
M iercuri

Ceaușescu,

REALITĂȚII

rnniFTAni oin toatb rA«m>, UNin-vAl

IN Vl'I CAN — BLOCURI NOI. ELEGANȚA ȘI CONFORT

ANUL XX 
(XXV) NR. 57M

20 martie 
1968

4 pagini
30 bani

MOTIVĂRI
FARA PARAFA

In primele două luni ale anului 
1968, Grupul de șantiere nr. 2 con
strucții Petroșeni nu a realizat lu
crări din planul pe primul trimes
tru are însumează valoric 2 400 000 
lei. Speranțele de a recupera în 
luna martie rămînerca în urmă plu
tesc încă fn incertitudine. Argumen
tele aduse drept justificări, nu sint 
pe de-antregul conforme cu realita
tea. Iată ce ne-a spus tovarășul Si- 
tescu loan, inginerul șef al Grupu
lui ’ construcții:

- Din cauza prelungirii pînă in 
ultimele zile ale anului 1967 a ter
menelor de predare a unor obiecti
ve, nu am putut efectua lucrări de 
preqătire corespunzătoare pentru 
activitatea din noul an. Ca urmare, 
n-am reușit să asigurăm linie de 
front suficenlă pentru toți muncito
rii calificați — parchetari, zugravi, 
mozaicari ele. Pe de altă parte, lip
sa d.> muncitori necalificati — ne-au 
lipsit și încă ne mai lipsesc cea. 200 
do muncitori necalificati — ne-a 
împiedicat să atacăm din plin blo
curile D5 si D9 de la Petrila, Blc, 
de Ia Petroșeni, Dl, D2, D3 din Lu
peni și Uricani. Necazuri am avut și 
din cauza documentației și amplasa
mentelor. Astfel, nici pînă în pre
zent nu avem amplasamentul pen
tru microraionul 3 A de la Vulcan 
și nici documentația pentru lucră
rile edilitare — drumuri, alimen
tări <-.i apă. canalizări — apartinînd

acestui microraion. Tot la Vulcan, 
nu dispunem de documentație defi
nitivă și amplasament pentru com
plexul comercial. La Petroșeni pro
iectul pentru complexul UCECOM

(Continuare in paq. a 3-a)

Rezultate bune
de zonă C.F.R.

ta Atelierul 
Petroșeni

Tovarășul Ilie Ardelean, șe- volume de lucrări, prin folo-
ful Atelierului de zonă C.F.-R, sirea la maximum a fondului
Petroșeni, ne-a făcut cunos- de timp și utilizarea inten-
cute realizările obținute de sivă a capacității utilajelor,
colectivul atelierului în ulti- s-a reușit ca timpul de stațio-
ma perioadă. nare pentru reparații al va-

Producția globală prevăzută goanelor defecte să fie redus
pe primele două luni ale a- cu 21 la sută față de timpul
nului 1968 a fost depășită cu planificat. j
peste 6 Ia sută. Productivita- Un raport deosebit in obți-
tea muncii obținută este cu nerea acestor rezultate l-au
25 la sută niai mare decît cea adu's brigăzile de lăcătuși și
planificată. lîinplari conduse de Nenu

Printr-o mai bună organiza- Nicolae, și Geț Victor, pre-
re a muncii brigăzilor, eclii- cum și partidele de frînă, for-
pelor șl partidelor, prin gru- jari, tîmplari, mecanici și lă-
parea vagoanelor defecte pe câtuși de banc. ■

Spre noi parchete 
forestiere

In cadrul pregătirii unor noi 
parchete forestiere pentru ex
ploatare, l.F. Petroșeni a înce
put lucrările de prelungire a 
drumului auto Straja II, pa 
Valea Baleii, cu încă un kilo
metru. Aceasta va permite ac
cesul la parchetele 146 și 147. 
Pentru extragerea masei lem
noase din parchetele 75 și 76, 
au început lucrările de pre
lungire a drumului, de pe Va
lea Tușului, 
înainta cu

au vrut să sugereze ceva I
Chiar astăzi, artiștii Estra

dei ploieștene vor fi în mij
locul spectatorilor petroșeneni, 
sustinîndu-și varietc-ul pe 
scena Casei de cultură a sin
dicatelor. Rețineți, deci, Ia 
ora 15 și la ora 20, ploiește- 
nii ne vor „spune" de ce 
area muzica ușoară 1

PRIMIREA DE CĂTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A AMBASADORULUI
R. S. CEHOSLOVACE

Tovarășul Nicota*
erelor general al G.G. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat ol Re
publicii Socialiste România, a pri
mit marți, 19 martie 1968, pe am
basadorul extraordinar și plenipo-

lenliar al Republicii Socialiste Ce* 
hoslovace la București, dr. Cestmlf 
Cisar, în legătură cu plecarea a* 
definiți vă din tara noastră.

Primirea s-a desfășurat înlr-o ah 
mosferii caldă, tovărășească.

O nouă metodă terapeutică

înlocuirea transfuziei totale 
prin componente ale sîngelui

După cum nc-a relatat conf. di. 
Emil Popescu, directorul Centrului 
de hematologie din București, la a- 
ceastă instituție s-a trecut cu suc
ces la înlocuirea praoticii transfu
ziei totale prin folosirea in trata
mente doar a unor componente ale 
sîngelui. Noul procedeu este rezul
tatul constatării la care au ajuns 
cercetătorii centrului, potrivit căreia 
bolnavii care necesită o transfuzie 
nu au întotdeauna nevoie de toate 
componentele sîngelui. Mai mult, 
transfuzia anumitor părți

necesare pe moment organismului, 
este mult mal eficientă in tratarea 
diferitelor cazuri de urgentă. Astfel, 
in anemii grave se folosesc numai 
globulele roșii, bolnavilor care pre
zintă infecții le este administrată 
masă eritrocitară, celor cu hemora
gii — masă trombocilară, iar acci
dentalilor care prezintă arsuri qra- 
ve li se administrează transfuzii nu
mai cu plasmă.

In urma aplicării acestui proce
deu se obține o întrebuințare mal 
judicioasă a sîngelui conservat, se 
evită transfuziile inutile și se creează 
posibilități mărite de producere a 
unei game variate de preparate din 
sinqe, sub formă de medicamente, 
cum sînt qainaglobulina, albumiua 
umană, imunoglobulina etc.

(Agerpres)

„Cvintetul color" a Casei de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșeni au început să cuce
rească simpatlzanți și-n alte 
orașe. La Gura Barza și la 
Brad, unde au prezentat zilele 
trecute spectacolul „Poate 
vreți să dansați" au fost răs
plătiți cu aplauze de tinere
tul local, mare admirator, ca 
cel de oriunde, al muzicii 
ușoare ritmice.

C.

de peste drum Casa de cultură

din Odorheiul Secuiesc
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Acest drum va 
încă 300 metri.

intitulindu-și con-
varietătl

După ce și-au creat deja un 
frumos renume în Valea Jiu
lui, entuziaștii componenți al 
formației de muzică ușoară

care fu- 
intîrzierii 

unul

Grea

Din cofetăria

de

în

Cîf costă un guvernator?
al cumpă-

I. BARBU

CITADIN
la 16,12 ușa maga- 
deschis. Vinzătoa- 

in vîrstă din

scria clăi 
programul 
Dar acele

Pe ușa magazinului de chimi
cale de pe strada Republicii 
din Petroșeni scria clar că 
luni după-amiază 
începe la ora 16. 
ceasornicului arătau ora 16,10 
și lacătul de pe ușă nu fuse
se încă mișcat. Patru femei 
mai in vîrstă și alți cetățeni 
iși manifestau nemulțumirea 
are cum se pricepeau. Cofe
tăria
drum 
des 
ție și abia 
tirziu am 
ceput de 
aici întîrzia 
o masă 
toarea care 
răpea 

tor timpul 
rătorilor.

In sfîrșit, 
zinuiui s-a 
rea, cea mai 
cc-le două pe care le intilncști 
de obicei aici, a dispărut pe 
ușa ce duce spre încăperile 
din fund, de unde a reapărut 
după vreo 4 minute îmbră
cata într-un halat. Trecuse de 
16,15 cînd începu să fie ser
vit primul cumpărător.

- Ne-ai cam ținut pe Ia 
uși, duduie — încercă să re
proșeze unul din cetățenii 
care stătuseră la rînd.

— Nu e adevărat. Am des
chis fix la patru.

— Cum la patru ? La patru 
și un sfert ! — interveni una 
din cumpărătoarele care aș
teptaseră ia ușă.

— Poale, după ceasul dum
neavoastră. După ceasul meu 
am deschis fix la patru. Eu 
după ceasul meu închid șl 
deschid...

Discuția devenise aprinsă și 
in centrul ei erau acum cea
surile. Dar vînzătoarea o rete
ză repde.

— $-apoi dumneavoastră 
știți cînd

e muzica 
ușoară

O nouă marcă 
de oțel special pro
dusă. la Hunedoara

Poate că 
cert-spectacolul de 
cu paradoxalul „Grea e muzica 
ușoară", realizatorii Vasile 
Rădulescu șl Harry Eliad de 
Ia Teatrul de stat din Ploiești

Munlle lor sigure supraveghează tirul argintiu 
da mătase artificială care odată prins in vlrtejul 
mașinilor de răsucit, in Iureșul miilor de bobine, 
nu mai scapă. Așa arată secția de răsucit a 
F.P.A. „Vlscoza" Lupeni.

peste 
revenea 

discu-

pri-
ce ’. 

Ia
vînză- 

ne 
necruță- 

nostru,

i închid magazinul. 
Dacă nu știți, 
de ce vorbiți ? 
Cînd închid mai 
tirziu îmi ți
neți dumnea
voastră contul ? 

Intre 
magazinul 
veni aglomerat. 
Cei 

victimeleseseră 
deschiderii, plecaseră 
cite unul. Cumpăraseră ceea 
ce au avut de cumpărat, dar 
nu era îndeajuns. Unde e 
grija pentru timpul cetățeanu
lui ? Unde e dramul de res
pect și politețe pe care-1 da
torează fiecare lucrător 
comerț față de cetățenii 
care sînt datori să-i deser
vească civilizat, cu toată soli
citudinea ? Pentru că. ori 
s-ar zice, să stai la 
mesele cofetăriei 
drum și să privești cum 
teaptă cumpărătorii k 
magazinului încredințat, 
constituie un exemplu 
bonă deservire.

Se toarnă betonul 
la fundația 
blocului B. 1

Constructorii din 
au început turnarea 
la fundația celui de 
bloc înalt din localitate. Acest 
bloc, care va fi dat in folo
sință în„trimestrul III al anu
lui 1968, va avea 10 etaje și 
66 apartamente.

Alături de el, s-a trecut la 
săparea cu excavatorul a fun
dației blocului B.I.D., de ace
eași mărime, cuprins tot in 
planul acestui an !

In 1968, șantierul Petroșeni va 
executa patru blocuri înalte în- 
sumind 264 apartamente. Prin 
trecerea la turnarea betoane
lor la B.l.C. și începerea lu
crărilor la B.I.D., toate blocu
rile prevăzute pe acest an 
sînt puse in lucru de con
structorii pelroșăneni.

Cvintetul color" 
aplaudat la 
Gura Barza și Brad

în ziarul de azi:
9 SECVENȚE CULTURALE
• 0 enciclopedie în piatră 

CASTELUL CORVINILOR
Il-a

Ziaristul american David Halber- 
stram s-a întors recent din Vietnamul 
de sud, unde mai fusese în urmă cu 
trei ani. Publicăm un fragment din 
reportajul său.

Acum, la trei ani după prima mea 
vizită la Saigon, m-am convins ca 
adversarul dispune de o reala forță, 
și am începu* să mă îndoiesc de posi
bilitatea noastră de a învinge.

Aici, multi vorbesc despre reor
ganizarea armatei sud-vietnameze, așa 
cum vorbeau și cu șase ani în urmă. 
Dar există oare o garanție că ea ar 
putea fi reorganizată ? Se poate oare 
crea o armată tinără și de nădejde 
intr-o societate în descompunere ?

Am fost .asigurat că n-o sa mai 
recunosc tara. Intr-adevăr, americani
zarea a atins toate domeniile vieții. 
Pretutindeni se simte prezenta mili
tară -amerirană Totuși, m-a" izbit cel 
mai mult faptul, că practic nu există

• Sport
• CONSEMNAM

schimbări. Au rămas aceleași proble
me insolubile.
Corupția a pătruns în întreaga socie

tate de sus pină jos — de-la coman
dantul corpului de armată, care face 
negoț cu tot ce-i cade în mină, și 
terminînd cu învățătorul care vinde 
răspunsurile întrebărilor care se pun 
la examene

Postul de guvernator al provinciei 
costă trei milioane de piaștri. Func
ția de comandant de divizie se vinde 
cu 'cinci milioane de piaștri. Veni
turile sînt diferite.

Cei mai mici fac avere din „sufle- 
.e moarte" — pînă la 30 la sută din 
efectivul soldaților din armată sînt 
considerați pe front, cînd, de fapt, sau 
<m muri!, sau nu au fost niciodată în 
armată. Cu toate acestea, comandan
ții regimentelor primesc pentru aceș
ti» soldă.

Aici nu se face nimic f&ră șperț.

Administratorii regiunilor din provin
cia Quang Hong au adunat atîta 
avere din mită, Incit iși pot permite 
Sa le „arunce" în fiecare lună coman
danților pînă la 50 000 piaștri de că
ciulă. La Bien Hoa, unde se află 
multi americani, și prin urmare, mul
te baruri, guvernatorul provinciei 
primește de la proprietarii acestor 
localuri pină la 10 milioane piaștrii. 
El primește lunar cei 10 000 de piaștri 
ce i se cuvin „legal" de la fiecare 
bar, iar periodic și mai mult.

In ce mă privește, nu cred că învin
gem, după cum nu văd semne că vom 
putea învinge. Este trist să scrii des
pre asta. Nu cred că vietnamezii 
noștri sînt in stare să cîștige răz
boiul, după cum nici noi nu putem 
face, acest .lucru,

Stafie de betoane 
modernă

Un grup de lucrători de Ia 
T.C.M.M. Petroșeni execută in 
prezent ultimele lucrări la 
construcția noii stafii de pre
parare a betoanelor, ampla
sată în apropierea rampei de 
descărcare a materialelor din 
Petroșeni.

înzestrată cu instalații mo
derne, fabricate în tară, stafia 
va putea să producă zilnic 
peste 200 mc beton de calitate 
superioară urmînd să asigure 
beton '— care va fi transpor
tat cu autoagitatoare — la 
punctele de lucru ale șantie
relor T.C.M.M. de la Petrila, 
Livezeni-est, S.C.S.M. și Live- 
zeni-central.

Al optulea aparat 
Roentgen

Pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale, în cadrul Spii 
talului din Petroșeni se mon
tează un modern aparat Roen
tgen tip TUR-250, fabricat în 
R.D.G. Cu ajutorul acestui a- 
parat Roentgen de terapie 
profundă, se vor realiza ira
dieri profunde ale afecțiunilor 
maligne (tumori) care pînă a- 
cum se puteau trata numai in 
centrele universitare. Noul 
aparat dispune de anexe care 
asigură funcționarea Iul în 
condiții de protecție perfecte.

Colectivul otelăriei electrice de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
a asimilat o nouă marcă de oțel 
special, destinat fabricării rulmen
ților.

Pentru obținerea lui s-au elabo
rat mai multe șarje experimentale, 
în două variante, pe baza cărora a 
fost stabilit procesul tehnologic op
tim. In prezent, Combinatul siderur
gic din Hunedoara elaborează peste 
200 mărci de otel.

Pentru complexul 
astronomic 
din Constanța

La Constanta au sosit 
Instalații și aparate pentru 
marelui complex astronomic 
Iar ce- Se construiește în localitate. 
Bl cuprinde un planetariu, un ob
servator astronomic, o statie solaiă 
și o platformă de 40 mp in aer li
ber, cu diverse lunete pentru ob
servațiile nocturne asupra corpu* 
rilor cerești.

Prevăzut a fi terminat anul aces* 
ta, complexul astronomic va consti
tui încă un punct de atracție pen
tru oaspeții stațiunilor de pe litoral.

Azi la ora 3 termometrul a înre
gistrat o temperatură de plus 2 gra
de la Petroșeni și minus 6 grade la 
Paring. (In cursul nopții temperatu
ra aerului a fost de plus 2 grade 
Ia Petroșeni și minus 7 grade la Pa
ring). Grosimea zăpezii la Paring i 
101 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme In curs de îndreptare 
cu cerul mai mult senin. Tempera
tura In creștere. Vtnl slab din sec
torul sudic.

La cele 15 cercuri ale Casei de cultură din Odorheiul Secuiesc ac
tivează seară de seară, peste 300 de oameni din oraș. Printre cercurile 
cu o vie activitate se numără cel de teatru, de teatru de păpuși, for
malii artistice de dansuri și orchestrale. Formațiile de muzică ușoară 
și populară au fost premiate anul trecut la faza regională a Concursu
lui al VlII-Iea, iar echipa de dansuri s-a clasat in faza finală a acestui
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O enciclopedie
în piatră

SECVENȚE CULTURALE IN EDITURA 
ACADEMIEI ROMÂNE

im ii purul :

CASTELUL
CORVIMILOR

Cartea, mesager al culturii — 
mai larg difuzată !

SIMION SANIELEVICI

ELENA

Galeria neogotică din cadrul castelului.

Anii s-au stratificat lasind și 
pe meleagurile hunedorene e- 
dificii mărețe, copios împodo
bite cu bazorelicluri grandioa
se, pe care Victor Hugo le nu
mea iliade ale creației popu
lare. Un original exemplar al 
unei asemenea enciclopedii in 
piatră este si <aslelul rorvi- 
nilor din grasul Hunedoara. 
O legendă populară atribuie 
construcția acestui castel unei 
vremi imaginari- cînd uriașii 
au stăpînit lumea.

Acești uriași nu sint insă 
altceva decit iscusi fii meșteri 
anonimi care in decursul vea
curilor au durat, spre mindria 
urmașilor, această cetal^, așe
zată întT-un tinut locuit de 
timpuri îndepărtate. Da--fi ci
neva cercetează cu luare amin
te dealul Simpetru, la poalele 
căruia este așezat ' castelul, 
este imposibil să nu observe 
bogăția de fragmente ceramice. 
Adunate și triate, ele pot in
stitui mărturii care sugerează 
ideea existentei unei vechi for-

n
nuieste și astăzi impunătorul 
castel. După părerile unor cer
cetători științifici, castelul a 
cărei construcție, potrivit do
cumentelor este plasată in a 
doua jumătate a veacului al 
XU-iea, constituie un fel de 
rebus sculptural. Intr-adevăr, 
aici iși dau intilnire mai multe 
stiluri arhitecturale, incepind 
de la stilul romantic și pină 
la gotic, stil care predomină 
această construcție medievala.

Prin soluțiile constructive a- 
doptale de meșterii zidari, ar
hitectura gotică reușește ‘•ă 
realizeze în castelul de la Hu
nedoara o construcție îndrăz
neală, care cu toată masivita
tea ei nu paie greoaie, ci dim
potrivă degajată și foarte ae
riană. Acest efect e obținui 
nu numai prin construirea de 
bolti sprijinite pe nervuri dc 
piatră, Har sj prin efectele de
corative r>ă>CLte -lin dorința

de a :a viată pietrei brute. 
Prima si cea mai importantă 
piesă care se vizitează de o- 
bicei la castelul din Hunedoa
ra, este ..sala cavalerilor", care 
impresionează prin solemnita
tea ei. Vasta încăpere e sec
ționata in două de cinci co
loane masive de formă octo- 
<,'anală din marmură roșie. 
Cheile de boltă sini uimitor 
de frumos sculptate, cu bla
zoane și elemente florale de o 
deosebită gratie. Aici, pe o 
bandă de piatră se află o In
scripție, in relief, cu următorul 
text : .Această lucrare a fă
cut-o mindrul și mărețul loan 
de Hunedoara...".

In ..sala dietei' înlilnim de 
asemenea elemente interesante 
ale stilului gotic.

Furii intenția de a face o in- 
•. < ntariere a tuturor încăperi
lor, sculpturilor și mărturiilor 
din castel, trebuie neapărat a- 
mintită si , fîntîna vie". Ea con
stituie unul din punctele de 
atracție r.ontru vizitatori, mal 
ales datorită frumoasei legen
de in care se spune că săpa
rea ei a fost făcută într-o stîn- 
că in decursul a 15 ani de că
tre trei prizonieri conducători 
ai oștirii otomane învinsă de 
loan de Hunedoara.

Multe și semnificative sînt 
lucrurile < e se pot vedea aici. 
Fiecare epoca și-a dat contri
buția ei la dezvoltarea caste
lului din Hunedoara. Tocmai 
de aceea ol este considerat 
unul din cele mai valoroase 
monumente istorice și de artă 
alo tării noastre. Ieșind pe 
poarta castelului, te intimpi- 
nă clocotul combinatului side
rurgic, 
stituie 
ceselor 
nostru, 
părtate
nașe capacități

i inînd scama de faptul < <i munca 
- ti cartea constituie unul din impor
tantele sectoare ale muncii cn’hjral- 
educative, în cele ce urmea/u :<au 
să mă reler la unele asprele ale 
modului de drsf.vurare a . < < •-(< i ac- 
livităU în iubii-decile centrală
municipală si rea a C< • < i <lc înltirră 
din Potroșeni.

In primul rind aș vreo să arăt că 
localul în rare lunrtionec.ză bi’ l alo
ca centrală nu carespui-<> ca as
pect. cerințelor. Incăpeioa dr i- in
trarea în bibliotecă e in- <’.- >• r.t de 
maro pentru desfășurarea -mei acti
vități corespunzătoare a celor trei 
lucrători, în relațiile cu publicul ci
titor. In restul de încăperi se gă
sește depozitată dotatia de cărți. 
Nu există o încăpere în care citi
torii să poală lua loc Ia o masă, să 
consulte o carte, să ia cunoștință de 
un material, să răsfoiască o revista 
cu privire Ia tot ce a apăru! nou.

Posibilitățile de a împrumuta o 
carte, sau de schimb, se reduc Ia 
alegerea, de către doritori, de pe un 
raft unde cărțile se păstrează, fără 
nici un fel de sistem care să orien
teze cititorul în direcția unor prefe
rințe. De multe ori dorința de a ob
ține o anumită carte se „lovește" de 
răspunsul : „este dată'.

Cu totul altele sînt condițiile ma
teriale ale bibliotecii Casei de cul
tură. Sală mare, luminoasă, mese, 
scaune, coperte ale cărtiloT nou a- 
părute expuse privirilor etc.

Comun este celor două biblioteci 
faptul că nici una nu pune la dis
poziția publicului un sistem de con
sultare a materialelor ce se găsesc 
În dotatia lor.

Spre dens» biro de biblioteca ren
ii.dă. la cea de la Casa de cultură 
< ind ceri o anumită carte li se eli- 
i < . imediat, dară se găsește în
ih păzit sau ti se recomandă ce să 

ile-U. Ambele biblioteci neglijează 
'i.'. ri.ua dc popularizare a căr
ții. Nu se organizează mai multe seri 
de rr< ■ nzii, simpozioane, consfătuiri 
iii cititorii și alte arliiini menite să 
alra.;.’- masele do o.uneni ai muncii 
în !< dorirea cit mai deplină a impor
tantei detalii de carii.

r-io necondiționat necesar a se 
ne la indrmîna publicului un sis- 

!' :n de informare ușor de consultat 
' <; : registre, carloteci, fișe, din care 
-.maiorii de lecturii să se poată In- 
L-rma ce anume se găsește în bi
bliotecă pentru a se putea adresa 
bibliotecarului în cunoștință de 
cauză.

Problema muncii cu carlea In bi- 
blioler ile din Petroșani a mai fost 
!i-<> tatii. Au fost manifestate chiar 
unele păreri, că ar fi bine ca colo 
'l ină biblioteci să fie unificate, să 
I nnct-ioneze numai una singură în 
localul Căsoi de cultură, unde exis
ta condiții optime do deservire a 
publicului cu lucrări ideologico și 
politice, tehnice, de specialitate, be
letristice și altele.

Găsim că oslo necesar să se stu
dieze problema sub acest aspect. 
Publicul cililor nu ar avea decît dc 
(iștigat, runoscind că condițiile ma
teriale dc care dispune Gasa do 
cultură permit desfășurarea unei ac
tivități de răspîndire în masă a căr
ții, corespunzător cu cerințele tot 
mai exigente ale amaiorilor de stu
diu, documentare, de lectură.

FARAGO
(fS78—1954)

Acum 90 de ani, in ziua de 
20 martie, s-a născut la Birlad 
prima poelă română care s-a 
apropiat dc mișcarea socialis
tă și a colaborai la presa 
muncitorească — Elena Farago.

Moldoveancă după naștere, 
Elena Farago și-a desfășurat 
însă activitatea In Oltenia, ca 
directoare a Muzeului și Bi
bliotecii „Th. Aman", ca mem
bră în < omiletele de ’condu
cere ale revistelor „Ramuri' 
și „Năzuința", dar mai ales 
ca amfitrioană a unuia dintre 
putinele saloane literare ale 
timpului.

Primul ei volum de ..Ver
suri" (Editura Luceafărul, 1906)

DAVID IOSIF

„Să iubim și să prețuim
creațiile populare"

La ultima or», de dirigentie, ți
nută la clasa noastră, tovarășul di
riginte Marinescu Ilie, profesor de 
istorie și geografie, ne-a vorbit des
pre creațiile populare, despre ine
puizabilul folclor al poporului nos
tru. Apoi elevele Ionașcu Viorica 
și Șerban Nicoleta au recitat poezii 
inspirate din viata de ieri și azi a 
poporului nostru. Prin intermediul 
benzii de magnetofon am făcut cu
noștință cu cîteva din cîntecele Ar
tistei emerite Maria Lătărețu, după 
care le-am ascultat pc colegele A-

mortitu Anula și Bejan Florentina 
interpretînd cu finețe și simt artis
tic două melodii populare românești. 
Și pentru că de-acum am început să 
iubim mai mult creația folclorică, 
ne-am hotărît ca în timpul liber și, 
mai ales, în perioadele de vacantă 
să devenim și noi culegători ai 
„florilor alese" din folclorul Văii 
Jiului.

BĂRBOSU SABIN 
Elev clasa a Vfl-a, 

Școala generală nr. 4 Vulcan

CJNE SÎNT ACEȘTI INDIVIZI

HULIGANI CHEMAȚI LA ORDINE
Pentru scandaluri repetate, în di

ferite localuri din orașul Vulcan, 
Panczok Radu, Gîrpaci Alexandru 
și Szilagyi Edmond au devenit clien- 
tii miliției. La început au fost aver
tizați, sancționați cu amendă con
travențională pentru abaterile săvlr- 
șite. Era de așteptat să-și corecteze 
comportarea. Promiseseră de mai 
multe ori acest lucru. Dar... Nici 
vorbă de așa ceva I Celor trei indi
vizi (doi în vîrstă de 20 de ani, Iar 
al treilea în vîrstă de 30 de ani)

numai de îndreptare nu le ardea.
In seara zilei de 25 februarie, che- 

fuiau ca de obicei la restaurantul 
„Straja". La un moment dat au tre
cut la „atac". S-au năpustit asupra 
„adversarilor', niște oameni pașnici 
care nu le făcuseră nimic și nici 
nu-i cunoșteau măcar. Le-an arun
cat sare în ochi, imobilizîndu-L Apoi, 
cei trei huligani i-au maltratat pe 
clientii de la masa vecină. In „furia" 
lor, acești oameni deveni# fiare, au 
rupt mese, scaune, au spart pahare,

sticle, producind restaurantului pa
gube în valoare de peste 2 500 lei. 
Dar cum ulciorul nu merge de prea 
multe ori la apă... LI s-a înfundat 
și acestor „ași" ai scandalurilor. 
Gel trei indivizi, Panczok Radu, Cîr- 
paci Alexandru și Szilagyi Edmond, 
au fost reținuți de miliție și trimiși 
în judecată. Justiția îri va spune cu- 
vîntul...

Cpt. I. Dl RECI 
comandantul secției de miliție 

Vulcan

MEDALION
a impus o poezie de o tulbu
rătoare sensibilitate feminină, 
în care discreția și gingășia 
se-mpletesc in ritmuri de o 
muzicalitate suavă.

Eugen Lovin eseu o conside
ra „cea mai patetică și mai 
personală poelă a generației 
noastre literare", iar N. Iorga, 
recenzîndu-i acest prim volum 
de versuri, era convins că 
„d-na Farago îsi va însemna 
traigic numele in literatura 
noastră". Au urmat alte volu
me: „Șoapte din umbră" (1908) 
„Din taina vechilor răsplătii" 
(1918), „Șoaptele amurgului" 
(1920). „Poezii" (1937). Senti
mentul dragostei — predomi
nant în poezia primei tinereți 
— apare discret, trist și duios, 
zbuciumul se consumă in in
terior ca un suspin înăbușit 
fără milă.

Nota cea mai originala, insă, 
a creației Elenei Farago este 
poezia maternității care. la 
acea dată, reprezenta > nou
tate pentru literatura noastră. 
Nimeni n-a pătruns, pînă la 
ea, in intimitatea sufletului 
infantil, identifieîndu-se cu bu
curiile și durerile copilului. 
Pentru copii Elena Farago a 
scris și schite, către ei s-au 
îndreptat și ultimele gîndurl 
ale poelei, stinsă din viata în 
1954 in virstă de "6 dc ani.

Rugâmînfi la ușa spitalului
Dacă te îmbolnăvești, mergi la 

doctor, te consultă, î# face reteta 
corespunzătoare diagnosticului stabi
lit, mergi la farmacie, ridici medi
camentele și mergi la policlinică sau 
la circă să-ti faci injecțiile. Asta nu
mai în zilele lucrătoare că în zilele 
de duminică se schimbă situația. 
M-am dus ca de obicei să fac tra
tamentul prescris și am găsit pe ușa 
policlinicii din Petrila un anunț care 
mă prevenea că duminica injecțiile 
se fac la spital. M-am dus la spital

și a trebuii să pierd mai mult de 
două ore pină cînd să fac două in
jecții Stăm la ușa spitalului vreo 
5 persoane printre care eram șl eu 
și vreo doi bătrîni, și ne rugam de 
portăreasă să ne dea drumul Înă
untru. A venit și sora și ne-a anun
țat că face numai urgente, ca peni
cilină și streptomicină. Am insistat 
și pînă la urmă ne-a poftit înăuntru. 
Am întrebat pe soră de ce merge 
așa de greu ' cu tratamentul, iar ea 
a răspuns că are mult de lucru cu

bolnavii internați plus cei ce vin 
din afară cu injecții, că nu au si
ringi suficiente. Mă întreb, și nu 
slnt singurul: nu se poate rezolva 
ceva în direcția asta sau e neapărat 
nevoie ca duminica să se întrerupă 
tratamentele începute ? Poate că 
prlntr-o organizare mai bună se va 
găsi o soluție mulțumitoare.

Constantin ZOTA
Petrila

a cărui prezentă con- 
o vie expresie a suc- 
prezente 
care din
a făcut

ale poporului 
vremuri înde- 
dovada unei 

de creație.
ioa MANEA

Una din cheile de bolid re prezent i nd stema Con, inilor.

NOUTÂȚI tehnice
Fractionarea 
cărbunelui 
în curentul 
de plasmă

Posibilitățile tehnice pentru găsi
rea unui procedeu de temperaturi 
înalte prin care cărbunele să poată 
fi folosit în același timp ca materie 
primă pentru noi substanțe chimice, 
cit și la producerea de energie elec
trică sînt studiate de Institutul de 
cercetări Stanford (Menlo Park, Ca
lifornia).

In primul rind sînt cercetate reac
țiile particulelor de carbon în plas
mă, un curent de gaz foarte fierbin
te, ionizat de temperaturile înalte. 
Oamenii de știință speră ca prin a- 
ceastă metodă să obțină o produc
ție ridicata de solvea# organici, com
bustibili lichizi foarte volatili, pre
cum și compuși în stare solidă, care 
la temperaturi hidrogenare scăzute 
nu se produc deloc, sau numai în 
canlităli reduse. Datorită contactu
lui slrîns dintre gaze și particulele 
solide esle de așteptat un schimb 
intens de căldura, cu randament 
bun, efect foarte favorabil pentru 
folosirea optimă a energiei de ali
mentare.

Instalafie mobilă 
de foraj

In Anglia a fost construită o in
stalație de foraj mobilă pentru sis

tem rotativ, care permite accelerarea 
considerabilă a lucrărilor de pros
pecțiuni geologice. ’In sonda săpată 
cu o sapă elicoidală, la adincimea 
maximă de 30 m se introduce un 
dispozitiv cu ajutorul căruia se iau 
carote cu diametrul maxim de 152 
mm. Prin aceasta se economisește 
timpul necesar pentru extragerea gar
niturii de prăjini, luarea calotelor 
și introducerea garniturii de prăjini. 
Instalația este montată pe o auto- 
remorcă și are lungimea de 6,10 m, 
înălțimea de 3,51 m și lățimea de 
2,21 m. In poziție de lucru (cu turla 
așezată în poziție verticală), Înălți
mea agregatului atinge 6,55 m. Ma
șina cîntărește cca. 4 tone. Ea poate 
fi adusă în poziție de lucru in 5 mi
nute, pentru asta fiind necesari doar 
doi oameni.

Procedeu
de detectare 
a dislocărilor 
de straturi

Theodor Krei, de la firma „Seis- 
rnos" din Hanovre (R.F.G.) a inven
tat un aparat pentru procedeul de 
deter tare a dislocărilor de straturi 
care permite să se determine pozi
ția acestor falii în scoarța terestră 
la mare distantă de la regiunea unde 
se extrage cărbune.

kteea constă în folosirea a două 
vibratoare care produc unde sonice. 
Unul din vibratoare se instalează la

nivelul limitei inferioare a stratului 
de cărbune aflat în exploatare, iar 
altul la nivelul limitei sale superi
oare. In locurile unde s-au produs 
dislocări de straturi, undele sonice 
intimpina rezistenta rocilor cu com
poziție diferită și sînt reflectate de 
către acestea. Semnalele reflectate 
sînt recepționate de geofoni. Dis
tanta pînă la locul unde se află dis
locarea de strat se determină pe 
baza calculării intervalului între 
momentul emiterii undei sonice și 
momentul recepționării semnalului 
reflectat.

Fontă specială
La uzina metalurgică „August 

Thyssen — Hiitle" din Duisburg 
(R.F.G.), s-a elaborat o fontă specia
lă care, datorită conținutului său ex
trem de redus de mangan, fosfor și 
sulf, precum și de elemente nedoza- 
blle, mărește calitatea Tontei cu gra
fit nodular și contribuie la fabrica
rea economicoasă a produselor de 
fontă.

Această fontă specială centrifuga
tă, denumită „ICurgra Z", datorită 
materialelor pure și elaborării spe
ciale a șarjei, asigură o fontă de 
o calitate deosebită. înainte de tur
narea pe mașina de turnat blocuri 
„Kurgra Z" ea este centrifugată în
tr-o oală la mari viteze de rotație. 
’Acest tratament ulterior asigură un 
grad ridicat de desulfurare, descom
punere a elementelor nedozabile, în
depărtarea spumei de grafit și o 
degazeificare eficientă.

Curios, am luat toate me

dicamentele prescrise de me

dic și boala de care sufăr nu 

mă mai părăsește.
desen de V. MIHÂII.ESCU

.'99 p., 15,50 1*1
Lucrarea cuprinde opera matema

tică a fui Simion Sanielevici, unul 
din renumilii matematicieni ai tării 
noastre, fost profesor Ia Universita
tea din Iași și membru al Acade
miei.

Notele științifice al»> lui Simion 
Sanielevici cuprinse in volumul de 
fată au fost publicate în diverse 
reviste de specialitate alîl în tară 
cit și în străinătate (in limbile ro
mână și franceză).

Temele abordat» au atacat dome
nii variate ale matematicii.

Din cuprins : Studiul ecuațiilor di
ferențiale, al ecuațiilor integrale; Me
canica analitică; Teoria ecuațiilor 
integrale; Geometrie neeuclidiană 
ele.

BARBU BREZEANIl

î 0 li I I 2 A
217 p„ 32 lei

Lucrarea esle rezultatul cercetă
rilor făcute în cadrul Institutului de 
istoria artei al Academiei Republicii 
Socialiste România, in jurul perso
nalității complr-xe a pictorului ro
mân, a cărui activitate s-a desfășu
rat pe o perioadă de mai bine de 30 
de ani, îndeosebi in epoca dintre 
cele două războaie — în domeniul 
artelor plastice (pictură monumen
tală, pictură de șevalet, desen, gra
fică politică, ilustrații de carte, sce
nografie), în publicistică (critică de 
artă, ziaristică militantă), precum șl 
în învățămînl.

Monografia N. Tonitza, care cu
prinde numeroase ilustrații, este în
soțită de o cronologie a vieții $1 
operei artistului, o listă a expozi
țiilor la care a participat și de bi
bliografia scrierilor artistului și a 
literaturii despre el.

LUCIA PROTOPOPESCU

oi tottiii la hiooialia 
lui fiuilai BbIkm. 
Documente inedite

Ml i>„ 8,75 IeJ
Rezultat al unei îndelungate munci 

de cercetare de arhiyă, lucrarea a- 
duce un apreciabil număr do docu
mente inedite (descoperite in arhi
vele din Viena. Budapesta, Lwov) 
venite să lumineze perioade mai 
pu(in cercetate din. viata lui I. Bu- 
dai-Deleanu, documente capabile să 
sporească în același timp datele cu
noașterii noastre despre epoci și oa
meni contemporani scriitorului.

Prima parte a lucrării este o am
plă biografie a scriitorului.

Lucrarea se adresează istoricilor 
și criticilor literari, profesorilor de 
limbă română si tuturor celor inte
resați de istoria culturii si literatu
rii române.

Sub redacția acad. St. Milcu 
șl prof. dr. H. Dnmitrescn

Atlasul antfooologk 
al Olteniei

274 p., 36 lei
Atlasul antropologic al Olteniei fa

ce parte din publicațiile consacrate 
studiilor referitoare la antropologia 
poporului român în general și, pe 
plan local, a populației din regiu
nea Oltenia, apartinind unui terito
riu de continuă așezare umană din 
paleolitic pînă în epoca noastră.

Cercetarea concepută sub aspect 
social-cultural și istoric aduce date 
Importante de ordin biologic, etno
grafic și biopatologic. Atlasul an
tropologic al Olteniei cu zona Por
ților de Fier înfățișează tipul fizic 
al populației în etapele de vîrf ale 
construcției societății umane, de la 
comuna primitivă pînă în zilele 
noastre.

„Dispariția" unei 
mașini cu ambalaj

29 februarie, ora 14,45. In biroul 
șefului depozitului l.R.V.A. Lupeni 
zbîrnîie telefonul. Șeful de depozit, 
Bondoc Constantin, ridică receptorul:

— Alo... Cum ? 1 Nu vi se ridică 
ambalajele din unitate la timp ? Nu 
se poate. Noi am trimis mașinile pe 
„rută" !

— Și totuși, la noi n-a ajuns azi 
nici o mașină. Deși avem mare De- 
voie. Nu ne mai putem mișca în ma
gazin din cauza ambalajelor. neridi
cate — se aude, de la celălalt ca
păt al firului, vocea gestionarului (și 
nu e singurul responsabil de unitate 
care cere același lucru : ridicarea 
ambalajelor).

Abia așează șeful de depozit re
ceptorul, că telefonul sună din nou. 
De astă-dată e gara din localitate.

— Alo, l.R.V.A. ? De ce nu tri
miteți ambalajele ? Nu avem cu ce 
încărca vagonul și nici nu vi-1 pu
tem expedia la timp. Veți fi pena
lizați !

Șeful de depozit nu știe ce să mai 
zică. Mașinile au plecat totuși din 
depozit. Un camion încărcat cu am
balaje a pornit chiar spre gară la 
ora 13,30. Dar... In trei sferturi de 
oră n-a putut parcurge distanta de... 
circa 8 km ? Să se fi defectai ma

șina cu nr. 21 HD 994? De ce nu 
e anunțat în acest caz depozitul ?

In scurt timp, .misterul" mașinii 
„dispărute* e dezvăluit. Camionul cu 
nr. 21 HD 994 se află tras „pe 
dreapta" în sir. Bărbateni, alături 
de casa cu nr. 8. Cele trei munci
toare de pe mașină așteaptă și ele, 
împreună cu cele peste 1 600 de 
sticle, urnirea mașinii din loc. Nu
mai șoferul Dosan Simion nu se 
clintește... din casă. A tras mașina 
pe dreapta, a ridicat capota moto
rului (să lase impresia că mașina e 
defectă) și stă omul la căldură. Să 
treacă timpul, să se termine servi
ciul, iar la salar omul (a se citi șo
ferul Dosan) să semneze statul de 
plată și să-și încaseze frumușel bă
nuții... Că doar nu e ci singurul la 
coloana D.R.T.A. Lupeni care primeș
te salar pe nemuncite! Coloana 
D.R.T.A. încasează lunar aproapf 
8 000 lei de la depozitul l.R.V.A. Dar 
modul cum este asigurat transport 
tul ambalajelor nu-1 mai urmărești 
nimeni de la D.R.T.A. — ne infor
mează șeful de depozit Bondoc.

De ce ? Nu vă interesează ce fac 
șoferii de la coloana dv, tovarăși 
de la D.R.T.A.?

P. BREBEN

ri.ua
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Estrada

TELEVIZIUNEprintre alte 
un muzeu

0 Pentru cei mici: 
Micii meșteri mari. 
Filmul: Kiri, clovnul.

„Refuzăm urgent

Cosmonauțil \ă pregătiți 
aselenizați pe lună, să cuce- 
rifi planele îndepărtate ? Fa- 
cefi pregătiri, încercați echi
pamente .

Vehiculele
spre Lună puiet/ sâ Ic încet 
ca/i fn condiții adecvate si 
Valea noastră, 
șantierului Petrii

mcmiLEiOAiiE
tier I Atenție insă: vehiculele 
respective trebuie să lie etan
șe ca un submarin, prevăzute 
cu picioare auloridicăloare 
pentru a putea trece marile 
denivelări, să aibă șenile ca 
să poală răzbate prin întinde
rile dc noroi Alt lei. . capo
tează 1

Dacă vehiculele supuse în
cercărilor vor reuși să străba
tă aceste drumuri, alunei cu
rajoși cosmonaiiți pule/i să ple
cați cu ele pe alte planele: 
vor face fală in toată galaxia I 

Venii! cu încredere la... lu- 
"■‘'tr/^mul din Petrila I

Bucureșliul are, 
zeci de muzee, și 
ai satului (In parcul Herăstrău).

Gospodarii Petrilei au... ho- 
tării să aibă și ei un „muzeu" 
al satului. Astfel, în modernul 
cartier „8 Martie* care cuprin
de deja peste 30 de blocuri cu 
cca. 2 000 apartamente, se Păs
trează cileva căsuțe mici de 
lemn, ale sătenilor. Cu un a- 
daus insă : sini locuite în stil 
rus! ic I

Turistul poale admira
lele zvelte ale blocurilor „1" 
cu 9 etaje, alături de iiniilp. 
„line* ale clăilor de lin. se- 
meția blocurilor ,.F" și „gin
gășia* grajdurilor dărăpănate 
și a grămezilor de bălegar.

...Fxislă parcă indicații pen
tru ca in perimetrul modern 
să nu se îngăduie creșterea a- 
nimalelor, cu util mai mult a 
vitelor cornute! Sau așa xs!c 
mai... pitoresc ?

silue-

SCRISORI RE IA CITITORI
Călătorului
îi stă bine...

în autobuz
la Dealul Babii pînă în

It știi \ uh an slnt S 6 kijb- 
mclri. Mai bine dc 40 de lo
cuitori din această localitate 
mărginașă fac serviciul la 
E. M. Vulcan sau la alte în
treprinderi .și inslilutii din oraș. 
Deplasarea de acasă, la locul 
de muncii și înapoi, ar trebui 
s-o facem cu autobuzele l.C.O. 
Lupeni. Avem doar fiecare a- 
bonamente plățile. Totuși, a- 
proape întreaga iarnă autobu
zele n-au venit. In secolul vi
tezei călătorului îi stă bine., 
în autobuz și nicidet um pe 
jos, mai ales cind are abona
mentul de autobuz în buzun 
*\ștenllim măsuri rare

O.C.L. Alimentara trebuia să 
primească o cantitate însem
nată dc făină intermediara dc 
la I.P.P.F. Din această canti
tate mai rămăsese nelivrată o 
„bagatelă" de 3 vagoane. 
O.C.L, neprezenlîndu-se să le 
ridice, I.P.P.F. le-a expediat in 
baza unei clauze contractuale. 
Ei bine, a urmai un adevărat 
bombardament de artilerie 
telegrame 
I P.P.F. și 
„Refuzăm 
deoarece...
punzălori de faptul 
„Bombardamentul* 
De la sediul O.C.L
ra la sediul I.P.P.F. și 
o distanță de circa 1 
legrafiem: „Refuzăm, 
crasă birocrație, acest

divergențelor"

cu 
și adrese intre 

O.C.L. Alimentara, 
descărcarea făinii 

' ele. „Vă facem ris
că..." ele. 
continuă.

Alimenla- 
invers e 
hm. Te- 
ca fiind 
mod de

rezolvare
Slop 1

o

e
Crede(i 

o fatalitate ?
că

SCOR El II.IE

adcvci-niă ■ vechime in i im
pui muncii de la tormixentrain 
din Paroșcni unde am lucrat.

n t a r e
inventarele sini 
Treaba dumne.a-

O întrebare 
ce așteaptă

răspuns

N. R. Pe această temă a mai 
sosii la redacție o scrisoare 
semnală dc un grup (ie sala
riat» ai minei ce locuiesc în 
Dealul Bobii. Oamenii iul pe 
bună dreptate indignați de ne
păsarea și lipsa spiritului de 
răspunde rc ale tovarășilor de la 
serviciul Iransporl de la l.C.O. 
Lupeni ce an obligația să le 
asigure mașinile necesare. Pe 
cind măsuri care să puniî pe 
„roate" transportul de < ălători 
spre Dealul Babii?

De ce să fim 
puși pe drumuri?

Lucrez în prezent la E. M.
Paroseni. Avînd

voastră dacă nu credeți. O ca
lamitate insă, sini cu sigu
ranță. Cel puțin cele cai o se 
iac la O.C.L industrial. In 
cursul lunii trecute, un număr 
de 34 de magazine ale comer
țului cu produse industriale 
au stal incluse 158 de zile din 
care 115 pentru inventare, din 
care 22 fără justificare, din ca
re magazinul 69 Lupeni a „con
sumat" 8 zile „peste", din ca
re... ce să mai înșirăm ? N-o 
să facem noi o inventariere a 
inventarelor prelungite lără 
motive întemeiate. Să le scurte
ze alții care le lungesc alit. 
Că boala lungă-i sărăcie.

...Și clientul s-a 
scărpinat cu mîna 
dreaptă la urechea 
stingă

Vinalcool — depozitul Peln - 
șeni — îmbuteliată băuturi pen-

B

Golul egalizator i Campionatul republican de lupfe greco-romane

In ciuta

cred

POPESCU VICTOR

tril comerțul alimentar. Insă 
nu le Imbuleliazâ in ba/.a gra
ficului slabilil. Și clientul ne- 
avind băuturi îmbuteliate pe 
plan local o Încheiat un nou 
contract tocmai la... Cluj. Ca 
să fie băuturi pe piață. Cind 
a fost vorba de uni, insă, și 
labrica de produse lactate de 
la Livezeni n-a asigurat can
titatea contractată, beneficia
rul n-a mai căutat un nou fur
nizor. Aoleu ce ploaie vine de 
la Cluj!

Fără „acari Păun"
La magazia tranzit a stației 

C.F.R. Petroșani se lucrează Și 
noaptea. Dar in magazie, din 
circa 22 de becuri, nu ard de
ci!... 2. Dacă ați primit un co
let care avea destinația Salu 
Mare nu dați vina pe acar că 
n-a schimbat bine acele.

Ion CIOCIE1

In fine, gata
S-au terminat lucrările de renovare 

a maternității din Lupeni. Începute 
ou aproape un ah tn urmă și tă
răgănate de la o lună la alta, aceste 
lucrări așteptau parcă un plus de 
Interes din partea conducerii sectoru
lui I.L.L. Lupeni. Acel plus s-a făcut 
simții o dată cu schimbarea șefului 
de sector. Acum, venirea pe lume a 
micuților nu mai e tulburată 
zgomotele meșterilor.

a „căzut" «iar HUNEDORENII AU DOMINAT

d<- mult ••sista in 
> unitate O.V.L.F. 
slab aprovizionată 
utila. Din inițiativa 

Petroșeni, unitatea 
a fosl desființată.

Pinii mi 
Iscroni o 
Deși mai 
era lotuși 
O.V.L.F. 
respectivă 
Vor gospodinele să ci 
zarzavat, cartofi, ori all 
duse ? Se văd obligate să 
cu autobuzul sau trenul pînă 
la Petroșeni. Cu aceasta de
plasare se pierde limp și bani, 
Iar Iscroniul este o localilal 
cu 3 000 de locuitori și trebi 
să se lina cont de aceasta. I 
trebarea la care așteaptă 
puns gospodinele din Isc 
este : find se va reînființa 
magazinul O.V.L.F. din loca-

DE AICI PORNESC

MUI E DE KII OVATI.

PROGRAMUL 1 :
6,00—8,25 Muzică și actualități; 

8,25 Moment poetic; 8,90 La micro
fon. melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9.30 Matineu literar; 10,00 
Jocuri din Vrancea; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,30 Muzică de 
balet; 10.48 Cîntece și prelucrări 
de George Derieleanu; 11,00 Bu
letin de știri ; 11.03 Muzică popu
lară ; 11,15 Arii din opere; 11,30 
Strune vesele; 11,45 Sfatul medicu
lui : Igiena vederii ; 12,00 Piese in
strumentale ; 12,22 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul prefe- 
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13.20 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 14,15 Tot înainte; 14,35 
Radiopublicilate; 14,50 Formația
Edmond Deda ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Melodii populare; 15,25 
Pagini din operele; 15.40 Muzică 
ușoară; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 
Ansamblului Uniunii 
Sindicatelor; 16.30 Pe 
mice; 17,15 Antena 
18,00 Buletin de știri ;
doscop muzical ; 18,30 Dezbateri, 
gestii; 18,45 Piese 
19,00 Radiogazeta de seară; 
O melodic pe adresa 
tră ; 20,00 Buletin de știri • 
diomagazin sportiv; 20,17 
românești ; 20,40 Emisiune 
21,00 Expoziție de muzică 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Trei cîntece cu 
Cristophe; 22,30 Moment poetic;

Agenda 
de viată

18,00 Telecronica economică.

imal.
16,20 Corul 

Generale a 
teme econo- 
tineretului ; 

18,05 Calei- 
su- 

inslrumentale ;
10.30 

dumneavoas- 
20,05 Ra- 

Melodii 
literară ; 
ușoară ;

Minutul 54 al medu. ii de pe sta
dionul ..Republicii". In urma unei 
frumoase acțiuni de pe partea stin
gă a terenului, a „căzut* și golul 
egalizator, mult așteptat. Marin Pe- 
ronescu, unul din jucătorii de bază 
ai formației Jiul in acest meci (și 
nu numai în acesta) radiază de bu
curie. Are încă un gol la activ. Mîn- 
dru. portarul Progresului, privește 
consternat ba)< nul care i s-a furi
șat, printre miini, dincolo de linia 
porții. Stupoare de o parte — bu
curie justificată de cealaltă.

Satisfacția jucătorilor noștri nu va 
fi insă de lungă durată. Deși con
tinuă să aibă in miini „frinele" ini
țiativei, jiuliștii, după numai șase 
minute, au cedaL Mai precis a ce
dat Zamfir, care, ieșind hazardat din 
poartă, i-a permis linărului înaintaș 
bucureștean Georgescu să înscrie.

Asa-j cind cutitul ajunge la os! 
„Bancarii", avînd din nou spectrul 
retrogradării in fotă, au știut să dea 
lovitura decisivă. Și, dacă pe micul 
ecran, vizionînd la 
reul magic" meciul
marii pugili-ști Joe Louis 
Baer, am avut prilejul 
vingem că lovitura decisivă nu tre
buie așteptată la infinit ci încercată 
permanent, înfrîngerea Jiului ne-a 
întărit convingerea că, pentru a ob
ține rezultate valoroase, un sportiv 
nu trebuie să aibă momente de re
paus, asa-zis . absolut".

ETAPA JUDEȚEANĂ

emisiunea ..Ca
de box dintre 

și Max
să ne con-

In cadrul campionatului republi
can de lupte greco-romane, dumi
nică s-a desfășurat la Petrila eta
pa județeană rezervată seniorilor. 
Au participat reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive Știința Petroșeni, 
Utilajul Petroșeni, Jiul Petrila și 
Constructorul Hunedoara.

După consumarea Intilnirilor, pe 
categorii de greutate, s-au obținut 
următoarele rezultate tehnice :

Categoria 52 kg 1. Pernea Nico- 
lae, 2. Lozăr Gheorghe (ambii de la 
Constructorul Hunedoara), 3. Ro- 
vența Ion (Știința Petroșeni); cate
goria 57 kg : 1. Schiau Iosif, 2. Lăn- 
crăjan Emil (Constructorul Hune
doara), 3. Virag Mihai (Jiul Petri
la); categoria 63 kg: 1. Joarză Ni- 
colae’ (Construt torul Hunedoara), 2. 
Cordea Ion (Utilajul Petroșeni), 3. 
Szabo Alexandru (Știința Petroșeni); 
categoria 70 kg : 1. Grăjdan Grigorc 
(Jiul Petrila), 2. Belu Vasile (Utila
jul Petroșeni), 3. Vlăiconi Augustin 
(Constructorul Hunedoara); catego
ria 78 kg: I. Pantelimon Teofil 
(Constructorul Hunedoara), 2. Fabian 
Ion (Utilajul Petroșeni), 3. Ortele- 
can Mircea (Știința Petroșeni); ca
tegoria 87 kg: 1. Molnar Anton 
(Constructorul Hunedoara), 2- Biro 
Alexandru (Utilajul Petroșeni), 8.

Kovacs Pius (Știința Petroșeni); 
tegoria 97 kg : 1. Fabian Iosif (Uti
lajul Petroșeni), 2. Dudaș Gheorghe 
(Jiul Petrila); categoria -)-97 kg: 
1. Nicoară Emil (Constructorul Hu
nedoara), 2. Tărcatu 
Petrila).

Demn de remarcat este faptul că 
la această competiție, a evoluat, Ia 
categoria +97 kg, tlnărul Nicoară 
Emil în vîrstă de 15 ani care a 
reușit să ocupe locul I (reprezen
tant al A.S. Constructorul Hune
doara) și sîntem convinși că, prin- 
tr-o pregătire adecvată, acest tinăr 
luptător va reprezenta cu cinste la 
clapa superioară județul Hunedoa
ra.

Un exemplu de dragoste fată 
colectiv a dat luptătorul Vasile 
Belu, de la A.S. Utilajul Petroșeni, 
care, deși cu brațul drept lezat a 
reușit să ocupe locul II 'la categoria 
sa.

IOAN VLAD
vicepreședinte al C.M.E.F. Petroșeni

lUrmare din pag 1)

:::

22,95 Compozitori despre propriile 
creații ; 22,50 Intîlnire cu jazz-ul;
23.30 Cîntece aproape uitate; 24,00 
Buletin de știri; 0.05—5 00 
nocturnă.

PROGRAMUL ii
Stația 351 m 6.45—7,00 

bucureșteană ; 7,00 Cîntece
nouă; 7,10 Toi Înainte; 7,30 Bule
tin de știri ; 7,39 Scurt program de 
polci ; 7,45 Buchet de melodii popu
lare ; 8,00 Pagini orchestrale; 8 20
Cîntece de primăvară ; 8,30 Buletin 
de știri; 8,35 Album folcloric; 9,00 
Matineu de operă; 10,00 Buletin de 
știri; 10.05 Cvartetul de coarde nr. 
6 In mi minor de Bohuslav Martinii;
10.30 Biblioteca de literatură româ
nă : Otilia Cazimir — „Versuri"; 
10,45 Muzică ușoara; 11,15 Ochiul 
magic; 11,40 Melodii populare; 
12.00 Buletin de știri; 12,07 Varie
tăți muzicale; 12,45 Melodii inter
pretate de Connie Francis; 13,00 
Din creațiile compozitorilor Nicolan 
Kirculescu și Radu Șerban ; 13,30
Din țările socialiste; 13,50 Miniaturi 
instrumentale; 14.06 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 14,08 So
liști și formații artistice de amatori ;
14.30 Concert de prînz; 15,00 So

. lecținni din opereta „.Amorul mas
cat"; 15,15 Muzică ’ușoară; 15,30 
Miorița; 15,55 Muzică; 16,00 Muizcă 
ușoară și de nslradă de Vlorel Do
boș; 16,15 Sfatul modicului ; 
Muzică ușoară; 16,40 Noi 
trărl în studiourile noastre 
taraful 
Buletin 
pentru 
citate ;
Memoria pămînluhii romanesc 
Ralade și jocuri populare; 
Melodii de Ștefan Kardoș; 1 
letin de știri : 19.00 Mari interpret! 
de operă ; 19,30 Curs de limba rusă 
(lecția a 39-a); 19,50 Noapte bună, 
copii : povestea „împărțeala"; 20,00 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a RadioteTevizTunii; 22.30 
Muzică ușoară; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Muzică ușoară ; 23,20 Orches
tra de studio a 
24,00 Dialog cu 
0,55—1,00 Buletin 
meteo-rutier.

16.20 
înregis- 

cîntă 
Gorjului î 17,00 Radiojurnal, 
meteorologic; 17.34 Cîntece 
cei mici; 17.40 Radio-publi- 
18,00 Muzică ușoară; 18,10

18.30
13.45

8,55 Bu-

Radfoteleviziunii; 
muzica ușoară; 
de știri. Buletin

18,30 Curs de limba 
a 8-a).

19,00 Alma-Mater
tru studen/i.

19,30 Telejurnalul de

engleză lecfl*

emisiune pen^

seară.

19,50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Interpretul preferat 
populară la cererea 
tatorilor.

20,15 T ranslocaLor.

21,00 Avanpremieră.

21,15 Telecincmaleca
Film artistic cu
Claude Reins.

22,45 Telejurnalul de

„Dor
Bette

- muzică 
leiespea-

nestins** 
Davis și

noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

—e—
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PETROȘENI —. 7 Noiembrie : Un 
bărbat și o femeie; Republica : Co
rigenta domnului profesor; PETRI
LA : Moartea vine pe ploaie; LO- 
NEA — Minerul : Operațiunea Cros- 
bovv; 7 Noiembrie: Ierburi amare; 
AN1NOASA: Subteranul; VULCAN» 
French Can-Can; PAROȘEN1 : Cas
telanii; LUPENI — Cultural: De trei 
ori București; Muncitoresc: Bătălie 
pentru Șanhai; URICANI: Doamna 
de pe șine.

de la Aeroport este nccorespunză- 
tor. La amplasarea acestuia nu s-a 
linul seama de construcțiile <xislen- 
te în jurul lui. Proiectul vechi de 
peste cinci ani n-a mai fost confrun
tat cu terenul de către l.S.C.A.S. Bu
curești. Pe lingă aceasta, lipsa unor 
materiale de bază — cărămidă nor
mală si chereslea pentru cofraje — 
influențează buna desfășurare a lu
crărilor".

atacate lucrările care aveau
documentație și amplasament, rezul
tă că lipsa de amplasament și pro
iecte n-a prea putui influenta acti
vitatea. Justificările se contrazic. Și 
alte cauze, de ordin organizatoric, 
au contribuit la diminuarea rezulta
telor de pînă acum. Astfel, la blocul 

cauză că s-a 
de 
de

Evident, lipsa muncitorilor Recali
ficați s-a resimțit și a influențat 
desfășurarea normală a lucrărilor. 
Dar pregătirile necorespunzăloare 
pentru producția noului an pe sea
ma căror factori mai pot Ii dale? 
Cum tn această perioadă n-au fost

D7 de la Pelrila din 
tărăgănat executarea instalației 
încălzire a interioarelor, lucrările 
finisare n-au putut fi executate lu 
termenele prevăzute. La șantierele 
din Petrila și Vulcan nu s-a organi
zat schimbul II pentru lucrările de 
zidărie, deși condițiile permiteau a- 
cest lucru. Șefii de șantier Stroe Va- 
sile și Chită Ionel nu au nimic de 
spus în această privință ? De ase
menea, la Lupeni, glisarea blocului,

iăcut intr-un timp mai lung 
■ra prevăzut, din cauză că 

n-au fosl luate din timp măsuri 
pentru ciuruirea agregatelor. La 
Uricani, blocurile fiind amplasate 
sub rețeaua de înaltă tensiune, n-au 
putut fi înălțate in mod normal din 
cauză că 1REH amină de peste o 
lună mutarea rețelei.

După cum se vede cele mai mul
te din cauzele rezultatelor slabe 
puteau fi înlăturate. Parte din ră- 
minerea In urmă înregistrată in ia
nuarie și februarie poate fi recupe
rată. Eforturile trebuie dedicate In 

scop. In ace- 
luarea celor 

u pregă- 
ca

exclusivitate acestui 
lași timp se impune 
mai eficiente măsuri pentru 
tirea trimestrului II în așa fel 
„experiența" de piuă acum să nu 
se mai repete. ii

anima-

Miercuri 20 martie 
Tudor Vladlmircscu lansează proclamația 

tre popor. 
1831 — S-a născut pictorul Theodor Arnan. 
1847 — S-a născut Gavriil Musicescu, compozitor 

lor al vieții muzicale din Moldova. 
1866 — S-a născut poetul George Topirceanu. 
1878 — S-a născut Elena Faraqo. ‘ scriitoare autoare 

multor volume de poezii. 
1923 — A murit istoricul Dimilrie Onciul. 
1956 — Proclamarea independenței Tunisiei. 
1968 — Vizita în Turcia a președintelui Consiliului de Mi

niștri al R. P. Bulgaria, Todor JIvkov.
1894 — A murit revoluționarul Ludwig von Kossnlh, condu

cătorul revoluției de Ia 1848.

TARIFELE PENTRU

MICA PUBLICITATE
Felul anunțului Preț pentru 

un cuvînt

Tarii de bază

— pierderi 1,00 leu
— lecții și meditații 2,00 lei
— cereri de serviciu 1,50 lei
— oferte de. serviciu 2,50 lei
— schimb de locuință 2,50 lei
— închirieri 2,00 lei
— vlnzări-cumpărări 3,00 lei
— anunțuri de familie 2,00 lei
— diverse 3,00 lei

Majorări de tarif

— urgențe (anunțurile se publică
în maximum 3 zile) 50%

— anunțuri în chenar 50%
— literă deosebită 25%
— răspunsuri la redacție 20%

P1ERDUT cartea de muncă seria A. B. 281824, eliberată 
de Exploatarea minieră Vulcan, pe numele Udrotu Corne! 
str. Morii, 57 Vulcan. O declar nulă.

Găsitorul este rugat s-o trimită I

niiiiiHUbiiiBBumhiniiinibi
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STEAGUL ROȘU

Apelul (.<. al F.N.E. La Conferința U.N.C.T.A.D.

din Vietnamul de sud
HANOI (Agerpres). — Comitetul Centrai al Frontu

lui Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat 
publicității un apel adresat forțelor armate populare 
de eliberare șl poporului din Vietnamul de sud.

După cum relatează agenția V.N.A., citind agenția 
de presă „Eliberarea", în apel se subliniază printre 
altele : „Lupta forțelor armate și a poporului sud- 
vielname? se intensifică și ia amploare. Înainte de a 
fi Infrînt definitiv, inamicul continuă să lupte fără 
speranță, săvîrșind crime sîngeroase. In încercarea 
do a infringe voința de neclintit a poporului sud- 
vietname ’ si de a evita un eșec total, el nu se dă 
înlături de la acte barhare de război prin caro urmă
rește să extermine poporul nostru".

In fata actelor de agresiune și a noilor crime ale 
imperialiștilor americani și ale clicii Thleu-Ky din 
Vietnamul de sud. C.C. al F.N.E. se adresează guver
nelor și popoarelor țărilor socialiste, guvernelor și po- 

lor țărilor independente din Asia, Africa și Ame-

rica Latină,
lumea întreagă cu propunerea de a organiza acțiuni 
în caro să se condamne imperialiștii americani și să 
se ceară ca aceștia să pună capăt imediat agresiunii 
împotriva poporului vietnamez.

C.C. al F.N.E. a chemat organizațiile democratice 
internaționale și organizațiile care luptă pentru pace, 
pe toti oamenii progresiști din diferite țări să intensi
fice lupta pentru demascarea naturii agresive a impe
rialiștilor americani să determine opinia publică să 
condamne cu asprime politica militaristă a cercurilor 
guvernante americane, să sprijine poporul vietnamez sl 
să-l ajute să ob|ină victoria deplină in lupta împotri
va agresiunii an\ericane, pentru salvarea națională.

In încheierea apelului, C.C. al F.N.E. dă un avertis
ment Tailandei. Coreei de sud. Australiei, Noii Zeelande 
și Filipinelor, cerîndu-le să pună capăt imediat parti
cipării lor alături de imperialiștii americani la agresiu
nea din Vietnamul de sud și să-și retragă mercenarii 
da pe pămîntul vietnamez.

precum și guvernelor și popoarelor din NEW YORK (Agerpres). — Consi
liul de Securilate s-a întrunit marți 
seara pentru a dezbate situația creată 
în Rhodesia ca urmare a execuțiilor 
ordonate de regimul rasist al Iul 
lan Smith. Vorbind in numele țări
lor africane, reprezentanții Algeriei 
și Etiopiei au condamnat cu tărie a- 
sasinatelo de la Salisbury și au sub
liniat necesitatea adoptării unor mă
suri drastice împotriva regimului 
rasist. Subliniind că situația din Rho
desia constituie un pericol pentru 
pacea si securitatea internațională, 
cei doi vorbitori s-au pronunțat pen
tru sancțiuni totale si izolarea com
pletă a regimului rasist de către co
munitatea internațională. Ei au ce
rut, de asemenea, să se adreseze un 
avertisment serios Portuqaliei și A- 
fricii de Sud care sprijină regimul 
rasist din Rhodesia. A luat cuvîntul 
și reprezentantul Anqliei. lordul Ca- 
radon, care a propus consiliului să 
condamne execuțiile ilegale și să 
acționeze rapid pentru a împiedica 
noi execuții. El a încercat să justi
fice modul ineficient in care a 
ționat guvernul britani.' fată de 
gimul rasist de la Salisbury.

ac- 
re-

și impozite

Succesele
americane 
află sub o

„O nouă serie
de atacuri de hărțuire

SAIGON (Agerpres). — Unități 
ale frontului National de Eliberare 
au declanșat „o nouă serie de a- 
tacuri de hărțuire", bombardind 
Șapte poziții americano-saigoneze, 
dint?e care șase se află în regiunea 
Deltei fluviului Mekong, transmite 
agenția France Presse. Astfel, uni
tăți saigoneze au fost atacate la 
Vini» Long, Kien Van. Can Tho, 
Tu yen Duc.

Baza de la Dong Ha a fost ata
cată cu rachete. Mai multi militari 
au fost uciși sau răniți. Cu o zi îna
inte, sectorul în care se găsește 
baza Dong Ha a fost supus unuia 
dintre cele mai puternice bombar
damente de la începutul lunii. După 
cum transmit agențiile de presă, 440 
rachete si obuze de artilerie șl de 
mortiere au 
trul pozițiilor 
In urma unei

sud-vietnamezi, podul de la Long 
Thanh, la aproximativ 200 kilome
tri de Saigon pe șoseaua nr. 4, a 
fost aruncat în aer. Circulația pe a- 
ceastă importantă cale rutieră 
astfel întreruptă. Agenția UP1 
mite că pozițiile 
baza Kontum se 
nică presiune a partizanilor.

a fost 
trans-

VIETNAMUL DE SUD. Îna
inte !... Acest ordin răsună tot 
mai frecvent în rindurile lup
tătorilor forțelor patriotice 
care desfășoară o amplă ofen
sivă împotriva trupelor ame
ricano-saigoneze.

In fotografie: Patriotii sud- 
vietnamezi în timpul unei ac
țiuni ofensive.

★

explodat în perime- 
americano-saigoneze. 

acțiuni a patriotiloF

SAIGON (Agerpres). — Sectorul 
bazei militare americane de la Khe 
Sanh a fost din nou teatrul unor 
lupte îndîrjite între detașamente 
ale Frontului Național-- de Eliberare • 
din Vietnamul de sud și unități mi
litare americano-saigoneze. Patrio
tii au continuat să supună această 
bază unui intens bombardament.

Incercînd să vină în sprijinul co-

lor 6 000 de pușcași marini ameri
cani încercuiti la baza de la Khe 
Sanh de mai multe săptămini, bom
bardiere americane „B-52" au efec
tuat o serie de raiduri pentru a ata
ca pozițiile patriotilor.

IMPORTANTE PROPUNERI FĂCUTE
DELEGAȚIA ROMÂNĂ

DELHI. — Trimisul special Ager
pres, I. PuținelQ, transmite: Dele
gația română la Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare de la Delhi a prezentat parti- 
cipanților proiectul de rezoluție cu 
privire la formarea de personal teh
nic specializat în domeniul promo
vării exporturilor. Subliniind că ex
pansiunea comerțului exterior al ta
rilor în curs de dezvoltare, diversi
ficarea acestuia, precum șl amelio
rarea metodelor folosite depind in 
mare măsură de disponibilitățile în 
personal calificat in acest domeniu, 
proiectul de rezoluție roman, căruia 
i s-au alăturat in calitate de coau
toare delegațiile Franței, Iranului, 
Senegalului și Tunisului, afirmă im
portanța factorului uman in progre
sul țărilor în curs de dezvoltare si 
in special in promovarea exporturi
lor. Se recomandă secretarului ge
neral al U.N.C.T.A.D. să elaboreze, 
împreună cu diversele organisme ale 
O.N.U. și cu alte instituții interna
ționale specializate, un program do 
acțiune cu privire la instruirea pro
fesională și tehnică, inclusiv schim
buri de informații asupra formelor

Buget de ausieriiaie
în

LONDRA. — Corespondentul A- 
gerpres, Livîu Rodescu, transmite: 
Confirming si chiar depășind previ
ziunile făcute anterior, Roy Jenkins, 
ministru de finanțe al Marii Britanii, 
a prezentat marți in Camera Comu
nelor un pachet de măsuri de auste
ritate și de impozite, considerate a 
fl de o severitate fără precedent in 
timp de pace. Justificînd noile mă
suri aplicate, el a arătat că bugetul

patrioților 
angolezi
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Napalmul...
WASHINGTON (Agerpres). — 

Din 1963 pină la jumătatea anului 
trecut, aviația americană a aruncat 
asupra Vietnamului peste 100 000 
tone napalm, relevă o statistică pu
blicată de Ministerul apărării al 
S.U.A. Numai în 1966, o cantitate de 
55 000 tone de napalm a incendiat 
localitățile și pădurile Vietnamului. 
Anul trecut, Pentagonul a cheltuit 
lunar 2 949 929 dolari pentru napalm.

DAR ES SALAAM (Agerpres). — 
Cartierul general din capitala Tan
zaniei al partidului Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei a a- 
nunțat că patriotii Angolezi au ata
cat o tabără militară din orașul 
Ninda. In urma luptelor care au a- 
vut loc, patriotii africani au ucis șl 
rănit numeroși soldați salazariști.

★

este dominat atit de devalorizarea 
lirei sterline, din noiembrie anul tre
cut, cit și de tensiunea in care se 
afla in prezent sistemul monetar in
ternational. El a afirmat, de altfel, 
că se urmărește păstrarea rolului li
rei sterline ca valută internațională 
și că bugetul prezentat acum este 
destinat să aducă o contribuție ma
joră la stabilitatea sistemului finan
ciar al lumii occidentale.

Autorul bugetului proclamă ca tel 
principal lichidarea în cît mai scurt 
timp a deficitului comercial și apoi, 
începînd din 1969, obținerea unul 
surplus de circa 500 milioane lire 
anual în balanța de plăti. In acest 
scop a fost considerat ca necesar 
ca principalul efect al măsurilor să 
fie îndreptai spre încurajarea ex
porturilor, iar pe de altă parte spre 
frinarea drastică a importurilor si, 
mai ales, a consumului pe piața In
ternă. A fost aplicată din nou me
toda tradițională, anume un pachet 
de Impozite, însoțite de restricții se
vere ale revendicării salariilor. în
suși ministrul finanțelor a declarat 
că „o reducere de asemenea amploa
re în consum cere creșteri extrem 
de severe ale impozitelor".

comerțului exterior. Un asemenea 
program ar urma să cuprindă defi
nirea priorității acțiunilor organiza
țiilor internaționale în acest domeniu 
și mijloacele adecvate de realizare 
a lor; coordonarea și raționalizarea 
activităților de asistentă tehnica; a- 
jutorarea țărilor in curs de dezvol
tare fii obținerea informațiilor ne
cesare privind sursele de asistentă 
disponibile. Secretarul general al 
U.N.C.T.A.D. este invitat, de aseme
nea, să vegheze ca cererile de a- 
sistentă tehnică ale țărilor în curs 
de dezvoltare în scopul formării de 
personal tehnic si specializat, să se 
bucure de o atenție mai mare din 
partea programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, a centrului pentru 
comerțul international U.N.C.T.A.D.- 
G.A.T.T. și a altor organisme spe
cializate ale O.N.U.

Proiectul de rezoluție prezentat de 
delegația română a fost publicat de 
secretariat ca document al Confe
rinței și va face obiectul dezbateri
lor in plenara sesiunii în cursul a- 
cestei săptămînl.

O alta acțiune românească deose
bit de importantă a fost inițiată în 
Comitetul de lucru nr. 2 in care s-au 
încheiat dezbaterile cu privire la un 
sistem general de preferințe pentru 
produsele manufacturiere și semifi
nite ale țărilor în curs de dezvol
tare. Reprezentantul român, Petre 
Tănăsie, a expus pe larg ideile cu
prinse în memorandumul român pri
vind promovarea formelor moderne 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică. El a reliefat că liberali
zarea comerțului internațional și a- 
plicarea de preferințe generale in 
favoarea țărilor în curs de dezvol
tare nu sînt suficiente pentru obți
nerea unor rezultate complete fără

să 
re 
orientate 
exporturilor șl formarea 
specializate pentru 
rior. fn acest context, a spin 
legația română acordă o atenție deo
sebită cooperării economice, indus
triale și tehnice,. caro, așa cum n 
dovedit-o experiența tării noastre și 
practica internațională, constituie un 
instrument deosebii de eficace pen
tru sprijinirea eforturilor naționale 
tinzînd să accelereze creșterea eco
nomică, să sporească șl să 
ce exporturile. Dezvoltarea 
ril economice, industriale 
ce. va putea deveni unul 
mentole esențiale ale unul 
larg de promovare a exporturilor ță
rilor în curs de dezvoltare.

La insistenta grupului celor 77 s-a 
căzut de acord să se prezinte un 
program de acțiuni complex de dez
voltare a bazei de producție a ex
porturilor din țările în curs de dez
voltare care să includă și coopera
rea economică ca parte a acestui 
program. Propunerile făcute de de
legația română au fost incluse in
tr-un proiect mai larg de rezoluția 
prezentat de grupul celor 77, intitu
lat : „Un program de dezvoltare a 
exporturilor, pentru lărgirea și di
versificarea lor în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare, promovarea 
cooperării economice, tehnice șl in
dustriale în acest scop".

Contribuția României la elabora
rea proiectului a fost apreciată do 
delegația indiană și de alte delegații 
cînd acesta a fost introdus oficial 
în Comitetul nr. 2. Raportul acestui 
comitet menționează, de asemenea, 
într-un paragraf separat importanța 
propunerilor privind cooperarea e« 
conomică. industrială și tehnică.

se adopte concomitent măsuri ca
sa vizeze dezvoltarea Industriilor 

.pre export, promovarea 
de cadro

comerțul nx4e- 
•1, de-

di ver și fi- 
cooporă- 

și lehnt- 
din ele- 
program

Situație încordată între
Iordania și Izrael

AMMAN (Agerpres). — Ministrul 
de stat pentru afacerile externe al 
Iordaniei, Abdel Moneim El-Rifai, a 
convocat marți pe ambasadorii a- 
creditați la Amman. Cu acest prilej, 
relatează agenția France Presse, Rifai 
a cerut ambasadorilor să informeze 
guvernele lor asupra consecințelor 
grave pe care le-ar putea avea even
tualele acțiuni ale Izraelului împo
triva Iordaniei, sub pretextul unei

riposte la operațiunile de guerilă do 
pe malul vestic al Iordanului.

Pe de altă parte, Moneim El-Rifal 
a cerut reprezentantului permanent 
al Iordaniei la Națiunile Unite, Mo
hamed Farra, să informeze pe mem
brii Consiliului de Securitate asu« 
pra recentelor declarații ale premie
rului izraelian Levi Eshkol și minis
trului apărării, Moshe Dayan.

După cum se știe, Levi Eshkol și 
Moshe Dayan au declarat luni că 
Iordania ar fi „răspunzătoare pentru 
acțiunile pe care le întreprinde pe 
teritoriile ei împotriva Izraelului or
ganizația „Al Fatah", precum și alte 
organizații, avertizînd totodată Ior
dania că, in cazul în care nu va 
împiedica aceste acțiuni, Izraelul va 
Itia măsurile corespunzătoare.

Tîrg de primăvarăDAR ES SALAAM (Agerpres). — 
Partidul Mișcarea populară pentru 
eliberarea Angolel (MPLA) a dat 
publicității un comunicat în care a- 
nuntă că în perioada octombrie 1967 
— februarie 1968 forțele patriotice 
din Angola au ucis 279 soldați por
tughezi șl au rănit 460. Au fost eli
berați, de asemenea, 200 patrioțl 
deținuți în „lagăre strategice".

La Poznan, s-a deschis cea de-a 
21-a ediție a cunoscutului și tradi
ționalului tlrg de primăvară.

Pe o suprafață de pestț 72 000 
metri păfrați sînt expuse produsele 
a 11000 de întreprinderi din întrea-

ga tară, valoarea totală a mărfuri
lor atingtnd 32 miliarde zloți. Cel 
mai reprezentativ sector este cel al 
industriei textile, fiind urmat de cel 
al ramurii industriei alimentare.

Carne de tun
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— Regimul 
să sporească 
trupelor sale

Regiunile în care patriotii 
angolezi au desfășurat puter
nice acțiuni militare împotri
va colonialiștilor portughezi, 
localizate pe harta Angole».

SAIGQN (Agerpres). 
saigonez intenționează 
în acest an efectivul 
cu 125 000 de oameni, în timp ce
Statele Unite s-au angajat să furni
zeze echipamentul necesar, transmi
te de la Saigon agenția Associated 
Press citind surse informate.

FL. ȚUIU,
corespondentul „Agerpres" 

la Tokio
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Potrivit rezultatelor parțiale, 

coaliția guvernamentală „fron
tul national" — formată din 
partidele liberai și conserva-
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In compara[ie cu campani
ile impotriva capitalului orga
nizate fn anii precedenji in 
cadrul ofensivei de primăvară 
a sindicatelor japoneze (Shun
to), Comitetul comun de . or
ganizare a ofensivei a adre
sat In acest an un apel tutu
ror păturilor sociale. A pro- 
edal astfel, intrucît campania 

curentă nu a lost organizată 
numai să evidențieze dezide
ratele muncitorilor — princi
palii parlicipanți la lupta — 
ci și pe ale tuturor oamenilor 
muncii din Japonia, al fermie
rilor, micilor negustori și ale 
altor categorii sociale. De a- 
ceea, In 
campania 
luptă este 
nizată pe 
națională, 
bilizlndu-se cel 
opt milioane 
de membri al 
sindicatelor afl- 
liați la „Sohyo" (Consiliul 
General al sindicatelor țapone- 
ze), Churitsu Roren (Federația 
sindicatelor Independente) și 
la alte sindicate. Nu au fost 
excluși de la această mișcare 
nici ceilalți oameni ai muncii 
interesați in slăbirea 
'ărli și îmbunătățirea 
lor lor de viată.

Plafonarea salariilor
■ otită In ultimul timp 
inua majorare a preturilor la 

măr lari le de consum zilnic, In 
or imul rind la orez. De aceea, 
ofensiva din acest an a fost 
declanșată încă de la sfirșitul 
lunii trecute prin marile mitin
guri și demonstrații din Tokio 
>i alte 600 de orașe japoneze, 
la care au participat aproape 
două milioane și jumătate de 
oameni ai muncii, pentru a-și 
exprima protestul împotriva 
oolitic ii de creștere sistemul i-

că a preturilor. Numai privind 
coloanele nesiirșite ale demon
stranților, scandind cerințele 
lor șl purtlnd pancarte sau 
drapelele organizației respec
tive, poli să-ți dai seama de 
forța socială șl hotărlrea aces
tor oameni anga/ați intr-o lup
tă dreaptă pentru satisfacerea 
revendicărilor lor economice 
Imediate și pentru libertăți 
politice.

Acestei acțiuni l-a urmai 
greva feroviarilor și tactica lor 
de Încetinire deliberată a mer
sului trenurilor, în semn de 
protest împotriva planului ad
ministrației nafionale a căilor 
ferate de „ralionalizare" a 

transporturilor, 
adică de con
cediere a circa 
50 000 de mun
citori. Revendi
cărilor lor li s-a 
răspuns pină a- 
cum negativ.' In

consecinfă, feroviarii au reluat 
taclica încetinirii mersului tre
nurilor.

In mod practic, declanșarea 
ofensivei de primăvară a în
ceput la chemarea de a se ac
ționa Împotriva creșterii pre
țurilor. Dacă avem Insă in ve
dere, după cum spune Akiro 
Iwai, secretarul general al 
„Sohyo", cu care am avut re
cent o convorbire, „condițiile 
economice și politice existente 
din această tară, această o- 
fensivă a muncii a început sub 
semnul luptei politice declan
șate o dată cu demonstrațiile 
de la sllrșitul lunii ianuarie 
din portul Sasebo, impotriva 
vizitei portavionului nuclear 
american „Enterprise".

Comisia Camerei Reprezen
tanților pentru cercetarea acti
vităților antiainericane a luat 
in dezbatere un proiect de le
ge potrivit căruia orice func
ționar de stat care se alătură 
mișcării de protest împotriva 
războiului din Vietnam poate 
li concediat.

Un sondaj Gallup efectuat in 
sinul Partidului democrat îna
intea testului electoral preli
minar din statul New Hampshi
re situează in frunte, la egali
tate, pe președintele Johnson 
și senatorul Robert Kennedy. 
Pentru fiecare dintre cei doi 
oameni politici au optat 41 la 
sută din cel chestionați, 13 la 
sută declarîndu-se nedeciși.

a întrunit 710 220 vo
turi în cadrul alegerilor parla
mentare care au avut loc du
minică în Columbia. Peste 70 
la sută din numărul alegători
lor nu s-au prezentat în fata 
urnelor.

♦

Guvernul jamaican a anunțat 
că data de 21 martie va fi de
clarată zl de doliu în memoria 
celor cinci africani executat! 
recent in Rhodesia.

Decizia urmează unei rezo
luții a Camerei Reprezentanți
lor în care se condamnă ac
țiunea regimului rhodeslan.

Intr-o declarație făcută marți 
în Camera Superioară a parla
mentului, primul ministru ja
ponez, Eisaku Sato, a subliniat 
că Japonia va coopera la a- 
părarea dolarului în măsura 
In care acțiunile întreprinse 
in acest scop nu vor prejudi
cia situația monetei naționale 
— yenul.

Filialele din Paris ale firme
lor bancare americane „Chase 
Manhattan Bank" și „The Bank 
of America", precum și agen
ția companiei aeriene america
ne „Trans World Airlines" au 
fost grav avariate de explozii 
produse la intrarea in clădiri. 
Politia face cercetări în legă
tură cu aceste atentate.

Două bombe au explodat 
marți dimineața în fata clădi
rii Consulatului S.U.A. din Sao 
Paulo. Politia a anunțai că pa
gubele sînt considerabile. Trei 
persoane au fost arestate.

Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut marți la Krem
lin o convorbire cu Kurt Wald
heim, ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, care face o 
vizită oficială la Moscova.

Curtea Supremă din Repu
blica Populară a Yemenului de 
șud a condamnat la moarte, 
în contumacie, șase miniștri ai 
fostului cabinet al Federației 
Arabiei de Sud.

Curtea a condamnat, de ase
menea, pe alti zece miniștri ai 
fostului guvern la închisoare 
pe termene între 10 șl 15 ani.

Cotidianul italian „L'Uuita" 
anunță în numărul său de 
marți că intre 9 și 11 aprilie 
la Roma se va desfășura „con
ferința antiimperialistă" a 
partidelor și mișcărilor pro

gresiste din țările zonei medi
teraneene. Pină acum și-au a- 
nunțat participarea un număr 
de partide și mișcări progre
siste din Algeria, Cipru, Fran
ța, Grecia, Iugoslavia, Italia, 
Maroc, Republica Arabă Unită, 
Siria, Spania și Turcia.

Greva muncitorilor din in
dustria sticlei a S.U.A. a in
trat in cea de-a 46-a zi. Unele 
întreprinderi din industria far
maceutică șl de băuturi, afec
tate de grevă, lucrează cu e- 
feclive reduse, iar altele au 
hotărlt să oprească definitiv 
producția.


