
Președintele Republicii Franceze,
generalul Charles de Gaulle,

va tace o vizită oficială în România

de

rulant reparat

(Agerpres)

de doi ani și o

I. BARBU

(Continuare In

PROLETARI DIN TOATE ȚARII.fi. UNIȚI-VA t

Excursii în străinătate

Bancuri mari de pește se apropie
de litoralul românesc

în ziarul de aziO duzină de semnă
turi pe adresa
primăriei din Vulcan

FOTBAL Progresul — Jiul 2-1 — Din nou
„rocadă de lideri In ofsaid ! — Metalul

(Pag. a 3-a)

Ba
la

Hunedoara —■ Minerul Baia Mare 0-0.

care locuiesc pe a- 
stradă cer ajutor pen-

drumuri- 
efectivu- 

în

ralul Charles de Gaulle, și sofia, 
vor face o vizită oficiali în Româ
nia între II 19 mal 1968.
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drum de la carie
ră spre rampa de 
descărcare.
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eagus r președintelui Consi
liului I' Stat al Republicii Socialiste 
Românie, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Ropuhlicii, Franceze, gene-

INFORMAȚIA ZILEI
După paravanele justifică
rilor, adevăratele cauze

Rezultatele obținute de căli > ț.F. 
Petroșeni în lunile ianuarie șl fe
bruarie 1968, nu sini pe deplin sa
tisfăcătoare. Activitatea economică 
desfășurată in cele două luni poar
tă amprenta neritmicității realizării 
planului Valoarea producției glo
bale a oscilat între 82,7 la sută în 
ianuarie și 119.6 la sută în februa
rie. iar indicatorul de hază — pro
ducția marfă vîndută si încasată — 
între 42 la sulă, respectiv 90.5 la 
sută, realizarea pe două luni la a- 
Cest indicator fiind de numai 68,3 
la sulă. S-a manifestat, de aseme
nea realizarea preferențială a sorti
mentelor. Astfel, dacă la bușteni de 
fag pentru furnir lemn de mină ră- 
șinoase. celuloză fag și rușinoase, 
lobde doaqe și cherestea, planul a 
fost depășit, la bușteni de faq — 
sortimentul cu ponderea cea mai 
mare — si la lemn de foc, s-a în
registrat un minus do 800 
peciiv 4 505 tone.

Inzăpezirile repetate ale 
lor forestiere, completarea
lui necesar de muncitori abia 
decada a doua a lunii ianuarie sînt 
cauze obiective care au stînjonit 
desfășurarea în condiții normale a 
procesului de producție. Dar aceste 
cauze nu pot justifica nerealizările, 
salturile în îndeplinirea planului de 
producție și tendința realizării 
preferențiale a sortimentelor.

O analiză amănunțită a cauzelor 
duce la concluzia că un factor im
portant, care a influențat negativ 
realizarea planului, a fost slaba 
preocupare a unor șefi de parchete 
privind pregătirea condițiilor opti
me de lucru pentru anul 1968. Ca 
urmare, la parchetele Răscoala, 
Gîrbovina și Straja, considerate mal 

.ușor accesibile, au lipsit în aceas
tă perioadă stocurile necesare de 
material lemnos In faza apropiat — 
pe rampele de încărcare. Corobea 
Cristian, Filipaș Ion si Salat Andrei, 
șefii acestor parchete, n-au respec
tat tn trimestrul IV t967 măsurile 
prevăzute în graficul pregătirilor de 
iarnă. Conducerea întreprinderii n-a 
controlat la timp aceste sectoare șl

lucrurile s-au desfășurat la î«tim- 
plare. Sancțiunile pe care le-a dat 
conducerea I.F. Petroșeni șefilor da 
parchete amintiți, pot constitui 
exemple pentru ceilalți. Insă nu îm
bunătățesc cu nimic starea de lu
cruri prezentă. O situație oarecum 
inversă față de cea prezentată a 
fost la punctele de încărcare Sur
pată—Polatiște. Dosul Ripei, Cimpa, 
unde stocurile de lemn de foc exis- 
tonle la punctele de încărcare n-au 
putut fi valorificate, zăpada șl pan
tele mari ale drumurilor de acces 
împiedecînd desfășurarea normală a 
transportului. Concluzia care se des
prinde este una singură. Pregătirile 
pentru iarnă în vederea realizării 
planului in anul 1968 n-au fost or
ganizate la nivelul cerințelor. Ne- 
fiind urmărite la vreme, au rămas 
la aprecierea senior de parchete.

Toate acestea s-au răsfrînt ne
gativ asupra îndeplinirii indicato
rului — producția marfă vindută si 
încasată. Pentru alte amănunte re
feritor la îndeplinirea acestui indi
cator de bază, ne-am adresat tov. 
inginer Nicolae Bădică, directorul 
întreprinderii care ne-a spus: „In 
luna ianuarie, din cauza lipsei de 
muncitori, livrării'», în cea mai

parte s-au efectuat la sfirșitul lunii. 
Ca urmare, actele n-au avut timpul 
necesar să facă circuitul intre furni
zor și beneficiar. Astfel, față de 
2 486 000 lei, producție marfă, s-au 
încasat doar 674 000 lei. In luna fe
bruarie am început redresarea. Pe 
trimestrul I, realizarea planului 
posibilă. Avem condiții și vom 
liza toți indicatorii, cu excepția 
tlmentului lemn de foc".

Spusele tovarășului director al I.F. 
Petroșeni, pot constitui o garanție 
pentru realizarea în trimestrul I 
1968 a sarcinilor de plan, dar în nici 
un caz nu pol acoperi deficientele 
organizatorice care au acționat ne
gativ asupra activității productive la 
această întreprindere in primele două 
luni ale anului 1968.

Măsurile luate se cer a fi urmă
rite îndeaproape de conducerea în
treprinderii, termenele de aplicare a 
lor să fie respectate, pentru ca în 
viitor să fie evitate asemenea „în- 
tîmplări" care nu fac altceva de
cît să umbrească activitatea de pro
ducție la l.F. Petroșeni. Organiza
rea științifică a producției și a mun
cii, trebuie să-și spună și aici cuvîn-

R. SELEJAN

metal protnnd dăunător 
al unor manifestări 
de birocratism

să presupunem că tovarășa 
dulescu Elisabeta, funcționară 
biroul de personal at minei Dilja, 
sau tovarășul Jonescu Ioan, de la 
serviciul financiar al aceleiași ex
ploatări mergind la caserie pentru 
ridicarea salariului, primesc trei 
luni la rind cite 1 000 de lei mal 
puțin.

— De ce ? — ar intreba-o cu sigu
ranță pe casieră.

— Așa, fără nici un motiv — să 
le răspundă să zicem,’ cea care le 
face plata.

Nici tov. Bădulescu, nici tov. Io- 
nescu n-au fost puși în fața acestei 
ipoteze. Dar dacă s-ar intîmpla... 
Glonț la șeful exploatării, la pon- 
taj, la sindicat, ploaie de proteste, 
de amenințări și, putem fi siguri 

cei care i-ar lipsi nu de 1 000

aparate 
radio 

și televizoare
depozitele I.C.R.M. au in- 
cantilăți importante 

mărfuri, printre care: 210 bu
căți televizoare Dacia, al că
ror sonor și imagine sînt mult 
îmbunătățite față de Dacia 2; 
105 bucăți aparate de radio 
portative cu tranzistor! tip 
U.M.L.2; 130 bucăți aparate de 
radio portative cu tranzistor!, 
tip Mamaia; 100 bucăți televi
zoare E 47 șl 94, aparate de 
radio Darclee 4 și Darclee 5.

par.îțil Înainte de termen va 
permite preluarea a 40 la 
sulă din producția netă a uzi
nei pentru a fi cîntărită și, 
deci, reducerea pe cît posibil 
a staționării vagoanelor și 
creșterea siguranței dc func
ționare a exploatării.

Alte blocuri 
în faza recepției

UN STRUNGAR ISCUSIT DE 
LA TERMOCENTRALA PARO
ȘENI — COMUNISTUL HE 
GHEDUS FRANCISC, FRUf» 

TAȘ IN PRODUCȚIE 
PE ANUL 1967

La preparația Petrila au fost 
recepționate, cu o săptămina 
înainte de termen, lucrările 
de reparații la unul din podu
rile basculante de 100 tone. 
Terminarea lucrărilor de re-

După blocul D4 cu 31 apar
tamente, de curînd recepționat 
șl predat beneficiarilor din 
Petrila, încă două blocuri se 
vor recepționa șl preda în a- 
ceste zile: blocul B 3 b cu 
66 apartamente în microraio- 
nul B-ț-C din Petroșeni și blo
cul FI, cu 40 apartamente în 
Vulcan.

Pe lingă acestea, constructo
rii au predat corpul C al com
plexului comercial din Petrila 
care, de asemefiea, a fost re
cepționat.

Agențiile O.NT. din Capitală și din reședințele județene 
au pus în vînzare bilete pentru excursiile în străinătate pe 
trimestrul II. In această perioadă se vor organiza în R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria și 
U.R.S.S. peste 300 de excursii pe 23 itinerarii. La 15 și 25 
iunie se organizează, pentru prima dată, excursii cu autoca
rele pe o durată de 13 zile, pe traseul București — Plevna 
— Sofia — Plovdiv — Burgas — Varna — Tîrnovo — Bu
curești. De asemenea, In lunile aprilie și mai, O.N.T. va or
ganiza croaziere pe Dunăre în R.S.F. Iugoslavia și R. P. Un
gară cu motonavele „Oltenița" și „Carpați*.
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că 
de lei, ci numai de 10. n-ar rămîne 
nescărmănați.

Dar Negru Constantin, pe care 
viața l-a încercat mai greu, nu s-a pu
tut descurca intr-o situație similară. A 
lucrat în sectorul 1 al 
ca miner șeî de schimb 
zi cind, numai medicii 
spune din care anume 
mal putut. O boală de 
adus

bric 1967 — în situația- de a îl pen
sionat. Prin decizia nr. 2 516 a co
misiei de expertiză asupra capacită
ților de muncă a fost propus pen
tru pensionare cu data de 1 noiem
brie 1967. Pensie de invaliditate 
gradul III, cu drept de muncă ușoa
ră.

Om cu solie și doi copii, Negru 
s-a interesat imediat de rezolvarea 
problemelor care decurg din aceas
tă situație. S-a prezentat cu decizia 
medicală de pensionare Ia biroul de 
personal al minei Dilja, unde to
varășa Bădulescu Elisabeta t-a cerut 
să aducă și o adeverință de salari
zare pe o perioadă
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Freamătul de șantier dăinuie 
de multă vreme în orașul Vul
can, dind naștere unor noi 
străzi, unor cartiere întregi 
sau intinerindu-le pe cele ve
chi. Procesul de înnoire im
primă acestei vechi așezări 
miniere prospețime, elegantă, 
aspect de mare oraș. S-au ob
ținui multe succese 
podărire, Vulcanul 
la loc de frunte 
pe Valea Jiului 
în asemenea ac
țiuni.

Cu unele ex
cepții...

O asemenea 
excepfie o cons
tituie strada 
Plesnitoarea. Es
te adevărat, o 
stradă mărgina

șă, dar tot a Vulcanului și lo
cuită tot de oameni al muncii. 
Pe o porțiune de circa 500 de 
metri, această stradă e com
plet desfundată. Zeci de mun
citori care lucrează la diferi
te întreprinderi din oraș, co
piii de școală slnt obligafi li
teralmente să Înoate prin 
noroi.

Să nu credefi că piriă acum 
cetățenii de pe această stra
dă au stat cu miinile In sin. 
Anul trecut ei au pus mină 
de la mină și au efectuat prin 
contribuție voluntară lucrări 
de reparare a străzii. Dar lot 
ce lac ei strică utilajele grele 
ale preparafiei Coroeșli atunci 
cind trec pe această stradă 
mergind spre halda de steril.

Așa cum este și firesc, co

și în gos- 
siluîndu-se

lătenli 
ceasta 
tru a putea circula omenește 
atunci cind pleacă la lucru sau 
vin spre casă. Solicită să li 
se facă pe o parte a străzii 
un trotuar lat de 1 metru pe 
care să poală păși omenește. 
Dacă primăria orașului nu dis
pune de ciment pentru aceas
tă lucrare,

să

vin cu o propu
nere : in incin
ta termocentra
lei Paroșeni zac 
de mai multi 
ani slilpi de 
beton rebulați 
care puși unul 
lingă altul șl 
apoi cap la cap 
le-ar putea 
servi ca trotuar, 
ferind u-i de 

noroi. Petrescu Alexandru, 
Cocotă Ioan, Stanclu Petru, 
Lupșa loan șl alțl cetățeni de 
pe această stradă și-au expri
mat holărirea de a pune cu 
tofii umărul la lucrările de 
amenajare a străzii. Numai să 
fie ajutați. Pentru a pri
mi acest ajutor, 12 dintre ei 
și-au așternut semnăturile pe 
o scrisoare 
Și nu fără 
intr-adevăr 
noroi care 
cercare pe 
metă să circule pe aici. Con
siliul popular al orașului Vul
can trebuie neapărat să Inclu
dă In planul lucrărilor gos
podărești de primăvară și a- 
menajarea acestei străzi.

I. B.

ei

p

adresată redacției, 
temei. Strada pare 
o aglomerare de 
pune la grea ia
cei care se iricu-

r

r

Oile au ieșit 
păscut. E Încă un 
senin că primăva
ra a sosit 
meleagurile 
tre.

Specialiștii Stațiunii de cer
cetări piscicole „Grigore Anti- 
pa" din Mamaia, care au în
cheiat o expediție cu nava 
„Marea Neagră-, au detectat 
bancuri mari de pește aflate 
In migrație care se apropie 
de litoralul românesc. In ur
ma recomandărilor făcute de 
el, la Întreprinderile piscicole 
Jurllovca și Șulina au fost pre
gătite plasele fixe și în derivă 
pentru pescuitul scrumbiilor 
care sînl In drum spre gurile 
Dunării. Concomitent, se pre

gătesc talienole pentru cele
lalte specii de pește marin cu 
valoare economică: stavrizi, 
pălăinidă, calcan, guvizi etc. 
Tot la indicația cercetătorilor 
stațiunii din Mamaia, la ta- 
liene se folosesc flotori meta
lici — mult mai economici și 
mai ușor de- manevrat decît 
parii de lemn utilizați în mod 
obișnuit șl se stabilesc locu
rile de amplasare a talienelor, 
în funcție de zonele de aglo
merare a peștelui.

(Agerpres)

Azi la ora 8 temperatura ae
rului la Petroșeni a fost _ de 
plus 3 grade, iar la Paring de 
zero grade. (In cursul nopții 
termometrul a indicat plus 3 
grade Ia Petroșeni și minus 1

grad la Paring). Grosimea ză
pezii Ia Paring:. 91 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vremea va deveni închi
să cu cer mai mult noros. 
Vint slab din sectorul sudic.

Secvențe culturale
1

Din lumea științei și tehnicii
(Pag. a 2-a)

ACTUAL LȚATȚA PFGLUL

Ajutorul american și Vietnamul
Bugetul american pe anul finan

ciar 1968—69 prezintă două caracte
ristici care demonstrează contra- 

■ dicțiile politicii S.U.A. față de „lu
mea a treia": bugetul apărării, cel 
mai ridicat după cel de-al doilea 
război mondial; cele mai scăzute 
credite de ajutor In străinătate din 
ultimii 20 de ani.

încă din octombrie 1966, Congre
sul votase bugetul de ajutor, cel 
mai slab din ultimii 9 ani — 2 940 
milioane dolari, respectiv 0,5 la su
tă din P.N.B. (produsul național 
brut). Ziarul „New York Times" a 
calificat atunci acest buget drept 
„dizgrațios".

Prdpunînd Congresului un buget 
de ajutor de 3100 milioane dolari, 
președintele Johnson se’ baza pe 
faptul că va evita o nouă reducere, 
trecînd, așa cuui procedase anul tre
cut tu Vietnamul, ajutorul militae

acordat Laosului și Tailandei (a- 
proape 250 milioane dolari) din bu
getul de ajutor In cel militar. Con
gresul a aprobat; cu toată pledoaria 
pasionantă a senatorului Robert Ken
nedy în favoarea Alianței pentru 
progres șl apelurile publice ale Ca
sei Albe, Congresul a votat, la 15 
decembrie, cel mai scăzut buget din 
ultimii 20 de ani.

Ansamblul programului de ajutor 
în străinătate a fost scăzut de la 
3,23 miliarde dolari (1966—1967) la 
2,3 miliarde dolari. Singurul sprijin 
economic a fost redus cu 34 la sulă, 
trecînd de la 2 880 milioane dolari 
la 1 895. Această amputare a atins, 
In special, sectoarele Împrumuturi
lor pentru dezvoltare (—44 la sută), 
pentru cooperare tehnică (26 la su
tă). și ale Alianței pentru progres. 
Lumea a treia plătește scump răz
boiul din Vietnam.

Generalul Westmoreland a con
ceput „un război de lux". Și el tre
buie plătit. Fiecare soldat american 
din Vietnam costă 25 000—30 009 do
lari, fiecare misiune de bombarda
ment cu un „B-52" — 60 000 do
lari. Totodată, trebuie întreținută 
baza logistică cea mai puternică din 
lume. In total, America trebuie s<4 
„plătească" 3.5 milioane de soldați 
dintre care o șeptime se afla în 
Vietnam, 14 038 avioane — dintre 
care 600 „B-52", 938 nave și o for
ță aeriană de 8 878 avioane. Răz
boiul din Vietnam reprezintă el sin
gur 14 la sută din cheltuielile bu
getare. Casa Albă va trebui să con
sacre în anul viilor pentru acest 
război — 26.5 miliarde dolari, res
pectiv un sfert din bugetul milDțiF 
(75 miliarde dolari. 43 la din
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STEAGUL ROȘU w

ECOURI

„Se apropie perioada 
toaletei de primăvara 
a orașelor**

SECVENJE CULTURALE L
Marii 10 martie

Am cilii cu maiv satisfac
ție articolul „Sc apropie peri
oada toaletei de primăvară a 
orașelor” puhlical în ziarul 
nostru din II martie 1968.

Cum orașul nostru, a deve
ni municipiu, socotesc că e 
oarlc necesar a sc lua din 
timp măsuri pentru o mai bu
nă gospodărire, mai ales pen
tru pavarea străzilor și tro
tuarelor, care lasă foarte mult 
de dorit si numai cinste nu 
'ac. După cile cunosc pentru 
'ntretinoroa străzilor, zonelor 
\ erzi s-a prevăzut a se chel- 
•ui suma do 2 600 000 lei. lată 
<le ce propun ca în planul de 
-eparatii si întrețineri s3 se 
prevadă și străzile Ștefan cel 
Mare, 16 Februarie și Muncii 
care se află tnlr-o situație... 
care merită atenție. Murdăria 
acestor străzi ce v ine de pe 
dealuri ajunge pînă-n strada 
principală chiar în fata cine
matografului ,,7 Noiembrie1' și 
a Școlii generale nr. 1. Aceas
ta din cauza canalului mic ce 
se înfundă mereu. Comanda
mentul care va avea menirea 
să hotărască lucrările gospo
dărești re se vor întreprinde

<i nccastă primăvară este aș
teptat să facă o vizită șl pe 
la noi. pînă sus la noile bazi
ne de apă potabilă căci acestea 
par a fi cele mai neglijate 
străzi ale orașului iar locuito
rii lor sini foarte nemulțumiți.

Pe aceste străzi multi cetă
țeni și-au construit case cu 
iredite de la stat și socotim 
că ar fi nedrept din partea 
gospodarilor orașului să nu ne 
dea o mînă de ajutor. In mo
mentul de făli, - cînd mai dă 
cîto o spoială de zăpadă sau 
cînd plouă — sîntem nevoit! 
să umblăm cu cizme de cau
ciuc și să înotam prin nămol 
si apă. care Intră prin porii și 
chiar peste ziduri, în curți, 
distrugînd fundația caseloT și 
grădinile.

E foarie bine că se vor re
nova și moderniza străzile Ca

za Vodă, Vasile Conta, Cloșca 
și altele. Dar e necesar ca șl 
străzile noastre să fie astfel 
întreținute îneît oamenii să 
poată circula pe ele.

Coman 1. DUMITRU
Petroșeni

Str. Ștefan cel Mare, 14

POȘTA REDACȚIEI
Saba loan, Lupeni. împărtășim i'i- 

trulotul nemulțumirea dv. în legă
tură cu faptul că ..Steagul roșu" se 
difuzează unor abonați din Lupeni 
și din alte localități numai a doua 
zi după apariție. Pentru a asigura 
primirea ziarului de către cititori 
chiar în ziua apariției, s-au luat toa
te măsurile pentru pornirea rotati
vei la ora 12. La ora 12.45 poate fi 
expediat întregul tiraj pentru loca
litățile din Valea Jiului : Uricani. 
Lupeni. Vulcan. Aninoasa. Pînă la 
ora 13,30 se tipărește întregul tiraj 
al ziarului nostru. Dorim ca cititorii

care-și procură ziarul de la chioș
curi, să-l poată găsi aici, în drum spre 
casă, după terminarea programului 
de lucru. Sînt condiții pentru ca a- 
bonații din întreprinderi să ia ziarul 
de la chioșcul unității respective, 
la sfîrșitul șutului. Dar pentru a- 
ceasta nu-i suficientă apariția la 
timp a ziarului. Difuzarea presei 
trebuie să lucreze tot atit de ope
rativ și. bineînțeles, vom face toate 
demersurile pentru ca și posta să-și 
facă datoria fată de abonatii ziaru
lui nostru.

De azi ta cinema

„7 Noiembrie" Peiroșeni

Un bărbat 
și o femeie

Un film distins cu ..Palme d'or' 
la Cannes în 1966, cu premiul ..Os
car"-! 966 pentru cel mai bun sce
nariu după o operă literară, cu încă 
un „Oscar" pentru col mai bun film 
străin 1966. cu premiul O.C.I.C. și 
cu premiul Comisiei Superioare Teh
nice tot la Cannes, practic nu ar 
mai avea nevoie de prezentări. „Un 
bărbat și o femeie" este n poezie 
fermecătoare despre descoperirea re
ciprocă a două ființe umane și des
pre fericirea de a Iubi. Dink-un su
biect, în aparentă minoT, Claude 
Lelonch, regizorul acestei pelicule, a 
scos accente nostalgice, a compus 
un film minunat, plin de pudoare 
și de tandrele. Prin delicatețea șl 
simplilatea sa. prin darul inedit de 
transfigurare poetică a realității ca
re aureolează cu o stranie puritate 
destinele cele mai simple, Lelouch 
se relevă ca un mare intimist al e- 
cranului. In acest film nu privim 
actori care joacă. Simțim pulsațiile 
unor oameni oare există. Toată sen
sibilitatea este cristalizată în cei doi 
Interpret, care dau un caracter înăl
țător acestui film emoționant. Far
mecul și feminitatea lui Anouk Al- 
mee, finețea și căldura discretă a 
lui J. L. Trintignant (intepretii ce
lor două roluri principale) — sînt 
calități care au lăsat impresia (și 
vor lăsa) că dau personajelor tot ce 
au mai bun în ei înșiși. Nici un cu- 
vînt despre subiect. Pe ecranul ci
nematografului „7 Noiembrie" veți 
vedea ceea ce se numește cu ade
vărat un „film bun".

„Cvintetul color" la Călan
joc și voie bună .. La sfîrșitul săp- 
iămînii care o liceul, formația de 
muzică ușoară „Cvintetul color" a 
Casei de cultură a sindicalelor din 
Petroșani a poposit în mijlocul me- 
lolurgișlilor din Călan.

In fala unei numeroa.se asistent•

'.iw-rii instruni-ilișli pelroșeneni, în
soțiți de soliști vocali, nu prezentat 
mi Iriim >s spectacol intitulat „Poate 
vreți să dansați !". Aprecierile mă
gulitoare cucerite de această entu
ziastă formație orchestrală din Pe
troșeni sînt o dovadă a valorii coin- 
ponen|ilor ei.

17.30 p. ’.ir . rr i m.» i Galeria de 
radon. Filmul: Kiri, clovnul.

18.00 Circuitul economi». Transmi
siune do la întreprinderea . Țe
sătura" — Inși,

18.30 Curs do limba franceză (lec
tin n 8-a).

19JV1 Pentru tineretul școlar: Vă 
place muzica 7 „Don Quijole" 
de G. F. Telemann fselecținnl). 
Interpretează un grup de bale
rini de la Opera Română.

19.30 Telejurnalul dc ■ ■ ară.
19,50 Buletinul mc leoroloqic. Publici- 

tale.
20 00 Filmul seriol: Thierry la 

Fronde.
20.30 Seară dc teatru „Io, Mircea 

Voievod" de Dan Tărchilă. In- 
lerpreîonză un colectiv de ac
tori de la Teatrul de stat dftl 
Constanta. In pauză: Alburi 
dc poezie de dragoste.

23.30 Telejurnalul de noapte.
23,40 închiderea emisiunii.

DESTINATARI! FELICITĂRII
Spicuim dintr-o scrisoare I mul

țumire adresată coleci.. ilui Atelie
rului de reparafii electrice din Vul
can : „Vă mulțumim pentru modul 
conștiincios în care au fost reparate 
transformatorul de 320 kVA și roto
rul ventilatorului de 290 kW, repa
rații care s-au făcut intr-un timp re
cord. Vă felicităm pentru aceste re
zultate bune". Expeditor: Serviciul 
electromecanic de Ia mina Lupeni.

...In primele zile alo lunii februa
rie, la atelierul de reparații «»|ortri- 
ce din Vulcan a sosit un rotor pen
tru a fi rebobinal. Fiind vorba de 
rotorul unuia dintre entilatoarele 
statiei de aeraj „Victoria" — care 
asigură aer proaspăt mai multor 
sectoare din subteranul minei Lu
peni — robobinarea acestuia, consi
derată drept o lucrare foarte urgen
tă. a fost t[imisă atelierului de bo- 
binaj greu. „Lecuirea" rotorului a

fost încredințate unui bobinator de 
înaltă calificare, pe nume Ionică Pe
tru. Pe lîngă Ionică a fost reparti
zat să lucreze și un tinăr care a fă
cut cunoștință cu abecedarul mese
riei de bobinator doar de cîteva luni 
— Dumitrescu John. Au urmat, în- 
tr-un ritm care a uimit pe cei cu
noscători. operațiile dinainte știute : 
desfacerea izolației arse, recondițio- 
narea barelor de cupru, reizolarea 
spirelor bobinei remontarea și con
solidarea bobinelor. intima operație, 
impreqnarea bobinelor cu lac Izo- 
lant. a avut loc după 12 zile de la 
încep.-rea reparației. In aceste două 
suptTrnini de muncă fructuoasă, Io
nică a fost pe rînd lăcătuș, frezor, 
strungar sau bobinat v - după cum 
cerea situația.

Maistrul șef al , bobinajului greu", 
Olarii Teodor, omul care în cei 44 
de ani dedicați bobinajului a formal

• ile de meseriași, apreciază că ori
care alt bobinator ar fi avut nevoie 
de cel puțin o lună pentru a „vin
deca" rotorul ventilatorului. Ceea 
ce înseamnă că destinatarii felicită
rii stnt Ionică și Dumitrescu...

De cîteva zile, la „bobinaj greu" 
a poposit un ait rotor, provenind 
de la aceeași slatie de aeraj. Gum 
la repararea primului rotor s-a cî$- 
tlgat o experiență prețioasă, Ionică 
a asigurat conducerea atelierului că 
va încheia ultima operație a rebo- 
binării după numai 8 zile. Ionică va 
fi iar pe rînd frezor, lăcătuș, bobi
nator sau strungar, după cum o va 
-ere situația, Iar John va fi din nou 
ri’-itorul său de nădejde.

Fr. VETRO

Efectul profund dăunător al 
unor manifestări de birocratism

(Urmare din pay. 1i

lună cit a lucrat Ia mina Aninoa
sa. Pina la sfîrșitul lunii septembrie 
adeverința a fost depusă și minerul 
Negru a trecut din cînd in cind să 
vadă stadiul In care se ailă întoc
mirea dosarului de pensionare.

— Nu l-am trimis, ii răspundea 
Iov. Bădulescn pentru că nu sînt 
gala actele de la biroul financiar.

— Ai răbdare, îl asigura tov. Io- 
nescu de la biroul financiar, că toate 
vor li gata la timp.

Intre timp, cu dala de 1 noiem
brie — data de la care a lost pro
pusă trecerea în pensie — tov. Ne
gru s-a angajat ca paznic P.C.I. la 
Institutul de mine cu un salariu de 
750 lei. Acest salariu, plus pensia 
care urma să i se acorde, avea 
să-i asigure un ciștig aproximativ 
egal cu cel pe care l-a avut pe 
vremea cînd putea munci ca mi
ner.

Dar n-a fost așa. Vinlurătorii de 
hirtii, cind se apucă de tărăgănat 
lucrurile, o îac cu tot dichisul. Le
gea prevede că pensia se plătește 
cu începere de la dala desfacerii 
contractului de muncă sau data în
cetării plă|ii ajutorului pentru in
capacitate temporară de muncă da
că cererea pentru pensionare, îm
preună cu toate actele necesare, a 
lost depusă la organele de preve
deri sociale în termen de cel mult
3 luni de la ivirea acestei situații. 
Dar dosarul ru cererea de pensio
nare a minerului Negru a ajuns la 
prevederile sociale abia in 3 februa
rie 1968. deci mult după expirarea 
acestui termen, fată deci, cum din- 
tr-odată, omul a pierdut pensia pe
4 luni de zile ! După sosirea do
sarului s-a constatat că unele a- 
deverințe de salarizare nu erau în
tocmite legat și deci trebuiau re

mote. Deci dosarul a făcut cale

întoarsă la E.M. Dilja pentru refa
cere șl aceasta s-a și Intimplat in 
jurul datei de 20 febrnarie. Dar în 
dala de 13 martie, dosarul refăcut 
nu fusese încă trimis prevederilor 
sociale. A bătut omul la ușa comi
tetului sindicatului, s-a plins, dar 
degeaba. Dosarul era cind la biroul 
person^ la tovarășa Bădulescu, 
cind la Iov. Ionesco de la finan
ciar. Tărăgănări, justificări — căci 
acestea formează deseori crusta sub 
care vegetează sfidarea a tot ceea 
ce e uman. lipsa de înțelegere, de 
grijă fată de ne\ oile cetățenilor.

Și așa au trecut lunile noiembrie, 
decembrie, ianuarie, februarie șl 
martie in care Negru nu și-a putut 
primi pensia. Total 5 luni, și dacă 
evolnăm pensia Ia cca. 1 000 de lei 
pe lună, iată lin total de 5 009 lei 
care la un om sulerind, cu soție și 
doi copii, nu sint de aruncat.

Și totuși, cum s-ar simți cei care 
au generat această situație dată li 
s-ar impune să-l despăgubească pe 
om. Să simtă și ei, pe propriul lor 
buzunar, efectul profund dăunător 
al acestor revoltătoare manifestări 
de birocratism.

Gorlina s-a lăsat peste scena Casei de cultură. După spectacol, 
pionierii pelroșeneni — pentru cîteva ore artiști amatori — părăsesc 
satisfăcnți localul celui mai frumos lăcaș de cultură al Văii Jiului.

Foto : N. Moldoveanu

Serată literară la club
Zilele trecute, conducerea Liceu

lui Uricani, cq concursul clubului 
sindicatelor din localitate, a orga
nizat o serată literară cu tema „Per
sonalitatea lui Octavian Goga".

In fata celor peste 150 de specta
tori, elevi, părinți, cadre didactice, 
toy. profesor Peligrad Dumitru a dat 
citire unei prezentări ample des
pre viata și creația literară a ma
relui poet român, după care a ur

mat programul de recitări. Poeziile 
„Dăscălită", „Bătrlni", „Un om", „Ru
găciune", „Oltul", „Prăpastie" și al
tele au fost declamate cu mult simt 
artistic de elevii și elevele claselor 
a X-a și a Xl-a. Și-au etalat calită
țile de recitatori sensibili elevii lăn
cii D„ Buz.ianu E„ Nicoară O., Bo
ran Z., Kovacs I.

M. TODORAN 
corespondent

Notă

„LIBRĂRIA NOASTRĂ"
Citind mențiunea „noastră" pe fir

ma librăriei din Vulcan s-ar părea 
că și aceaștă unitate ar aparține tu
turor locuitorilor din acest oraș ca
re au astfel posibilitatea să-și cum
pere cele necesare, In oricare din 
zile, conform orarului unității.

Dar cine crede așa se înșeală. Ma
gazinul aparține celor două vinză- 
toare care 11 deschid și îl închid 
după un orar greu de înțeles. Greu 
de înțeles pentru că totul este... cu
fundat în întuneric și enigmă. La

început mai apăreau pe q-.-am bile
tele care anunțau plecarea librari
lor la Deva, la ședință, sau ne în- 
cunoștinlau despre sosirea mărfii șl 
„necesitatea" inventarelor. Că toate 
acestea erau mai dese ca la celelal
te magazine, treacă-meargă, dar a- 
cum, de la un limp, nu mai știm de 
loc ce se tntlmplă cu orarul... Deși 
ar trebui să știm și noi '. Pentru că 
e.„ a „noastră".

Imling IACOB 
corespondent

CALENDARUL SfiLEO
luni 18 marile

1823 — S-a născut Constantin D.
Aricesc n. istoric și publicist, parti
cipant la revoluția din 1848 din 
Țara Românească (145 dc ani).

1866 — S-n născut compozitorul D. 
Georgescu Kiriac, cercetător al fol
clorului muzical.

1898 — S-a născut Horia Moldovea
nu, militanî a) mișcării muncito
rești din (ara noastTă.

1929 — A murit în închisoarea Ji
lava G. M. Vasilcscu-Vaida, acti

vist de frunte al Partidului Comu
nist Român.

1950 — Se înființează Comisi.i de 
stat a slandardizării.

1954 — A apărui primul număr a] 
revistei . <">azola literară", organ 
săplăminal a) Uniunii Scriitorilor.

1871 — Proclamarea Comunei din 
Paris.

1921 -— A fost i realii Armata Popu
lară Mongolă.

1844 — S-a născut compozitorul N. A. 
Rim«ki-Korsakov.

PROGRAM DE RADIO
Marți 19 nurlie

PROGRAMUL J :
6,00—8,25 Muzică și actualități; 

8,25 Moment poetic; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Slart spre extraordinar. 
(Emisiune pentru tineret). 9,55 Mu
zică ușoară de Aurel Giroveanu; 
10.10 Curs de limba engleză; 10,30 
Trei dansuri bavareze; 10,45 Cinte- 
ce și prelucrări de Pretorian Vlai- 
cuiescu; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Muzică populară; 11,15 Soliști de 
muzică ușoară; 11,45 Sfatul medicu
lui : Prevenirea crizelor de ulcer; 
12,00 Interpret! de operă; 12,22 ln- 
tllnire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 13,20 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de muzi
că ușoara; 14.15 Tot înainte; 14,35 
Radio-publicitale; 14,50 Interpreta 
franceză Nicoletta; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Orchestre de muzică 
populară; 15.25 Arii din operele; 
15,40 Trio-uri de muzică ușoară; 
16,00 Radiojurnal. Spori; 16,20 Piese 
corale de Nicolae Oancea; 16,30 Că
lătorie în istoria civilizației; 16,55 
Preludii la opere; 17,15 Odă limbii 
romane; 17.45 Piese de Maurice Ra
vel: 18.00 Buletin de știri; 18,05 Ca
leidoscop muzical; 18.30 Tribuna ra
dio; 18,40 Cîntă Bonone Sinulescu; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazjn sportiv; 20,17 Melodii’roma
nești; 20,40 Ediție radiofonică Dela- 
vrancea; 21,00 Melodii magazin; 22.00 
Radiojurnal. Sport; 22.20 Cîntă Ma- 
rieta Rătrînu; 2230 Moment noetic; 
22,35 Refrene cunoscute: 23 00 De ia 
muzica ușoară la jazz; 23.20 Muzică 
ușoaTă; 24,00 Buletin de știri; OP' 
— 500 Estrada nocturna

PROGRAMUL n :
STAȚIA 351 METRI. 6,45-7,00 A-

gendă buc ureș lean ă; 7,00 Jocuri 
populare; 7r10 Tot înainte; 7 30 Bu
letin de știri; 7,39 Marșuri pentru 
fanfară; 7,45 Cîntăreti ai plaiurilor 
noastre,- 8,00 Muzică ușoară; 8.30 
Buletin de știri; 8,35 „Dobroge, pă- 
mînt cu flori" — emisiune de fol
clor; 8,45 Arii din opere; 9.30 Me
lodii mai puțin cunoscute; 10.00 Bu
letin de știri; 10,30 Antologie de li
teratură universală; 10.45 Cîntece 
ciobănești si joouri populare; 10,515 
Lucrări vocale și instrumentale; 11,15 
Vorbește Moscova; 11,45 Piese co
rale; 1’2,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 12,07 Varietăți muzi
cale; 12,45 Melodii vechi și noi cu 
Dalida; 13,00 Recital de operă Emil 
Rotunde; 13,15 Miniaturi orchestrale; 
13,30 Radiomaqazinu) ascultătoare
lor; 14.00 Radiojurnal. Sport; i 4.08 
Cîntă Marioara Precup si Constan
tin Busuioc; 14 30 Concert de prînz; 
15,00 Duete din operele; 15,15 Me
lodii... melodii; 15,35 Piese instru
mentale; 15,50 In ritm de vals; 16,00 
Piese alese din folclor; 16,15 Sfatul 
medicului; 1620 Poveștile operetelf 
16,43 Portrete muzicale; 17.00 Radio
jurnal; 17,15 Trei dansuri de Theo
dor Roqalski; 17,28 Orchestra Ray 
Coniff; 17,40 Radio-publicitate; 18,00 
O tînără interpretă a folclorului bă
nățean : Valeria Toader; 18,10 Amfi
teatru literar; 18,30 Am îndrăgit <J 
melodie; 18,55 Buletin de știri; 19,50 
Noapte bună, copii: Povestea „Lău
dărosul"; 20,00 Muzică ușoară d® 
Andrei Proșteanu și Titel Popovlclf 
20,45 Muzică ușoară; 21,00 Buletin 
de știri; 21,30 Fonoteca de aur: G. 
Ramadan; 21,50 Soliștii Isabella la- 
netti și Dan Spătaru; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 . Discuri inedite; 24,06 
Caruselul melodiilor; 0.55—1,00 Bu
letin de știri.

Automatizată, mecanizată, așa se prezintă noua secție a fabricii de tricotaje si confecții pentru copii .1 Iunie’ da Timișoara
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Ceas de mînă 
cu cuarț

Fabricanții de ceasuri din Japom 
au anunțat că vor începe pentru 
prima oară fabricarea industrială a 
noului tip de ceas de mînă coman
dat cu cuart. Acest supereronometru 
va devia într-o luDă cu numai o se
cundă fată de timpul astronomic.

Ceasurile cu cuarț, ca precizie in
ferioare numai ceasurilor atomice, 
sînt de citva timp folosite In astro
nomie și tehnica cosmonautică. Ja
ponezii, precum și elvețienii, au por
nit la miniaturizarea pînă la for
matul de ceas de mînă a ceasurilor 
cn cuart.

Miezul mecanismului electronic al 
ceasului 11 formează — în locul ba- 
lansului obișnuit, un cristal de cuart 
cam de mărimea secțiunii unui băt 
de < iiibrit. 0 minibalerie electrică 
imprimă cristalului de cuart 8192 
oscilații pe secundă (balansul obiș

nui! . maximum 5 oscilații pe sec.). 
Un sisttm miniaturizat de elemente 
de construcție electronice transmite 
oscilațiile uniforme unui motor mi
nuscul, care acționează arătătoarele. 
Prototipul japonez conține cca. 60 
tranzistori, 80 rezistențe și 50 con
densatoare.

întreaga instalație este alimentată 
cu a milioana parte din consumul 
de curent a) unui bec -ie 100 W. Cu 
o singură încărcătură d* baterie 
ceasul cu cuart poate fi acționat 
timp de 14 luni.

Pentru „prevenirea" 
bolilor cardiace

Dr. William M. Strain de la sec
ția Universității din Rochester 
(S.U.A.) consideră că adăugarea unor 
cantități infine de zinc și de vana
diu In apa de băut poate reduce ris
curile afecțiunilor cardiovasculare. 
El își sprijină „teoria" pe două con

statări : pe de o parte lichidul ca
re constituie cca. 70 la sută din cor
pul uman conține aceste minerale, 
și, pe de alta parte, ele lipsesc la 
cardiaci.

Este posibil ca In aceste fapte in
contestabile să rezide o metodă ori
ginală susceptibilă să prevină bolile 
de inimă.

Vîrsta planetelor 
sistemului solar

Dr. J. Wasserburg, de la Institutul 
tehnologic din California, a declarat 
că, așa cum rezultă din studierea 
meteoriților, vlrsta planetelor din sis
temul solar este de aproximativ 4,6 
milioane ani.

După părerea sa, rezultatele aces
tor cercetări atestă că 1n urmă cu 
4,8—4,7 milioane de ani a avut loc, 
probabil, formarea planetelor și de
zintegrarea altor corpuri cerești.

Meteoriții, cele mai vechi obiec

te din sistemul solar sini, după cum 
se presupune, fragmente ale unor 
corpuri mari de tipuTplanetelor ca 
re s-au dezintegrat, probabil In tini 
pul cataclismelor produse de cioc 
niri, răminfnd un flux de fragment»- 
in jurul Soarelui.

O nouă bază carbo
niferă în Ucraina

Pe malul Niprului, unde au fost 
descoperite bogate zăcăminte dc căr
bune, a început construcția unei fa
brici de concentrare a minereului 
care va prelucra 11 milioane tone 
de cărbune cocsificabil pe an.

In această regiune se creează o 
nouă bază carboniferă a Ucrainei 
denumită Donbasul dc vest. Aici 
funcționează 3 mine și se constru
iesc alte 9. Aceste mine vor furniza 
15 milioane lone de combustibil 
pe an.

Fabrica respectivă va furniza con

centrate pentru producția de cocs 
metalurgic.

Transportul de cărbune la fabrice 
de concentrare va fi asigurat nu nu
mai pe cale ferată, ci și cu ajutorul 
unui sistem de conveiere.

Noutăți în domeniul 
motoarelor

Motor cu furbină 
cu gaz pentru 
automobile

Firma americana „International 
Harwsler” a prezentat prototipul u- 
nui molor cu turbină cu gaz pen
tru autocamioane, tare urmează să 
intre în fabricație in 1970.

Acest motor urmează să înlocu
iască motoarele Diesel cu puterea 

de peste 300 C.P. folosite ia auto
camioane.

Se apropie timpul, a declarat un 
reprezentant al firmei respective, 
cind turbinele cu gaze vor concura 
motoarele Diesel datorită economi
cității, greutății mai mici și gabari
tului redus, cheltuielilor de exploa
tare mai mici și qradului mai mare 
de siguranță in folosirea lor pe au
tomobilele care fac curse lungi.

Prototipul prezentat de firma a- 
mintilă cântărește 720 kq, are lun
gimea de 50 țoii, lățimea de 3G țoii 
și înălțimea de 41 țoii.

Motor cu o mișcare 
simultan rotativă și 
axială a rotorului

Pentru unele utilaje de construc
ție (maloxoare, siulc- tăietoare, scule 

percutante, macarale etc.) s-a reali
zat în S.UA. un molor cu o mișcare 
simultan rotativa și axială a roto
rului. Motorul se compune din două 
stator ie și un rotor. Intr-o succesiu
ne rapide, statoarele sînt excitate 
rînd pe rînd cu curent alternativ. 
La ex» iîarea pi imului stator, rotorul 
începe să pivoteze și s mu'.tan să 
se deplaseze de-a lungul axei de ro
tire *pre punctul rezistenței magne
tice minime între cimpoi său și dffl- 
pul primului stator. Cind curentul 
este aplic at la al doilea stator, roto
rul continuă să se rotească și se 
deplasează pe aiă în direcția inver
să, spre noua poziție de rezistență 
magneli» 6 minimă.

In cursul unei rotiri complete, ro
torul efectuează 1—32 680 W.

numeroa.se
S.UA
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In ofsaid!

Demonstrație 
nereușită

Din nou 2-1
„rocadă" 
de lideri

ț F. C. Argeșul a lăsat șe
fia la poalele Timpei.

A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua — „împărțeală fră
țească".

„U* 
gere

Cea mai mare surpriză : 
Craiova — prima Infrin- 
acasă, după doi ani.

Petrolul a ,,poluai plaja"
litoralului.

• Goluri marcate: 14; gaz
dele — 10, oaspeții — 4. Deci 
două goluri de fiecare meci.

• S-au 
Ia fiecare

înscris cile un gol
45 de minute.

★

Etapa a
Iul diviz.ei A do fotbal a fost 
în general calmă. „Taifun" a 
fost doar la Craiova, unde. In 
urma Infrîngerii Universității 
de către dinamovișlii hnru- 
reșteni. farmaciile au rămas 
fără... antinevralgice. Argeșe
nii s-au deplasat la Brașov cu 
speranța do a-si păstra sofia 
clasamentului. An pierdut a- 
ceastă speranță, au recîștl- 
qat-o apoi prin golul egaliza
tor al lui Nutu, dar purtătorii 
„lanternei" i-au făcut pe li
deri să-și lase șefia la poalele 
Timpei. Merite mari, însă, pen
tru aceasta au echipele A.S A. 
Tg. Mureș și Steaua care, ju- 
cînd „ca între frați", au făcut 
meci egal. Deci, A.S.A. Ta. 
Mures, a dat la punte ceea ce 
a cîștiaat la pod, respectiv 
punctul cîștiqat duminica tre
cută la Cluj.

Dinamo Bacău a dovedit in
că o dată că este 
pe teren propriu, 
le-au administrat 
clujeni o „lecție" 
goluri. De fapt, ei 
lor craioveni sînt singurii ca
re n-au acumulat nici un punct 
în două etape. Cam mult două 
restante de fiecare echipă stu- 
dontească în „sesiunea de pri
măvară** ’

Confirming lorma bună a- 
vulă la București, Petrolul a 
.poluat' de la sule do kilome
tri „plaja" litoralului, învin- 
qînd net pe Farul. Deoarece 
despre meciul Rapid - U.T.A. 
s-a scris In Sportul de dumi
nică, meriul avînd loc sîmbă- 
lă, Iar despre inlîlnirea Jiul 
— Progresul relatăm alăturat, 
încheiem aici marginaliile la 
cea de-a doua etapă a returu
lui diviziei A, așteptind-o cu 
nerăbdare pe a treia.

doua a campionalu-

invincibilă 
Băcăuanii 

studenților 
de... două 
și colegii

IIUCUREȘII. (Prin telefon. de la 
trimisul nostru special, ing. A. Dula).

Pe stadionul Republicii, intr-un de
cor primăvăratec, la fluierul arbi
trului T. Boroș din Timișoara s-au 
aliniat următoarele formații • Jiul: 
Zamfir — Talpai. Georgevici, Sto
ker. Mihai — Oct. Popescu. Sandu 
— Libnrdi, Peroncscu, Ione<cu. Nai
din: Progresul • Mindru — V. Popes
cu. Marinescu. Peleanu, Ad. Constan
tinescu — Alox. Constantinescu, 
Georgescu — Oaidă. Aloni. Male- 
lanu. Matei.

Incenutul meciului aparține bucu- 
reslenilor care, limp de 10 minute 
asaltează poarta Jiului. Jiulișlii e- 
chilibrează însă jocul și. mulțumită 
liniei mediene care trimite mingi u- 
tile înaintării. încep contraofensiva. 
In această repriză notăm citeva ac
țiuni mai importante : min. 2 Mihai, 
salvează de pe linia porții; min. 16 
Maloianu, scăpat singur, este „sto
pat" de Zamfir care-i deqaiează ba
lonul cu piciorul: min. 19. la un 
corner excelent executat de Naidin. 
nici unul din înaintașii Jiului nu 
reușește să atingă balonul.

In min. 41 „cade" primul qol. A- 
lecu sntează la poartă. Mihai încear
că să intervină si deviază balonul 
în qol.

RoDriza a doua are o fizionomie 
asemănătoare primeia. cu deosebirea 
că cei caro încep mai bine sînt ju-

i ătorii no tu. ' uar in min. 9 al a- 
cestci reprize, după o dominare ca
re anunța insistent eqalarea, Stoker 
execută o lovitură liberă de la dis
tantă. mingea ricoșează din zid la 
Peroncscu. < are, din interiorul ca
reului do 6 metri, șutcază in gol pe 
sub Mîndru. In această perioadă 
Oct. Popescu (suferind de gripă) oslo 
înlocuit cu Grizea. Jiul continuă să 
combine frumos în teren dar, în 
fata porții ratează citeva ocazii bu
ne de a marca. Cind nimeni mi se 
mai aștepta, profilînd do o clipă de 
nosiguranlă a apărării noastre. Geor
gescu mar-'hează ultimul qol al în- 
tilnirii. pecetluind victoria Progre
sului. Pînă la sfîrsilul meciului — 
nimic deosebit. Poate doar ieșirea 
de pe teren a Iui Talpai. accidentat 
dar nu grav. Echipele par mulțumi
te de rezultat. Un meci egal, după 
părerea noastră, ar fi fost însă mai 
echitabil, avînd în vedere faptul că 
cele două echipe și-au îmnărtit pe
rioadele de dominare. Jiul a jucat 
mai combinativ. mai tehnic în cîmp, 
dar. vechea carență — imprecizia 
în suluri — și-a spus din nou cu- 
vînlul. Linia do fund s-a dovedit 
mai slabă ca de obicei. S-au remar
cat Oct. Popescu. Sandu. Perones- 
cu si Naidin de la Jiul. Georgescu. 
Alex. Constantinescu șl. oarecum, 
Oaidă do la Progresul.

Concomitent cu dcslășurarca 
jocului leminin de handbal 
Constructorul Timișoara — 
Școala sport hă Petroșeni, de 
pe stadionul Jiul, a avui loc 
și <>... demons!rafie de „presti
digitație". Și-a da! concursul 
puțin cunoscutul ..prestidigita
tor" FULMEA CAROL din Pe- 
troșeni. strada R. Șapcă nr. 30. 
..Domnia sa” și-a început de- 
monstfQfia ..''perind' în saco
șa unei iticâloare componentă 
a lotului timișorean. Un tricou 
de rclon a lacul picioare. L-a 
ascuns insă atit de bine Incit, 
cu greu < bieclul a lost zărit 
sub vestonul „maestrului", la 
rîndu-i, acesta a făcut lc|c- 
letc, văzlnd că demonstrația 
a lost luată drept... hofie Fi
ind prins cu mlfa-n sac, ..ma
estrul" a încercai să-și etaleze 
și calilafile de alergător, Insă, 
opinia publică, adversar serios, 
reprezentată pe stadion de un 
număr mare de spectatori, l-a 
depușii și, nu numai atit, l-a 
demonstrat „prestidigitatorului” 
și „alergătorului" de cursă 
scurtă. Fulmea Carol, fnlr-un 
mod nu tocmai cavaleresc, că 
nu dorește ca pe mai departe 
să asiste la asemenea specta
cole. De astă dală, Fulmea 
Carol, tc-ai dat în spectacol.

Aritmogi’if
fotbalistic

Rezultatele
1—0

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 1—1
St. roșu — F. C. Argeș 2—1 Dinamo

MUTARE DIFICILA
In timpul liber, la Clubul sindicatelor din lupeni

11.4 BAL

DE AICI ÎNCEPE RETURUL
9 3 2 4 140—155 8
9 3 1 5 83—138 7
9 2 2 5 116—138 6

nismului ia efort, pregătirea fizică 
generală a fiecărui jucător. Pînă în 
7 aprilie, cînd va fi reluat campio
natul republican de handbal, mai 
este timp pentru omogenizarea e- 
chipei, pentru încadrarea în jocul 
ei a noilor promovați în lot. In a- 
ceastă perioadă, de îndată ce timpul 
va fi prielnic, băieții se vor antre
na pe terenul de zgură și vor sus
ține citeva meciuri de verificare.

— Cum priviți returul ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Barabaș.

— Cil optimism. Va fi greu, dar 
cred în băieți. Lucrează serios Ia

antrenamente, sînt holărîți să ofere 
jocuri plăcute și, evident, satisfacții 
susținătorilor lor.

— Țintiți un loc anume în clasa
ment ?

— Un loc anume nu. Dar vrem să 
ne „săltăm" cît ne va fi posibil. Vom 
încerca să profităm și de faptul că 
în retur avem 5 jocuri acasă și nu
mai 4 în deplasare.

— Puteti comunica cititorilor noș- 
iri lotul cu care veil porni la drum 
în retur ?

— Da. Loy, Bocănici, Dan Vladi
mir, Dan Mihai. Angliei, Albii, Să- 
lăjan, Mahalagiu, Popovici, Fodor, 
Mihut, Frîncu, Antal, Roman

— Vă mulțumim și vă dorim suc
ces I

D GHEONFA

8 UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

9. ȘTIINȚA PETROȘENI
10. POIITEHNICA II TIMIȘOARA

Pe locul 9, din 10, a terminat tu
rul campionatului echipa de handbal 
masculin Știința Petroșeni, care acti
vează în seria a II-a a diviziei B. Fi
rește că locul nu face cinste unei 
formații care a avut comportări foar
te bune în anii trecuți, care a acti
vat și în prima divizie de handbal 
a tării. Dar cauzele slabei compor
tări a handbaliștilor petroșeneni sînt 
în mare parte obiective, după cum 
ne-a mărturisit profesorul Nicolae 
Barabaș, antrenorul echipei și pro
fesorul Gheorghe Irimie, secretarul 
clubului sportiv Știința Petroșeni. Ca 
și din celelalte formații sportive din 
cadrul institutului, și din cea de 
handbal au plecat în ultimii ani ju
cătorii de bază. Unii au terminal 
institutul și au plecat din Petroșeni, 
alții s-au transferat la alte echipe 
ori s-au retras din activitatea com- 
petițională. Cei prezenți sînt în ma
joritate jucători tineri, fără rutina 
întrecerilor din diviziile republicane 
și, cu toată voința și dragostea fată 
de club, nu pot face deocamdată, 
prea mult. Așa s-a înlîmplat și cu 
echipa de handbal. Este formală nu
mai din jucători tineri, neexperimen- 
tați. Cei care au activat în divizia 
A, cu Știința, au plecat pe rînd. In 
ultima vreme a plecat și portarul 
de bază, Mărgulescu.

Cu toate acestea, tovarășul Bara- 
baș este optimist (și e bine că-i 
așa) în preajma începerii returului 
campionatului. In discuția avută cu 
dinsul, ne-a relatat că antrenamen
tele se desfășoară cu intensitate și 
sînt în număr de 5—6 pe saptămî- 
nă. Se urmărește readaptarea orga-

U Craiova — Dinamo Buc. 0—

tehnice

Progresul Jiul
Bacău — U Cluj 2—0

Cl AC XMFNTUl

1. Steaua București 15 8 4 3 23—11 20
2. F. C. Argeș 15 8 3 4 27—16 19
3. Farul 15 7 3 5 22—14 17
4. U. Cluj 15 6 4 5 17—18 16
5. Dinamo Bacău 15 8 0 7 20—27 16
6. Petrolul 15 7 1 7 17—15 15
7. U. Craiova 15 7 1 7 19—18 15
8. A.S.A. Tg. Mureș 15 5 5 5 17—21 15
9. U.T.A. 15 6 2 7 13—13 14

10. Rapid 15 6 2 7 17—20 14
11. Jiul 15 5 3 7 20—18 13
12. Dinamo București 15 4 5 6 16—20 13
13. Progresul 15 3 6 6 15—21 12
14. Steagul roșu 15 4 3 8 10—21 11

ETAPA VIITOARE

Progresul; Farul 
— A.S.A. Tg. Mureș; F. C. Argeșul — U. Craiova; 
Dinamo Bacău; U. Cluj — Steagul roșu; Jiul —

Steaua; Dinamo București

O partidă- a ratărilor

Metalul Hunedoara
HUNEDOARA. (Prin telefon (le la 

MIRCEA NEAGU).
Așteptată cu deosebit interes, in- 

lilnirea dintre echipele Metalul Hu
nedoara șl Minerul Baia Mare din 
radrul campionatului diviziei B — 
seria a II-a — nu a corespuns în-

trutotul. Spectatorii au plecat de la 
meci nemulțumiți atit de rezultat cit 
și de fotbalul practicat. Partida a 
fost condusă foarte bine de arbitrul 
P. Sotir — Mediaș. Cele două echipe 
au folosit următorii jucători : Meta
lul : Mălai — Ceaușu, Szekely, Ma-

Acum, clnd primavara s-a instalat deja în oraș, schiorii profită din plin de zăpada abundenta de

înlocuind cifrele cu litere 
afla, de la A la B — numele și pre
numele celui mai bun fotbalist ro
mân al ultimilor doi ani, iar pe o- 
rizontală numele unor cunoscuti fot
baliști români, cile unul din fiecare 
echipă divizionară A.

V. T.

Popa Re-
1 luinelni-

Baia

tei, Bașcacov — Talani, 
mus (Popescu) — Steiner, 
cu, Pleian, Mercea; Minerul 
Mare : Moritz — Valida, Donca, Do
cil (Nacuțchi), Fiillop — Ujvari, Mi- 
knlaș — Cromely, Rosznai, Pînzaru, 
Neumaier.

Tot timpul partidei, echipa meta- 
lurgiștilor a dominat autoritar dar, 
din cauza nervozității atacanților, 
s-au ratat ocazii deosebit de favo
rabile chiar și în situațiile cind 
Steiner și Pleian se aflau doar sin
guri cu portarul Moritz. Cu cit tim
pul trecea, ratările deveneau tot mal 
frecvente. In minutele 29, 31, 51, 55 
și încă în multe altele, metalurgiștii 
s-au „jucat" pur și simplu cu oca
ziile. Se poale afirma, cu toată cer
titudinea, că gazdele nu au jucat la 
nivelul posibilităților lor.

Băimărenli s-au apărat în 8—9 oa
meni, negii jind totalmente atacul. 
De fapt, scopul»de a obține un re
zultat egal, care s-a văzul de altfel 
de-a lungul întregii partide, a fost 
atins. Primul lor șut la poartă a
expediat abia în minutul 65. La ter
minarea meciului, toți jucătorii băi- 
măreni și-au îmbrățișat portarul ca
re, de altfel, a salvat echipa de la 
o înfrîngcre.

VOLEI

fost

Ailețîî se pregătesc 
peoiru noul sezon

In vederea unei cil mai bu-ne 
comportări în noul sezon, sportivii 
secțiilor de atletism aparținînd aso
ciațiilor sportive Jiul Petroșeni si 
Jiul Petrila se pregătesc intens. In
diferent de starea atmosferică, atît 
fetele cît și băieții au străbătut sule 
șl chiar mii de km, punînd un deo
sebit accent pe pregătirea fizică. 
Pentru dezvoltarea forței fac exerci
ții de haltere, extonsoare etc. Vori- 
ficînd prezenta la antrenamente, am 
constatat că cei mai sîrguincioși si 
punctuali s-au dovedit: Helăzău Pe
tru, campion județean la greutate; 
Macarie Aurel, campion județean la 
800 m la campionatele școlare; Ghior- 
ghită Mariana, avînd un record e- 
galat la 80 m garduri, Maqheru loan, 
selecționai în lotul republican, pre
cum și Marrn Ioan, Paralescu Lu
cian. lacob Monica. Petcu Ioana, 
lăncii Dana și Mingyart Viorica.

La a treia victorie consecutivă

Antrenorul Ion Ciofîcă. dorește ca 
anul acesta sportivii pe care îi pre
gătește să cucerească cel puțin 10 
titluri de campioni ai județului Hu
nedoara și să dea lotului județean# 
care participă la înlîlnirile de di
vizie pe echipe, 15 sportivi. De aceea 
s-a început de pe acum organizarea 
unor competiții în aer liber, avînd 
caracter de verificare a stadiului de 
pregătire a sportivilor ce compun 
cele două secții, ținîndu-se cont că 
începînd din luna aprilie în fiecare 
duminică atletii vor participa la o 
serie de competiții oficiale, prilej 
bun de afirmare a unora dintre spor
tivii Văii Jiului.

Cît despre baza materială, antre
norul ion Ciofîră ne-a declarat că 
este mulțumit. Conducerea Asociației 
sportive Jiul Petroșeni a procurat o 
mare parte din echipamentul necesa» 
atleților. Mai rău stau cu echipamen
tul atletii secției din Petrila. Aceștia 
au nevoie de pantofi, treninguri, tri
couri etc.

In cadrul programului de preqătl- 
re a atloților. recent a avut loc un 
concurs de cros la care, alături de 
sportivii din Petrila și Petroșeni. au

Ieri dimineață, iubitorii voleiului, 
prezenți în 'ala de sport a I.M.P., 
au trăit satisfacția celei de-a treia 
victorii consecutive a echipei favo
rite — Știința — in actualul retur 
al campionatului categoriei B, seria 
a II-a. După prețioasa victorie ob
ținută la Brașov, in compania for
mației locale. Creația, era interesant 
de urmării dacă comportarea bună 
va fi reeditată și în fața echipei 
Gloria Arad, aflată și ea în zona 
periculoasă a clasamentului.

Meciul a început în nota de do
minare a gazdelor, care combină 
frumos, allernînd mingile tari cu 
cele puse. Unele greșeli, la efectua
rea blocajului, fac ca primul set să 
fie cîstigal numai la șase puncte di
ferență : 15—9. In setul al doilea, 
studenții joacă mult mai bine atit 
în atac cît si în apărare, reușind să 
cîștige clar cu 15—4. Sigure de vic
torie, gazdele slăbesc apoi ritmul, 
comit greșeli în momentele cheie și 
permit arădenilor să cîștige setul 
următor la 13. După acest „duș" 
rece, încurajată de galerie, Știința 
cîsligă ultimul set clar cu 15—8.

S-au evidential în mod deosebit

Ceacu, Muller și Comarnițclu. O notă 
bună arbitrajului prestat de cuplul 
craiovean Tilră Vasile — Bucur Că
lin.

In urma acestei victorii, echipa 
studenților din Petroșeni se distan
țează și mai mult de „lanterna ro
șie", asigurîndu-și „zile* mai liniș
tite pentru perioada ce urmează-,

Nicolae I.OBONȚ 
corespondent

participai și alte școli profesionale 
din Lupeni. Tinerii sportivi Ghlor- 
ghiță Mariana, lacob Monica, Petcu 
Ioana, Andrei Maricica, Macarie Au
rel de la Petrila șl Petroșeni, Boroș 
Vasile. Bagyo Robert și Popescu Ioan 
de la Școala profesională Lupeni au 
obținut rezultate promițătoare.

S. BÂLOI 
activist C.M.E.F.S. 

Petroșeni

Distanta dintre Petroșeni și Bre- 
zoi poate să fie parcursa de aulo- 
turiști, care au la dispoziție o fru
moasă șosea de legătură pînă la 0- 
bîrșla Lotrului. In mal puțin de pa- 
tru ore. De acolo, drumul poale II 
continuat fie pe valea Lotrului, fie 
pe vestitul ..drum strategic".

Inșiruiti de-a lungul traseului, 
munții, această bogăție a naturii cu 
care traseul dintre Jiu și Olt a fost 
cu dărnicie înzestrat, străjuiesc înăl
țimile cu cele peste treizeci de vlr- 
furi semețe. Și In puține masive din 
tară întilnim atit de multe vîrfuri 
care depășesc altitudinea de 2 000 
metri ca în acest colt al tării. Pa- 
rlngul, Clrja și Mîridra cu 2 075, 
2 406, respectiv, 2 529 metri formea
ză piatra de încercare a oricărui tu
rist ce pornește de acasă, per-pedes, 
ru cortul în spinare. Acestora le 
urmează vlrfurile Gruiul (2 960 m)

și apoi Coasta Iul Rusu (2 306 m) 
care-și extinde măreția și frumuse
țea pînă în apele limpezi ale lacu-

încă doua izvoare — al Jiului de 
est și al Gilorlului.

In apropierea lacului Gîlcescu,

spre vest, prin poiana Muierii, pe 
Valea Jlețului se poale ajunge la 
Petroșeni, spre sud, la Novaci, Iar

iTlflERARJI TLKISTKE

Munții dintre Jiii și Olt
Iul Gîlcescu. Aici își are de fapt 
Lotrul obîrșia Iul. De aici pornesc 
apele repezi cu ajutorul cărora pînă 
la „Cataracte" și chiar dincolo de 
acestea, In trecut se făcea plutirea 
„sălbatică' a buștenilor.

Din Coasta lui Rusu mai pornesc

șoseaua Novaci — Sebeș face legă
tura între două cabane apropiate i 
cabana Rinca, de la care se poale 
cobori în județul Gorj, și cabana 
Obîrșia Lotrului aflată la răsplntie 
de drumuri: înspre nord, șoseaua 
continuă făclnd legătura cu Sebeșul,

spre est, pe Valea Lotrului, una din
tre cele mal pitorești văi ale mun
ților noștri, Împrejmuită de păduri 
bogate șl poieni frumoase, drumul 
coboară pe la Voineasa, Rudari, Ma- 
lela pînă la Brezoi.

Pentru cine alege însă „drumul stra

tegic" — aulomobilLștii bineînțeles — 
din masivul Mohorul aflat în ime
diata apropiere a lacului Gîlcescu 
și pînă la Brezoi, traseul oferă în- 
tîlniri cu alte vîrfuri ; după vîrfu- 
rile Păpușa, Cioara, Gelbenul și 
Micaia, urmează Curmătura Oltețu- 
lui care străjuiește izvoarele rîuluî 
cu aceeași denumire. Aceiași curmă
tură face apoi legătura cu munții 
Căpăținii și adevărata parte strate
gică a drumului, care urcă la peste 
2 000 metri.

Urmează, rînd pe rînd. virfurile 
Căpălina (2 100 m), Ursul (2 120 m), 
Piatra Roșie Cocora (2 045 m), Va- 
lian (2 020 m) și, înainte de a co
bori, drumul trece prin apropierea 
ultimului vîrf — Netedul care, In 
pofida numelui, e doar cu 35 m mai 
mir docil Parîngul, primul vîrf de la 
care a început traseul nostru.

- Se apropie ura 15 și noi încă n-am reușii su stabilim d.ac4 
echipa noastră u mers bine ieri suu nu.
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Deschiderea Congresului 
din R. F. a Germaniei

P. S. D.

BONN (Agerpres). — La Niirnberg 
B-an deschis duminică lucrările Con
gresului Partidului Social-Democrat 
din R. F. a Germaniei. In cadrul con
gresului vor (i dezbătute probleme 
privind politica internă și externă 
a tării, participarea P.S.D.G. la ma
rca coaliție U.C.D.—P.S.D.G., desem
narea Iul Willy Brandt ca lider al

Remaniere a 
egiptean

CAIRO (Agerpres). — Ziarul egip
tean „Al Ahram" anunță că înce- 
pînd de sîmbătă președintele Repu
blicii Arabe Unite. Gamal Abdel 
Nasser, procedează la o remaniere 
a cabinetului său. Președintele Nas
ser, care este de la 19 iunie în a- 
celasi timp sef al statului și șef al 
guvernului, va menține în continuare 
președinția noului cabinet, „datorită

Suveranul grec nu intenționează 
să se reîntoarcă 
la o simplă invitație...

ROMA. (Agerpres). — Știrea potri
vit . ăreia guvernul grec și regele 
Constantin ar fi ajuns Ia un acord 
privind întoarcerea suveranului la 
Atena a fost în mod categoric dez
mințită, duminică, în cercurile apro
piate monarhului grec, stabilit ia 
Roma după evenimentele din decem
brie anul trecut.

După cum relevă agenția France 
Presse. roqele Constantin a studiat

Ajutorul american 
și Vietnamul

(Urmare din pag. 1) 

total) Misiunea" americană în lu
ni • ostă cu fiecare an mai scump 
și bugetul prevede o creștere a 
cheltuielilor militare cu 2 900 mi
lioana dolari din care 1 200 pentru 
Vietnam. Pentru a face fată acestor 
angajamente și deficitului corespun- 
zătoi balanței americane de plăti, 
Casa Albă a cerut o creștere a im
pozitelor cu 10 la sută, cerere care 
a provocat un protest general. Aces
tea fiind condițiile, se înțelege mai 
bine acum de ce președintele nu va 
putea să oblige populația america
nă ia alte sacrificii în favoarea lumii 
a treia. Amputarea bugetului de a- 
jntor în străinătate corespunde creș
terii cheltuielilor militare în Viei 
nain

In valoare absolută, ajutorul a 
merican acordat lumii a treia repre
zintă 50 la sută din ajutorul mon
dial. in valoare relativă, el este cel 
mai slab din lume. Adăugind la bu
getul de ajutor cheltuielile anexe 
sul» titlul programului „Alimente 
pentru libertate" și participarea or
ganismelor internaționale (în total 
2 miliarde dolari), ajutorul ameri
can în străinătate oscilează între 
0,5 și 0.7 din venitul - national.

Din anul 1953, Statele Unite an 
acordat lumii a treia 61,3 miliarde 
dolari dintre care 21,8 sub formă 
de împrumuturi și 39,5 dăruiti. Ți- 
nind seama de faptul că împrumu
turile se restituie și că 16,7 miliar
de dolari dăruiti corespund livrări
lor de material militar, se poate 
conchide că țările lumii a treia nu 
au primit, în 15 ani, nici măcar 
echivalentul cheltuielilor americane 
în Vietnam pe un an.

O parte din ajutorul S.U.A. cons
tă în asistentă militară. In 1967, 
S.U.A livra In țările subdezvoltate 
850 milioane dolari sub formă de ar
me,, din care 40 la sută erau furni
zate gratuit sub formă de ajutor In 
străinătate. Ajutorul este adesea a- 
sociat unor exigente politice șl eco
nomice : să nu facă comerț cu ță
rile boicotate, să nu manifeste os
tilitate prea aparentă fată de poli
tica americană, să ducă o luptă e- 
nergică împotriva comunismului. Cu
rios lucru este că harta ajutorului 
amerioan corespunde, pină In zo
nele regionale ale țărilor respecti
ve, cu aceea a luptei împotriva co
munismului. Este greu de deosebit 
autostrăzile de drumurile strategi
ce, sau aeroporturile comerciale de 
cele militare. Totodată, ajutorul e- 
conomic este acordat cu condiția 
cumpărării echivalente a bunurilor 
și serviciilor din S.U.A. In 1967, 
peste 85 la sulă din cheltuielile A- 
gentiei Internationale de dezvoltare 
corespundeau unor cumpărări de bu
nuri si servicii provenind din S.U.A., 
fală de 42 la sută în 1960. Senato
rul Fulbright a denunțai în nentn 

partidului în campania electorală din 
1969, și candidatura sa la funcția 
de cancelar etc.

înainte de deschiderea congresu
lui, relatează agenția France Presse, 
la Niirnberg au avut loc o serie de 
demonstrații organizate in semn de 
protest împotriva participării P.S.D.G. 
Ia elaborarea așa-numitei legislații 

guvernului

circumstanțelor actuale, pină la li
chidarea urmărilor războiului din 
luna iunie" — scrie ziarul. Această 
remaniere, subliniază „Al Ahram", 
este o operație indispensabilă pentru 
adaptarea aparatului executiv supe
rior al tării la actualele obiective 
naționale. Compoziția noului guvern 
urmează să fie anunțată în următoa
rele zile.

cu atenție proiectul noii constituții 
a Greciei, dar a refuzat orice decla
rație asupra acestuia. Surse bine in
formate declară că el nu ar avea in
tenția să se întoarcă în tară la sim
pla invitație ce i-ar fi adresată în 
acest sens de actualul guvern grec. 
Una din condițiile sale pentru a re
veni la Atena ar fi, după cum se a- 
firmă din aceleași surse, „restabili
rea ordinii constituționale".

mărate rindurl, caracterul „imperia
list" al ajutorului american. El spu
nea că acesta servește „drept ve
hicul pentru a permite Americil 
să intervină în zonele unde se ri
dică probleme care nu au nimic de 
a face cu interesele noastre vitale 
și competenta noastră".

Acestor atacuri, președintele John
son le-a răspus recent: „Nu putem 
să facem tot ce ar trebui". Din cei 
2 300 milioane dolari acordați A- 
genției internaționale de dezvoltare, 
un sfert vor fi absorbiți de asisten
ta militară și necesitățile speciale 
în Vietnam. Ajutorul economic al 
S.U.A. acordat lumii a treia nu re
prezintă deci mai mult de 1 550 mi
lioane dolari, respectiv 0,25 la sută 
din veniturile tării. Este puțin, foar
te puțin. Luind hotărîrea de a am
puta bugetul de ajutor tn străină
tate pentru a spori pe cel ei chel
tuielilor militare, Congresul a făcut 
o alegere între priorități: lumea a 
treia a fost lăsată la urmă. Exper
ts vorbesc deja de o suprimare a 
ajutorului acordat Africii; în patru 
ani acesta nu a atins nici măcar 
4 miliarde dolari. Procentele împru
muturilor âu sporit; condițiile de 
reciprocitate se acumulează; impe
rativele politice exercită tot mai 
multe constrîngerl; „mana" milita
ră se substituie progresiv „manei' 
alimentare.

COMENTARIUL ZILEI
La numirea sa, în iulie 1966, în 

funcția de ministru al afacerilor ex
terne, George Brown declara că 
toată viata și-a dorit acest lucru și 
că această numire reprezintă pentru 
el „încununarea a 35 de ani de ex
periență politjcă". Vineri seara, du
pă 24 de ore de ezitări, după ce 
și-a anunțat și apoi și-a retras demi
sia, pină la urmă el și-a prezentat-o 
definitiv, în toiul uneia din cele 
mai grave crize financiare din ulti
mii 40 de ani. Investigind motivele 
care l-au determinat să se retragă, 
nu va fi suficient să ne limităm la 
explicația oficială din scrisoarea sa 
de demisie — în care el protestea
ză energic Împotriva „manierei în 
care guvernul său ia hotărîri". (Este 
vorba de faptul că nu a fost con
sultat asupra cunoscutelor măsuri 
luate de premierul Wilson pe piața 
britanică a aurului, în scopul În
grădirii actualei crize a dolarului).

Trebuie în primul rînd să amintim 
că Intre George Brown și Harold 
Wilson au existat în trecutul apro
piat conflicte importante. Printre 
acestea este de menționat cel din 
Iulie 1966, cînd Wilson a adoptat 
o politică de defiatie pentru a face 

guvernamentale de urgență, ce con
feră autorităților prerogative spe
ciale pentru „menținerea ordinii". 
In timp ce se îndreptau spre clădi
rea unde se desfășoară lucrările 
congresului, ministrul de externe 
vest-german Willy Brandt, președinte 
al P.S.D.G., și vicepreședintele parti
dului, Herbert Wehner, au fost re
ținuți de manifestant șl au fost ne- 
voiți să intre în sala congresului pe 
o ușă lăturalnică.

Lupte înverșunate 
în Vietnamul de sud

SAIGON. — După cum anunță a- 
gențiile de presă, comandamentul a- 
mericano-saigonez face încercări dis
perate de a dispersa forțele patrio
tice masate în jurul Saigonului și 
principalelor baze americane. Un 
rol deosebit este acordat aviației ca
re în cursul zilei de 16 martie a o- 
fectuat 1 209 raiduri.

In apropierea capitalei sud-vietna- 
meze, 50 de batalioane ale forțelor 
aiuericano-saigoneze au participat la 
o luptă caracterizată de agenția 
France Presse ca fiind deosebit de 
dură, în apropiere de localitatea Cu 
Chi. In această luptă, care a durat 
peste șase ore, relatează agenli-

Bombardamente intense 
asupra bazei americane 
de la Khe Sanh

SAIGON (Agerpres). — Baza ame
ricană de la Khe Sanh a fost supu
să timp de mai multe ore, sîmbătă 
noaptea și duminică dimineața, unui 
intens tir al artileriei palriotilor. 
Obuzele lansate de aceștia au dis
trus un depozit de muniții și au de
teriorat o instalație radar a trupe
lor americane. Patriotii au pătruns 
pînă la un avanpost situat în Ime
diata apropiere a bazei de la Khe 
Sanh, unde 6e află încercuițl de mai 
multe săptămîni aproximativ 6 000 
pușcași marini americani. Detașa
mentele Frontului National de Eli
berare se află în momentul de fată 
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fajă dificultăților financiare crescîn- 
de ale Angliei. Brown, pe atunci 
ministru pentru problemele econo
mice, a amenințat cu demisia, pen
tru a accepta apoi rocada cu mi
nistrul de externe de atunci Michael 
Stewart. In ciuda unor afinități pe 
planul politicii externe (Piața comu
nă, războiul din Vietnam), între pre

SEMNIFICAȚIILE UNEI DEMISII
mier și noul său ministru de exter
ne a început să ia naștere o anu
mită neîncredere, ostilitate, care 
s-au manifestat în mai, multe rîn- 
duri. Brown a amenințat din nou 
cu demisia și cu prilejul embargou
lui asupra livrărilor de arme pen
tru Africa de Sud. Presa britanică 
a relevat, de altfel, despre o serie 
de atacuri publice la adresa lui Ha
rold Wilson din partea impulsivului 
său ministru de externe. Dar, popu
laritatea de care se bucură Brown

CONVOCAREA
CONSILIULUI
DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul 
do Securitate a fost convocat pen
tru marii, ora 15 GMT, în vederea 
examinării situației din Rhodesia, a 
anunțat un purtător de cuvint al 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant.

Convocarea ședinței Consiliului a 
fost cerută do 36 de țări africane în 
urma executării de către autoritățile 
rasiste, în ciuda grațierii acordate de 
regina Angliei, a 3 africani.

ilc de informații — au fost înregis
trate pierderi însemnate de ambele 
păr|i.

Sîmbătă, avioanele americane „B- 
52" au continuat să bombardeze po
zițiile fortificate ale patriolilor în 
jurul bazei Khe Sanh.

Eforturile, caracterizate de agenția
France Presse drept „epuizante" pe 
care le depun forțele americano- 
saîgoneze în ultimele zile au drept 
scop înlăturarea primejdiei perma
nente pe care o reprezintă artileria 
palriotilor pentru bazele americane 
și evitarea unor noi atacuri asupra 
Saigonului.

atît de aproape de baza americană 
încit, remarcă agenția France Presse, 
se poate spune că ele dețin extre
mitatea pistei de aterizaj.

Pentru a veni în sprijinul pușca
șilor marini de la această bază, bom
bardierele americane cu reacție au 
efectuat mai multe raiduri în cursul 
zilei de duminică atacînd pozițiile 
palriotilor. Bombardamentele între
prinse de aviația americană — scrie 
corespondentul agenției France Presse 
— nu i-au împiedicat Insă pe pa- 
trioti să lansezd focuri de mortiere 
asupra linei H81 piste de aterizaj pen
tru elicdptdr'e, intrată în funcțiune cu 
două zile'în tirmă,

VIETNAMUL DE 
SUD: Patriot ii au 
reușit sd străpun
gă înlăriturile ba
zei militare ameri
cane de la Khe 
Sanh unde peste 
6 000 de soldafi a- 
merlcani slnt în- 
cercuiti de mat 
multe săptămîni, 
fiind aprovizionați 
cu alimente și mu
niții prin parașu
tate din elicopte
rele și avioanele 
care reușesc să se 
strecoare prin ti
rul mortierelor pa
triofilor care atacă 

continuu.

l-ar fi determinat pe premier să-i 
treacă cu vederea animozitățile care 
au însă rădăcini mai adinei. După 
moartea lui Hugh Gailskell, în 1963, 
Brown a fost principalul rival al lui 
Wilson în lupta pentru conducerea 
Partidului laburist. Wilson l-a învins, 
dar, tinînd seama de popularitatea 
sa, și l-a asociat ca lider adjunct, 
iar în 1964, cînd a devenit prim-mi- 
nistru, l-a numit pe Brown prim- 
ministru adjunct. In domeniul con
ducerii de stat, premierul Wilson 

înțelege, după cum se știe, să fie 
„propriul, său ministru de efcterne", 
ceea ce • George Brown, care trece 
drept o personalitate puternică, a- 
vînd tendința de a-și impune păre
rile proprii, nu a vrut să accepte. 
In 1966, ca ministru de externe, el 
a respins, cb violența care 11 carac
terizează, ideea că prin numirea sa 
Wilson a urmărit să controleze mai 
îndeaproape politica externă: „Atit 
timp cit sini ministru de externe, a 
ripostai el, politică Ministerului de

MOZAIC EXTERN
Un om fotografiat 
la 13 km distanță

WASHINGTON. — O echipă de 
savanți de la Universitatea Staniord 
din California au reușit să fotogra
fieze un om aflat la distanta de 13 
kilometri, utilizînd procedeul holo
gramei. Știrea a fost anunțată In 
cursul unei reuniuni la „American 
Accoustical Society", la Washington.

O helogramă este o fotografie cu 
trei dimensiuni, luată cu ajutorul 
unei raze laser (fascicul de lumină 
coerentă) de mare intensitate. Expe
riența a fost realizată cu ajutorul 
unui telescop pe care fusese montat 
un laser cu rubin. Telescopul a în
registrat lumina reflectată de către 
subiect, care fusese plasat In fala 
unei materii reflectorizante.

Regăsirea unei nepreluife 
sfafuefe

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: Re 
numita statuie „Efebul de la Sell- 
nunte", operă de tinerețe a sculp
torului grec Fldias (secolul V î.e.n.) 
furată cu șase ani în urmă dintr-o 
sală a Municipiului CasteLvetrano 
din Sicilia, a fost găsită de poliția 
italiană.

In acești șase ani. Efebul, o sta- 
tuietă de 85 de centimetri înălțime, 
a cutreierat Europa, America șl O- 
rlentul Mijlociu, datorită încercări
lor celor care au furat-o de a o 
plasa. Valoarea statuii este de a- 
proximativ 1 miliard de lire italiene.

O piesă românească 
prezentată în premieră 
la Sofia

SOFIA. — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite: Sîmbătă 
seara pe scena Teatrului Tineretului 
din Sofia, a avut loc premiera pie
sei românești In două acte : „Nu sini 
Turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu. 
Spectacolul, In regia Iul Banko Ban
kov, s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Ziarul „El Pueblo" scrie că în 
Ecuador 30 la sută din copiii de 
vîrstă de peste 10 ani nu au frec
ventat niciodată o școală. In regiu
nile rurale, acest procent este mult 
mai ridicat. In canloanele Colta șl 
Guamot din provincia Chimboraso

Externe va fi elaborată la Ministe
rul de Externe, șl asta este menirea 
Ministerului de Externe". Deși o- 
biectivele fundamentale de politică 
externă nu i-au despărțit, George 
Brown și Harold Wilson nu și-au 
tolerat reciproc concepțiile în ce 
privește prioritatea în elaborarea a- 
ceslei politici.

Demisia lui Brown, spectaculoasă 
prin momentul ales, oferă oarecare 
avantaje politice ambelor părți. Pre
mierul Wilson își vede înlăturat un

„rival" și — dată fiind deosebirea 
netă de temperament Intre intempes
tivul George Brown și pouderatul 
Michael Stewart — se crede că Wil
son va putea fi de acum inainte 
„propriul său ministru de externe". 
Pe de altă parte, răsunătoarele e- 
șecuri din ultimul timp ale Angliei 
în domeniul politicii externe (Piața 
comună, Rhodesia) pot apărea ca e- 
șecuri ale ministrului demisionat. In 
ce-1 privește pe George Brown, el 
se retrage oarecum onorabil, înainte 

acest procent se ridică la 80 la sută. 
Ziarul subliniază că numai 5 ia mie 
dintre tinerii care termină școala 
medie continuă studiile în institu
tele de învătămînt superior.

9
Primul ministru al Somaliei, Mo

hamed Ibrahim Egal, care se află 
intr-o vizită oficiala la Washington, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele Johnson, a declarat într-un in
terviu acordat agenției U.P.I. că, 
dacă „nu vor interveni schimbări 
radicale", este ferm convins de fap
tul că disputele teritoriale dintre So
malia și Etiopia vor fi rezolvate pe 
căi pașnice.

Comisia bugetara a Bundestagului 
vest-german a hotărît să blocheze 
ajutorul financiar militar acordat de 
către R. F. a Germaniei guvernului 
de la Atena. După cum s-a anun
țat la Bonn, volumul acestui ajutor, 
prevăzut pentru anul. 1968, se ridică 
la 18,4 milioane mărci vest-germane, 
iar cel din 1969 la 24,6 milioane mărci 
vest-germane.

Comisia bugetară a Bundestagului 
a cerut ministrului de externe Willy 
Brandt să aducă la cunoștința 
N.A.T.O. această hotărîre.

Comandantul observatorilor O.N.U. 
în Orientul Apropiat, generalul Odd 
Bull, care se află în vizită la Da
masc. a conferit sîmbătă cu șeful 
statului major general al Siriei, ge
neralul Mustafa TJas. In cursul con
vorbirilor au fost examinate o serie 
de probleme referitoare la misiunea 
Corpului de observatori O.N.U. 
în Orientul Apropiat

$
Bilanțul provizoriu al incidentelor 

studențești din Roma, de sîmbătă. 
este de 50 de răniți și 150 de ares
tați. Incidentele au izbucnit în mo
mentul în care studenții de stingă 
încercau să evacueze un grup extre
mist care ocupase amfiteatrul facul
tății de drept, opunîndu-șe adunării 
generale convocate pentru sîmbătă 
dimineața în această sală. La cere
rea rectorului universității, Pietro 
D'Avack, 2 000 de polițiști au inter
venit pentru evacuarea facultății. 
Au urmat ciocniri între studenți și 
forțele ordinii publice. Aproape în
tregul mobilier al facultății a fost 
distrus.
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de deznodămintul final al acestor 
eșecuri, care, în definitiv, pot apă
rea ca eșecuri ale premierului său, 
de care se desolidarizează.

Succesorul său, Michael Stewart, 
în virstă de 61 de ani, a mai fost 
ministru de externe in guvernul Wil
son, pînă ce în iulie 1966, a făcut 
schimb de portofolii cu George 
Brown, preluînd de la acesta Minis
terul pentru probleme economice. 
El este apreciat Jn Anglia pentru 
calmul, discreția și răbdarea sa. 
Dar, In ciuda acestor deosebiri de 
„stil" față de predecesorul său, la 
Londra nu se așteaptă ca revenirea 
sa in fruntea Foreign Office-ului să 
implice vreo schimbare Importantă 
în politica externă a Angliei. El are 
puncte de vedere foarte apropiate 
de cele ale lui George Brown, în ce 
privește, printre altele, atitudinea de 
sprijin pentru politica S.U.A. în Viet
nam sau aderarea Anqliei Ia Plata 
comună.

Cercurile britanice se întreabă cum 
și dacă George Brown își va conti
nua activitatea sa politică. Nimeni 
nu crede însă că el și-ar fi încheiat 
definitiv cariera. Opinia publică bri
tanică s-a obișnuit cu izbucnirile șl 
gesturile sale neașteptate și bănu
iește că Intr-o bună zi el îi va oferi 
noi surprize.

Alex ALCAI.AY

„Apărătorii" 
indienilor

RIO DE JANEIRO. — Ministerul 
de Interne al Braziliei a publicat un 
raport, în care acuză un numeros 
grup de funcționari de asasinarea în 
masă a indienilor. După cum rela
tează corespondentul din Ri > de 
Janeiro al agenției France Presse, 
cercetările au stabilit complicitatea 
la aceste asasinate a unui număr de 
134 de funcționari ai Departamentu
lui pentru ocrotirea indienilor. Lu
crătorii acestui departament, înfiin
țat în vederea apărării indienilor, 
au exterminat două triburi din sta
tul Bahia și au săvirșit și altei 
crime.

După cum au arătat organele de 
urmărire judiciară, aceste acțiuni 
ale funcționarilor departamentului 
au avut drept scop acapararea tere
nurilor fertile care aparțin indieni 
lor.

Omul
cu inima grefată 
s-a reîntors 
acasă

CAPETOWN 16 (Agerpres). 
La două luni și 14 zile după 
ce i s-a făcut intervenția chi
rurgicală prin care i s-a grefat 
inima care bătuse altă dată îa 
pieptul unui tînăr metis, den
tistul Philip Blaiberg a pără
sit spitalul „Groote Schuur", 
plecind la locuința sa din a- 
propierea orașului sud-africao 
Capetown. Aceasta marchează 
un succes de mari proporții 
înregistrat de profesorul Chris
tian Barnard, șeful echipei de 
specialiști de la spitalul „Gro
ote Schuur", dar, în același 
timp, un nou test, crucial atit 
pentru pacient, cit și pentru 
chirurgul, astăzi de notorie ce
lebritate. Pentru prima dată, 
un om cu inima grefată va 
trăi la el acasă, în contact cu 
lumea exterioară și nu în at
mosfera sterilizată a unei ca
mere de spital special amena
jată pentru a se evita orice 
pericol de infecție. Desigur, 
vor fi luate măsuri speciale, 
și timp de o lună Blaiberg va 
trăi într-o „seiniizolare", fiind 
atent supravegheat de medici 
pentru a putea să se adapteze 
în mod progresiv și fără ris
curi inutile la viata normală.

Momentul ieșirii lui Blaiberg 
din spitalul „Groote Schuur" nu 
reprezintă numai un moment 
fericit pentru profesorul Bar
nard, ci și pentru Întreaga lu
me medicală. In urmă cu 75 
de zile, Philip Blaiberg era în 
pragul mortii. Cu o inimă e- 
puizată, cu un organism slă
bit, medicii nu-i mai dădeau 
decit cîteva zile de viată. ’4 
fost meritul dr. Barnard • și al 
colaboratorilor săi apropiat! d? 
a nu da înapoi după primul 
insucces înregistrat prin moar
tea lui Washkansky, proce- 
dînd. fără ezitare, la o nouă 
Intervenție' Chirurgicală de a- 
cest gen.

Corespondentul din Cape
town al agenției Reuter rela
tează că Blaiberg împreună cu 
soția s-au deplasat cu mașina 
spre apartamentul lor. înainte 
de a pleca, pacientul a strîns 
mina prof. Barnard spunînd cu
vinte simple, dar emoționante : 
„Mulțumesc foarte mult".
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