asupra pi-

lă 
ne 
lotului, care nu ar li controlai 
starea aparatului Înainte de 
decolare. Thain a declarat că 
prăbușirea avionului. • care a 
avut Ioc imediat după deco
lare, a iosl determinată de sta
rea proastă a pistei. Premierul 
britanic a menționai că guver
nul vest-german a căzut de a- 
cord să trimită martori vest- 
germani pentru a depune in 
cadrul anchetei. Thain. cure 
este acum crescător de păsări, 
a primit cu satisfacție efec
tuarea unei noi anchete In ca
zul său, in speranța că ea l-ar 
putea aduce disculparea. Tot
odată, el și-a exprimat dorin
ța de a zbura din nou.
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