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Primirea de către tovarășul!

Nîcohe Ceausescu a delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angoiei

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, se
cretar general ol C.C. al l'.C.R ., îm
preună cu tovarășii Glieorghe Apos
tol, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Chlvu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.G. ol 
P.G.R., Vasile Patilinel, secretar al

C.C. ai P.C.R., a primit miercuri de« 
legația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), con« 
dusă de dr. Agostinlio Neto, preșe* 
dintele M.P.L.A., care face o vizitîf 
in tara noastră.

La primire a participat Ghizelat 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., șet 
de secție la C.C. al P.C.R.

DECADA A DOUA
și mai multe semne de întrebare VABANTÂ !

iu 
a

VA ASIGURA RITMUL DE PINA ACUM REALIZAREA PLANULUI PE TRIMESTRUL I 1968 ?

ASALTUL DiN DECADA A TREIA VA REUȘI SA RECUPEREZE RAMÎNEREA IN URMA DIN 
PRIMELE DOUA DECADE ?

CÎND ÎȘI VA OCUPA RITMICITATEA LOCUL CUVENIT 
VAI FA JIULUI ?

ÎN ACTIVITATEA MINELOR DIN

Osii nou amprenta neritmicității
După două decade din luna mar

tie, bilanțul realizării planului la 
minele din Valea Jiului, este nega
tiv Rămînerea în urmă cu 11756 
tone de cărbune pe G.G.V.J. ame
nință să anuleze plusul de produc
ție realizat tn ianuarie și februarie. 
In prima decadă, cu toate că rezul
tatele erau slabe, conducerea 
C.C.V.J. era optimistă. Se sconta că

în luna martie planul va fi depășit 
cu 2000 tone de cărbune. Deocam
dată, faptele dovedesc contrariul. 
Și în luna martie, se așteaptă cu 
destulă neliniște asaltul din ulti
ma decadă. Recuperarea minusului 
de pînă acum presupune eforturi 
mari. Dar cum uneori al doispreze
celea ceas este favorabil, realizarea

In ziarul de azi:
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planului pe trimestrul I este posibi
lă. Se cer însă măsuri energice din 
partea conducerii C.C.V.J.

Ms «au Oîlja alc- 
țhie „reeordwl64 
nereal izăi-iloi*

Cu excepția minei Lupeni și Pe- 
trila, care au realizat un plus de 
1 829 tone, celelalte exploatări sint 
sub plan.

Recordul nerealizărilor îl deține 
mina Dîlja cu 4 647 tone. Urmează a- 
pol Vulcanul cu 3109 tone care, 
după redresarea din luna februarie, 
a pășit din nou cu stîngul. Mina A- 
ninoasa, după ce a făcut eforturi 
mari în lunile anterioare, depășind 
momentul critic al anului 1967, a 
început să dea înapoi, rămînînd în 
urmă cu 1 723 tone. La Paroșeni, se 
pare că o dată cu creșterea planu-

(Continuare In pag. a 3-a)
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Noi „completări"
la buletinul 
metea-rutier

Zăpada s-a dus. Vorba vine că „s-a dus", pen- 
liu că n-are picioare sau roți. Deci, pur și sim
plu s-a topii, intr-un mod foarte banal, spre pro- 
lundul regret al gospodarilor orașelor din Valea 
Jiului care doreau o zăpadă Veșnică.

Și, fiindcă nu mai putem prezenta in buletinul 
despre starea vremii dale privind grosimea stra
iului de zăpadă de pe „vatra" orașelor, comple
tăm rubrica cu „starea drumurilor" și „sfaturi 
bi/>edo-rutiere de sezon"...

STRADA PRINCIP AI A A PETRO$ENIU LUI: a 
ieșit din iarnă circulabilă, carosabilă, curat-mur- 
dară și cu ceva, ceva pistiui de primăvară pe 
„tenul" său asfaltic (cam prin dreptul U.R.U.M.P. 
și in continuare).

STRADA CĂRBUNELUI : stradă in pantă (că
tre mina Dîlja) și cu noroi in contrapanlă (către

Jurnal 
citadin

aș). Circulabilă cu cizme sau... pe catalige, 
dure ocazie de înmuiat pe gratis 'încălțările /...

STRADA CUZA VODĂ : Baltă la nord, mlaș
tină la sud...

DRUMUL DtLJEl: Vai de capul lui I In „to
cul" procesului de urbanizare și municipalizare, 
gospodarii au uitat că dtljenii, săracii, mai au 
și ei sat... Acum, aprovizionarea acestei locali
tăți se poale iace numai cu elicopterul.

DRUMUL SLĂTINIOAREl: Sens interzis pen
tru pietoni toamna, iarna și primăvara. Admis 
accesul călări...

DRUMUL MALEII: Pentru turiști bipezi a se 
căuta alte marcaje. Pentru cei pe patru pneuri 
— atenție la arcuri.

DRUMUL LONEA — J/EȚ • Ideal, pitoresc, 
dar . inexistent cînd vine apa mare.

STRADA CRTVIDIE! (Vulcan): Așa cum a 
fost, așa e și astăzi... Bătrlnă, ostenită, costelivă 
și cu niște caricaturi de trotuare...

LOCURI DE PARCARE i In Piața Victoriei — 
prea aglomerat, la Hale — prea departe, lingă 
Judecătorie — nu are încă vad (și bufet).

★
Un cunoscut, șofer la județ, mi-a spus că șeful 

lui, chiar cînd mojăie, își dă perfect de bine 
seama de momentul cînd a ajuns în Pelroșeni. 
După simpla turtire a nasului pe parbriz...
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Termocentrala Paroșeni — 
fruntașă în automatizări

Zilele trecute, la București, Ministerul Ener
giei Electrice a organizat o consfătuire pe tară 
a specialiștilor în domeniul automatizării. La 
această consfătuire au participat șl delegați al 
întreprinderii Electrocentrale Paroșeni. Analizîn- 
du-se activitatea pe linie de automatizări din a- 
nul trecut, Termocentrala Paroșeni a fost citată 
ca unitate care și-a rezolvat in modul cel mal 
corespunzător sarcinile pe linie de automatizare.

In cadrul consfătuirii s-au discutat noi măsuri 
de îmbunătățire a automatizării în centralele e- 
lectrice.

...ȘI ZIDUL SE INALȚA, SE ÎNALȚA

Confruntare
Inchipuiți-vă că ați avea misiunea 

să croit! un drum printr-o pădure 
asupra căreia s-a lăsat cerul, sfă- 
rimind trunchiurile copacilor sub 
imensa-i greutate.

Un asemenea drum aveau să stră
bată sab presiunea muntelui subte
ran două brigăzi de mineri din sec
torul V al minei Petrlla. Era vorba 
de reproillarea unei galerii direcțio
nale din culcușul stratului 5. pe ori
zontul XIII, spre a se deschide cale 
liberă transportului de materiale și

aerului proaspăt pentru 8 abataje. 
Galeria intrase în presiune după 
terminarea exploatării stratului 5 
pînă la zona orizontului XIII, de
venind impracticabilă pentru trans
port și creind in același timp greu
tăți in aerisirea locurilor de muncă.

Misiunea de a reprofila galeria a 
fost încredințată brigăzilor conduse 
de minerii Moldovan Fnieric și Ro- 
maniuc loan, două brigăzi de pre
gătiri de nădejde ale sectorului V. 
Misiunea de îndeplinit pe cit era de

dificilă, pe atit era de urgentă. Oa
menii lucrau în curent de aer, in 
apa ce inundase galeria. Răpirea ar
măturilor deformate de presiune, 
transportarea sterilului rezultat de la 
reprofilare la cileva sute de metri 
au fost dificultățile la învingerea 
cărora s-au angajai cele două bri
găzi spre a redeschide acest drum 
subteran. Fiecare armătură deforma
tă, flecare element metalic smuls 
din gheara presiunii subterane, fie
care metru de galerie reprofilat au 
constituit verigile lanțului de biru- 
inți, cucerite printr-o confruntare 
deschisă, dirză, corp la corp cu vi
cisitudinile subterane. Prin dăruire 
unanimă, iscusință profesională și o 
muncă bine organizată, ambele bri
găzi de la această lucrare au obți
nut o realizare meritorie. In două 
luni au realizat 150 ml din galeria 
aflată în presiune cistigind, pe bună 
dreptate, aprecierea colectivului din 
care fac parte.

1 I)

Martie.
Primăvara plutește-n aer.
Ii simțim cu toții parfumul 

și prezența în mugurii qata 
să pleznească și in mlădierea 
ramurilor, in unduirea apei, 
în pămintul reavăn de pe 
dealuri și-n freamătul păsăre
lelor.

O vom simți de azi șl-n 
veselia școlarilor.

Pentru că primăvara aduce 
cu ea, ca-n fiecare an, și va
canța elevilor.

De iniine, elevii vor intra 
in perioada zilelor frumoase 
și atit de așteptate ale unei 
odihne binemeritate. Parcurile, 
sălile de spectacole, stadioa
nele vor fremăta din nou în 
clinchetul veseliei infantile. 
Acțiunile pline de voioșie ale 
vacanței au fost pregătite, cir 
aceeași grijă de totdeauna, de 
școală, de organizația U.T.C. 
și cea a pionierilor. Le-am gă
sit înscrise în programele de 
vacanță afișate în toate șco
lile.

De milne, emoția notelor 
nu va mai plaua deasupra ca
petelor școlarilor, ateriția nu 
va mai fl concentrată doar 
asupra manualelor.

De mîine, vacanță !
Și pentru cadrele didactice, 

care conduc pașii copiilor pe 
drumui cunoașterii, începe 
vacanța. Dar, deși-n vacanță, 
acestea vor continua să-și ma
nifeste grija pentru educația 
tineretului studios. Ii vor în
soți, de miine, pe copil In 
drumețiile și jocurile lor de 
vacanță, dar nu purtlnd cu el 
povara anilor sau oboseala 
celor două trimestre de muti
că, ci participînd cu întreaga 
lor ființă la bucuriile copilă
riei șt tinereții elevilor lor.

Vacanță ! De inline, vacan
ța de primăvară !

Gatal Azi e ultima zl de școală din acest trimestru

o malta răspundere
ÎN REZOLVAREA SCRISORILOR

OAMENILOR MUNCII
Indiferent dacă se referă la ches

tiuni personale sau la probleme de 
larg interes obștesc, scrisorile pe 
care oamenii muncii le adresează 
instituțiilor de partid sau de stat 
constituie un mijloc de o valoare ex
cepțională, sensibil șl cuprinzător, 
pentru cunoașterea preocupărilor și 
cerințelor cetățenilor. Reflectînd rea
litatea vie, concretă pe care o tră
iesc oamenii, izvorînd din frămîntă- 
rile lor pentru rezolvarea celor mai 
diverse probleme de muncă sau de 
viață, scrisorile reprezintă una din 
multiplele forme ale întăririi legă
turilor organelor de partid și de

stat cu masele, un factor de progres 
în toate domeniile vieții sociale. 
Grija organelor de partid șl de stat 
pentru soluționarea în spiritul unei 
inalte răspunderi a scrisorilor cetă
țenilor constituie o vie expresie a 
înaltului democratism al societății 
noastre socialiste.

Numeroasele scrisori adresate Co
mitetului executiv al Consiliului

popular al municipiului Pelroșeni, 
celorlalte consilii populare orășe
nești $i comunale din Valea Jiului 
constituie o ilustrare a autorității 
și încrederii de care se bucură or
ganele noastre locale ale puterii de 
stat. In ultimele 5 luni, de exemplu, 
comitetelor executive ale consiliilor

(Continuare In pag. a 3-a)

Ar fi oportună înființarea
și altor unități utilitare 

în cartierul energeticienilor
Cartierul Sohodol Paroșeni.
Cu ani In urmă, aici, erau doar 

cîteva case. Pe atunci cartierul avea 
doar clteva sule de locuitori șl se 
numea Șirinconi, Sătenii, singurii lo
cuitori ai cartierului pe vremea a- 
ceea, își cumpărau cele necesare de 
la oraș — Lupeni ori Vulcan. Chiar 
șl pentru o cutie de chibrituri se de
plasau tocmai la Lupeni sau la Vul
can, pe jos bineînțeles. Și se părea, 
atunci, că așa e normal, că așa tre
buie să fie. Dar... Vremurile s-au 
schimbat. In Paroșeni s-a construit 
termocentrala, iar o dată cu ea șl 
fostul cartier Șirinconi și-a schimbat 
înfățișarea și numele. 0 dată cu mu
tarea sătenilor în case noi, moderne, 
la Sohodol, în blocuri cu mai multe 
etaje s-au mutat energelicienii. Pen
tru nevoile tuturor locuitorilor car
tierului, a fost construită o școală 
generală, un micromagazin univer
sal, a fost amenajat un club. Acum 
nu mal pare de loc firesc să te duci 
pentru o cutie de chibrituri tocmai 
la Lupeni! Chit că faci drumul cu 
autobuzul... Se întîmplă însă... Chiar 
dacă nu te duci întotdeauna pînă în 
oraș după o cutie de chibrituri (doar 
cînd nu găsești Ia magazinul din 
cartier) dar ești nevoit să faci a-

cest drum pentru altele. Așa de pil
dă, locuitorii cartierului nu pot citi 
un ziar, ori o revistă proaspăt apă
rute decit atunci cînd le cumpără 
de la... chioșcurile din Lupeni. Dacă 
se lasă tn seama poștașului, citesc 
ziarele a doua zi. Pe bună dreptate 
locuitorii cartierului se întreabă 
de ce nu se deschide și la el în 
cartier un chioșc de ziare șl reviste ? 
Șl altceva. Acum cartierul numără 
peste 3 000 de locuitori. Cîți sînt 
bărbați ? Dar femei ? Cifra e destul 
de mare, în ambele cazuri, ca să 
justifice oportunitatea înființării li
nei secții de frizerie-coafură. [ar 
cînd te gîndești că și acești locui
tori folosesc încălțăminte, ca șl lo
cuitorii de la oraș, nu poți să nu te 
întrebi: de ce în cartierul Sohodol 
nu există un magazin de încălțămin
te și o unitate de reparații a coope
rației meșteșugărești ? Desigur exem
plele ar putea fi continuate, consi
derăm însă că acest lucru îl va face 
„pe viu" Consiliul popular Vulcan 
împreună cu conducerile unităților 
de deservire vizate, respectiv, oficiul 
P.T.T.R, Vulcan șl Cooperativa „De
servirea" Lupeni. Așteptăm 1

Benone PANAITESCU

in probe 
tehnologice

In prezent la atelierul me
canic al minei Paroșeni se fao 
probele tehnologice celor 3 
dispozitive de împins trans
portoare in abataje frontale, 
cu care a fost de curînd do
tată mina.

Lectorat pentru 
cooperatorii 
meșteșugari 
din Hațeg

Conducerea cooperativei meș
teșugărești „Retezatul" din Ha
țeg a făcut demersurile nece
sare in vederea organizării 
unui lectorat In cadrul căruia 
cadre de specialitate cu înaltă 
calificare din cele mai variate 
domenii să iacă expuneri tn 
fața lucrătorilor cooperatori. 
Temele lectoratului sint alese 
din domeniul științei, culturii, 
istoriei etc. Ele se expun de 
două ori pe lună in fața ce
lor 30 de responsabili de sec
ții din cadrul cooperativei

Recent, cooperatorii au au
diat expunerile cu temele 
„Formarea stalului național ro
mân, năzuință de veacuri o 
poporului român", temă pe ca
re a expus-o tovarășa profe
soară Florica Barbu și „Gripa 
și prevenirea ei" expusă de 
tov. dr. Tiberiu Dirlea

S. NICU 
corespondent

Conferință
Sub auspiciile Comitetului 

pentru cultură și artă, în sala 
mică a Casei de cultură a sin
dicatelor Petroșeni duminică, 
24 martie 1968 la orele 11, va 
avea loc o conferință cu tema 
„Cauzalitatea in medicină". 
Va conferenția prof. dr. docent 
Emil Crăciun, membru cores
pondent al Academiei R.S.R

VREMEA
Azi la ora 8 termometrul o 

indicat o temperatură de plus 
4 grade la Pelroșeni și plus 1 
grad la Paring. (In cursul nop
ții temperatura aerului a fost 
la Petroșeni de plus 1 grad, 
iar la Paring de minus 1 grad). 
Grosimea zăpezii la Paring : 
94 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE: Vreme in general 
frumoasă cu cer variabil. Vini 
slab din sectorul nordic.

„C A P f T A L A“
CĂRBUNELUI

O călătorie in ținuturile din par
tea de nord-est a Chinei începe de 
obicei cu vizitarea provinciei Liaonin, 
a centrelor industriale Senian, capi
tala ei, a Anshanului, Fushunului, 
Fushinului aliate in perimetrul ei.

La scurt timp după sosirea noastră 
la Senian, gazdele ne-au propus ca 
prim obiectiv să vizităm expoziția 
industrială provincială, Oglindă 3 
succeselor obținute in ultimii ani, 
expoziția, ce cuprinde o suprafață 
de 33 000 mp, reflectă contribuția 
adusă de centrele industriale cele 
mai importante din această parte a 
țării la construcția socialistă.

In formă miniaturală, redind to
tuși fiecare detaliu al .procesului de 
producție, am văzut combinatul de 
la Anshan (sau „cetatea 4® foc" 
cum i se mai spune), mina cu ex
ploatare. la zi de la Fushun, produse

ale industriei grele, chimice, ușoare, 
din agricultura provinciei.

Puține sînt provinciile din țară 
care să aibă concentrate în subsolul 
lor o asemenea abundentă și diver
sitate de resurse naturale ca Liao-

incălzit, apoi la topirea metalelor și 
la obținerea unor medicamente. Ex
ploatările in sens modern au înce
put în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea (1877) la minele din pro
vinciile Hopei, Hunan, Shandun. Ză-

Note de drum din R. P. Chineză
nlnul. Cărbunele se găsește în ve
cinătatea minereului de fier. între
prinderile metalurgice și siderurgi
ce, constructoare de mașini se află 
în apropiere sau dacă nu, distanțele 
intre baza de materii prime și uzine 
sint din cele inai scurte din țară.

Descoperirile arheologice și docu
mentele vremii atestă că in China 
utilizarea cărbunelui a începui în 
urmă cu 2 500 de ani, El folosea la

căinintete din China de nord-est, din 
bazinul Fushun au început să fie 
exploatate intens de-abia la începu
tul secolului XX. Calcule estimati
ve arată că minele de la Fushun 
dispun de o rezervă de 1 400 mili
oane tone cărbune superior. Cele 
de in Fushin, deși au rezerve de 4 
miliarde tone, nu con|in cărbune 
cocsificabil. Acesta este folosit pen
tru distilare.

Scnianul se pierde in zare și, de-a 
lungul celor 45 km pînă la Fushun 
ne însoțește un relief cu dealuri 
molcome și cîmpii întinse acoperite 
de verdele închis al culturilor

Cu cit ne apropiem de Fushun 
distingem peisajul industrial al ora
șului, coșurile termocentralei, con
turul argintiu al labirintului de țevi 
de aluminiu de la uzina de carbu
ranți sintetici, siluetele altor între
prinderi industriale.

La Fushun — capitala cărbunelui 
din China — se are in vedere cînd 
se afirmă acest lucru nu cantitatea 
ci calitatea și diversitatea lui. Aici 
se extrag șisturi bituminoase uo 
baza cărora funcționează în apro
piere cea mai mare uzină do car
buranți sintetici lichizi din țară, o- 
biectlve pe -~are aveam să Io vizi
tăm.

Mina de cărbuni cu exploatare la 
zi, de mari proporții, se dezvăluie 
privirii ca un uriaș amfiteatru caro 
se întinde pe o lungime de 20 kmp,.

I. GAIAȚEANU
Corespondentul Agerpres la Pekin

(Continuare iu pag a 2-a)
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STEAGUL ROȘU

SECVENȚE CULTERÂIE
Note de lector

RASHOMON
de Akutagawa

In Editura tehnică LA UZINELE

DIN ZLATNA

dintre cel 
scriitori ai 

Colabora
și revistei 

Shin Shicho 
Akutagawa

R>unostiki Akntagawa (1892 
—1927) este unul 
mai reprezentativi 
Japoniei moderne, 
lor de prestigiu 
de avangardă 
(Gindirca nouă),
se afirmă încă de la publica
rea primului volum de nuve
le. Prodigioasa sa activitate 
literară — a scris nuvele, poe
me. eseuri șl haiku-nri (poe
zie japoneză tradițională, în 
formă fixă, cu o mare piliere 
de sugestie) — îl situează în 
primele rînduri ale generației 
sale.

Bun cunoscător a tradiții
lor literare nipone, pe care 
le-a aprofundat. Akutagawa a 
căutat în acelaș timp noul, 
experimentele literare ale

apă- 
cu- 

dln creațiile 
ale 
ră-

vremii sale. Reunind temele 
tradiționale ale culturii japo
neze cu formele de expresie 
noi, moderne, scriitorul reali
zează opere de valoare, 
dau strălucire literaturii 
pone7e contemporane.

Volumul „Rashomon". 
rut de curind în librării, 
prinde o parte
cele mal reprezentative 
Ini Akutagau-a. Cltindu-I. 
mii plăcut surprins de măies
tria artistică, de stilul rafinat, 
în care autorul îmbină, cu 
subtilitate, bogăția filoanelor 
tradiționale cu valențele mul
tiple ale unei simbolislicî de 
profundă originalitate.

In povestirea „Rashomon". 
viața de cîteva ore a slujito
rului unui samnrai, alungat

de ciumă si de slăpin pe dru
muri, ne este înfățișată fabu
los și zguduitor în acclaș 
timp. Ultima clipă, poale de 
nebunie, dă slujitorului viziu
nea asupra felului cum va 
trebui să trăiască. Zbuciumul 
sufletesc al autorului însuși 
este minimal redat in scurta 
povestire „Fidelitatea lui Wei 
Sheng“, care așteaptă, așteap
tă cu încredere șl nerăbdare 
o Doamnă, poale speranța, 
care, cine știe de ce, se incă- 
păținează să apară. Și Wei 
Shenq, așteaptă însă mereu, 
dar așteptarea lui n-are sfîr- 
șlt. Căci speranța ce o așteap
tă va fi preluată de noii năs
cut I din mina celor care mîi- 
ne nu vor mai fi.

Și celelalte povestiri: „Ba
tista", „Intr-un bunget de pă
dure*. „Un bulgăre de pă- 
mlnt", „Hoții*, sint povestiri 
de înaltă ținută artistică, care 
produc cititorului satisfacția 
unei lecturi plăcute, care-1 
poartă printre încă nedesluși
tele taine spirituale ale Orien
tului îndepărtat.

R. BRĂDEANU

DIALOG PE
ACEEAȘI SCENA

Sini multiple posibilitățile de a se 
organiza cil mai bine timpul liber. 
Sint multe și variate și procedeele de 
a se imprima un înalt continui emoțio
nal unor acțiuni initiate în scopul pe
trecerii utile a acestui uriaș tezaur 
care este timpul liber. Răspunzînd cu 
plăcere invitației comitetului U.T.C. 
de la Grupul școlar minier din Petro- 
șeni de a audia și urmări spectacolul 

■— concurs, îmbrăcat In formula unui 
„Dialog pe aceeași scenă" dintre for
mațiile artistice ale acestei instituții 
de învațămînt și cele ale Școlii pro
fesionale comerciale 
troșeni, n-am avut 
greta. După ce sala ' 
carbonifer „Valea Jiului", arhiplină 
în ziua concursului, a urmărit o In
teresantă expunere de politică exter
nă prezentată de tov. Badea loan, 
instructor al Comitetului municipal 
Petroșeni al P.C.R., pe estrada tlne-

din Pe- 
I ce re
combinatului

Concursuri
ale cooperatorilor

In scopul educării și culturalizării 
masei de cooperatori, la clubul co
operativei „Jiul" din Petroșeni se 
oig.ii uzează cu regularitate concursuri 
«Ic recitări și recenzii, dotate cu 
premii. Un astlr-1 de concurs a avut

loc și zilele trecute cu recitări din 
poezia lui George Topîrceanu, Iar 
pentru zilele care urmează coopera
torii pregătesc un concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema romanului „E- 
nigma Otiliei" de George Călinescu.

CU MUSCA
PE

om al muncii, 
perma- 

încurajată și susținuți de

DBN LUMEA
TEATRULUI

Pragensis"

Fiecare cetățean, 
își formează o preocupare 
nentă.
însăși legile economice care acțio
nează în socialism, de a utiliza o 
bună parte din veniturile pe care 
li ; entru creșterea con
ținu,; a nivelului său de trai, pen
tru creșterea gradului de confort în 
propriul său cămin.

Atunci cînd această preocupare 
este asigurată din 
veniturile perso
nale, realizate pe 
cale cinstită, prin 
muncă, ea își găsește 
lectivului în mijlocul 
le. Este de admirat șj constituie un 
exemplu frumos un astfel de cetă-- 
țean la care se remarca preocupa
rea de a crea pentru el și familie 
condiții din ce în ce mai bune de 
trai. Pîrghiile prin care statul nos
tru intervine în ajutorul său sînt 
multe și însemnate. Este suficient 
să amintim doar cîteva din acestea : 
abundenta de produse pe piața or
ganizată, înlesniri pentru cumpăra
rea în rate a unei name variate de 
produse etc.

Există din păcate unii cetățeni 
care nu-și limitează sursele de a- 
coperire a cheltuielilor proprii la 
veniturile personale, ci Ișl extind 
aceste surse la buzunarul colectiv, 
care însemnează de fapt avutul ob
ștesc. Enumerarea cîtorva exemple, 
va fi poate în măsură să-i pună pe 
gînduri pe cei în cauza.

Statul nostru prin unitățile sale 
comerciale a asigurat ca o dată cu 
vînzarea televizoarelor să se facă 
și aprovizionarea cu antene de te
leviziune. Cu toate acestea s-au gă
sit totuși foarte multi amatori care 
ți-au confecționai antene cu mate
rialul si manopera unităților econo

mice (E.M. Dîlja, E.D.M.N. ele) Iară 
a suporta ei personal costul aces
tora. Ce i-a determinat la această 
soluție? Dorința de originalitate, de 
ceva deosebit față de ceilalți ? Spi
ritul de economie ? Sau pur și sim
plu obișnuința de a obține ceva 
fără efort? In fata unor întrebări 
concrete fiecare a început să recur
gă Ia fel de fel de justificări 
scuze „că n-au

SEMNALE
apTobarea co- 
căruia trăieș-

și 
existat în comerț, că 

au fost 
deșeuri 
trebuiau 
legal

colectare — I.C.M.), că

făcute din 
(care 

predate 
unităților

specialiste de
cele de cupru ar fi mai bune" etc. 
De remarcat ca toti acei care 
beneficiat de asemenea 
fac parte din caLegoria 
cu funcții și cu relații, 
mari sau mai mici, la care se 
riaugă si un număr restrins de mun
citori, molipsiți de Ia aceiași șefi, 
muncitori care au o concepție ne
sănătoasă despre ei însăși. Unul 
dintre aceștia spunea că „nu e me
seriaș acela care nu-i în stare să-și 
facă singur obiectele de uz perso
nal legate de meseria sa". De acord, 
dar cu precizarea că alit materialul, 
utilajele cît și timpul afectat execu
ției să fie ale meseriașului șl nu ale 
unității la care este angajat. Și toți 
acești salariati posesori ai unor an
tene confecționate cu materialul șl 
manopera unității, vizionează cu se
ninătate în fiecare vineri la orele
21 emisiunea „Reflector", 
chiar îneîntati atunci cind 
tiv sînt surprinse 
toare lor, 
lor antenă 
căciulă.

De ce ?

au 
gratuități 

salariaților 
șefi mai 

a-

apilala Cehoslovaciei s-a des
chis recent un nou teatru — „Lyra 
Pragensis" — care îșt propune să 
continue șt să dezvolte cele mai 
bune tradiții culturale ale Pragăi.

Este un teatru original tn care se 
vor prezenta nu numai piese, ver
suri, muzică, ci și arte plastice. El 
va dispune de o galerie de artă 
(denumită „Mikulas Ales", după pic
torul clasic cehoslovac) în care se 
vor organiza expoziții ale maeștri
lor de seamă.

Repertoriul teatrului 
seri de critică de artă 
teoreticianului ceh F. K. Salde, pro
gramul fiind completat cu concerte 
de Beethoven, simpozioane de poe
zie, de exemplu sonete de Shakes
peare șl altele. In repertoriul tea
trului vor figura opere ale celor 
mal buni clasici din lume ca Dante, 
Platon, Socrate ș.a., compozitori ca 
Beethoven, Haendel, Bach, Janacek 
ș.a.

Noul teatru de avangardă al Iui 
Jan Verlch și Jirl Voskovec, va da

spectacole nu numai în diferite ora
șe cehoslovace, ci și peste hotarele 
tării.

rotii și-au făcui apariția micii 
amatori. Intr-o frumoasă înlănțuire, 
cele două școli au prezentat tot 
ce-au pregătit mai bine. Și au fost 
destule „numere" în repertoriile celor 
două „echipaje" artistice care — au 
cucerit aplauzele entuziaste ale pu
blicului. Grupul vocal al Școlii pro
fesionale comerciale, orchestra de 
muzica ușoară „Tinerii" a Grupului 
școlar minier, cîtiva dintre soliști) 
vocali și instrumentiști din ambele 
școli, recitatorii (în special Voichițoiu 
lacob, cu „Cetatea Neamțului" de G. 
Coșbuc șl Bardos Marla cu „Moartea 
căprioarei" de N. Labiș) precum șt 
dansatorii au adus în sală emoția 
spontană. Deși n-ar fi cazul să remar
căm pe cineva în mod deosebit pen
tru că, în ansamblu, am asistat la un 
moment de creație colectivă, de bun 
nivel artistic, amintim aici numele 
solistelor vocale de la Școala comer
cială, Rașca Maria și Maier Maria, al 
Marilenei Crăciun, o Interpretă a 
folclorului local plin de sensibilitate, 
nerv și prospețime, ale elevilor Cîr- 
ciumaru Gheorghe, Suciu Gheorghe, 
Ploscar Dumitru de la Grupul școlar. 
Susținerea muzicală a programului 
Grupului școlar a fost realistă cu 
mult discernămînt de către prof. Va
sile Lucaciu (elevele de la „comer
cială" s-au pregătit singure pentru 
acest concurs !).

Lucrarea urmărește prezentarea 
principalelor cunoștințe privind teh
nologia modernă d > a mo-

loarelor, folosită în întreprinderile 
de reparații din tara noastră împre
ună cu unele metode recente aplicate 
pe plan mondial.

Specialiștii Uzinelor chimico-me- 
talurgice din Zlatna, județul Alba, 
au pus la punct tehnologia de pro
ducere a sulfatului de magneziu din 
deșeuri de dolomită. Cercetările șl 
experimentările în laborator și în- 
tr-o static pilot au folosit la proiec
tarea unei instalații industriale cu O 
capacitate de 1 000 tone produse fi-1 
nile pe an. Aceasta va prelucra șl 
valorifica reziduri de dolomită de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, ce nu pot fi utilizate în agrega
tele de topire și elaborare a meta
lului. Sulfatul de magneziu produs 
din astfel de deșeuri vădește cali- 

superioare, permițînd ca 
ă parte din cantitatea ob« 

ținută să se folosească și în indus
tria medicamentelor. Fată de ve
chiul procedeu de producere a chî- 
micalei din cărămizi de maqnezită, 
se prevede realizarea unei economii 
de circa 400 lei pe tonă.

(Agerpres)

SCRISORI DE LA CITITORI
$i Au secat izvoarele ?

V, T.

De un timp, în orașul nostru nu se găsește apă mine
rală Borsec, Lipova, Bodoc, Malnaș, Buzlaș. Oare să fi secat 
izvoarele? Și cum această criză de... ape se repetă, am ruga 
pe tovarășii de la O.C.I. Alimentara să ne răspundă cu mă
suri concrete.

Ca să mai înlocuiesc apa minerală mi-am cumpărat un 
autosifon. Din păcate, mă uit la el ca la o piesă de muzeu : 
în Lupeni nu se găsesc capsule.

Aron CRISTEA 
Lupeni

cuprinde 
consacrate

INSTANTANEU

Cine a pierdut 
un ceas?
obiect e ceva ome- 

o mănușă din buzu- 
meditlnd profund la 

sau

A pierde un 
nesc. Iți cade 
nar, o batistă, 
ceva lfi uiți chiar portofelul
pălăria pe o tejghea, în magazin.

Ceasurile de mină se pierd mai 
greu deoarece sini fixate cu cure
lușe. In seara zilei de 15 martie, ci
neva a pierdut totuși un ceas la bu
fetul expres „Hai Ia noi" din Pe- 
Iroșeni. Cind a observat era prea 
llrziu. Nici măcar nu-.și amintea 
unde l-a pierdut. Ceasul a fost gă
sit Insă de un om cinsti^ pe nume 
Stănculescu Alexandru. A doua zi, 
găsitorul s-a prezentat cu ceasul la 
redact ie solicitlnd să se anunțe 
public cum că a găsit un ceas.

Cine a pierdut acel ceas II poale, 
deci, găsi la Stănculescu Alexan
dru, la Spitalul unificat din Petro
șeni, unde exercită profesia de fri
zer. Chiar șl gestul In sine merită 
să fie Inserat fn coloanele ziarului.

Istoria unei piese
„Scena Iile- 
In afară de 

o

,.Cumpărați un revolver" — ast
fel este intitulată piesa care se re
petă acum la teatrul 
rară" din Budapesta, 
titlul ei care Intrigă, piesa are
istorie deosebit de interesantă.

...In ajunul Anului Nou 1927, 
Teatrul revoluționar din Moscova, 
al cărui director era pe atunci 
Mâthe Zalka, a prezentat tragicome-

dia lui Bela lives — „Cumpărați un 
revolver", consacrată moravurilor 
emigranjilor albi. Piesa a stîrnit o 
polemică vie In paginile ziarelor, 
apoi a fost dată uitării. După 40 de 
ani, textul în limba rusă al come
diei a fost descoperit "le omul de 
litere F. Botha care își culegea la 
Moscova materiale despre scriitori 
unguri emigranji politici.

De două luni în așteptare
Este vorba de așteptarea ce s-a statornicit in cele patru 

apartamente, ailate in blocul 1 de pe strada Republicii, din 
orașul Uricani. unui fiind ocupat de un atelier de coafură. 
De aproape două luni, apa nu mai ajunge in aceste aparta
mente. Am reclamat cazul conducerii sectorului I.C.O. și 
Consiliului popular al orașului. Măsuri nu s-au luat însă. 
Așteptăm în continuare venirea apei făcînd. deocamdată, 
apel la... găleată.

Blănaru TRAIAN 
Uricani

micro ÎEEE3
PERSPECTIVELE anului 2000

In jurul anului 2000, geografia A- 
merlcli de Sud va fi de nerecunos
cut. Si aceasta nu ca urmare a unor 
mișcări seismice catastrofale, ci da
torită Intervenției omului : în centrul 
continentului va apare o adevărată 
mare „mediterană".

Există deja cîteva proiecte care se 
află în studiu sau au început să fie 
transpuse în viață; scopul lor este 
de a crea în inima continentului un 
lac de acumulare uriaș care va per
mite popularca unor teritorii imen
se, deschiderea unor căi navigabile 
șl construirea unor orașe noi acolo

Navigație
unde pînă acum nu a călcat picior 
de om.

Cercetările înaintează. Planurile 
prevăd construirea unor baraje și 
schimbarea cursurilor fluviilor care 
străbat teritoriile Braziliei, Argenti
nei și Paraguayului și se varsă în 
golful Rio de la Plata. In Venezuela, 
barajele de pe fluviile Orinoco șl 
Caroni vor contribui la crearea unei 
civilizații în junglă asemănătoare cu

in junglă
aceea apărută pe țărmurile Marilor 
Lacuri în Statele Unite și Canada.

Datorită folosirii apelor acestor flu
vii care străbat nordul și sudul con
tinentului, se vor putea crea trei la
curi uriașe în regiunea bazinului A- 
mazoanelor. Aceste proiecte vor li 
realizate în următorii 30 de ani.

America Centrală și cea de Sud 
au fost acoperite întotdeauna de jun
gle de nepătruns care au făcut im-

posibil contactul dintre vechile ci
vilizații din Mexic și Peru. Gîrf'd 
continentul a fost populat de eurd- 
penî, locuitorii orașelor de pe tu
rnurile Oceanelor Atlantic șl Pacific 
au comunicat între ei pe calea ae
rului și pe apă. Masivele inaccesi
bile ale „infernului verde" au ex
clus posibilitatea legăturii dintre a- 
șezările de pe țărm pe uscat. Intr-un 
viitor apropiat, situația se va schim
ba însă. In bazinul Amazoanelor 
vor apare lacuri și această regiune 
va deveni locul de intersecție al au
tostrăzilor care vor face legătura 
dintre nord și sud, vest și est. Ast
fel civilizația va pătrunde și în jun
glele do nepătruns pînă acum.

—

Știați că • • •

E L U I

cazuri
fără a simți c 
este

rămînînd 
în obiec- 
asemănă- 

că propria 
un fel de muscă pe

IOAN POP
-'Iul serviciului C.F.I. din C.C.V.J.

Aft

C A R B U N
(Urmare din pag. 1)

Prof. Vasile MOLODEȚ 
Petroșenl

o lățime de 2 km și o adîncime ie 
226 m. Straturile au culori diferite, 
grosimi inegale. De aici se extrag 
cărbune inferior, șisturi bituminoase 
cu un rentinut de petrol de 10 la 
sută r-.fbune superior pentru cocsi
ficare ele. Nu trebuie uitate nici 
produsele secundare : piatra scoasă 
prin decopertarea solului pînă la 
cărbune se folosește pentru ciment, 
iar din ambra găsită printre cărbune 
se obțin unele- medicamente tradi
ționale.

Straturile- de cărbune se- întind de 
la vest spre est, iar unghiul de în
clinație de la sud spre nord. Cel 
mai gros strat c-ste de 120 m, iar 
cel mai subțire de 40 m. Șisturile 
sini în straturi de J 57 m si respec
tiv 38 m. Exploatai- a cărbunelui a 
început aici în 1905. Cu cîțiva ani 
mai tîrziu, în 1914, cotropitorii japo
nezi au deschis alic- trei mine care 
în 1938 s-au unit formînd conturul

• hialei mine. In perioada domina-

tiei japoneze, exploatarea se făcea 
în mod nerational, urmărindu-se doar 
jaful, lipsind statul chinez de 80 
milioane tone cărbune și peste 700 000 
tone șisturi bituminoase.

Fushunul a fost eliberat de sub 
ioinindaniști în noiembrie 1948. Gu
vernul a luat imediat măsuri pentru 
ca mina să fie reconstruita. S-au in
stalat utilaje moderne, iar produc
ția a crescut neîncetat. Zi și noap
te havezele taie straturile de căr
bune și șisturi, iar Jopeti mecanice 
încarcă vagonetele, zeci de garnituri 
de trenuri mici aleargă pe terase, 
(rețeaua de căi ferate fiind de 440 
km) și se îndreaptă spre locurile 
de colectare, unde vagoane speciale, 
ar lionate pe principiul funicularulul, 
scot aurul negru la suprafață.

Producția medie anuală este de 
3 320 000 tone.

Șisturile — materia primă pentru 
uzina de carburanți sintetici lichizi 
din apropiere — sint transformat! 
prin distilare in petrol, benzină, pa
rafină, cocs, sulfat de amoniu. Re-

făcută după, eliberare, uzina a fost 
dotată cu noi utilaje, instalații. Una 
din cele mai noi este cea de recu
perare a gazelor din timpul arderi
lor. Capacitatea de distilare s-a mă
rit considerabil, mai mult decît du
blu, de la 700 tone zilnic în trecut 
la 1 500 in prezent, producția anuală 
a crescut de peste 6 ori fată de 
1949. Aici anual se obțin 70 000 tone 
sulfat de amoniu, 35 000 tone para
fină, 270 000 tone motorină și o ma
re cantitate de benzină.

Ridicarea calității constituie 
din sarcinile permanente ale colec
tivului uzinei. După experimentări 
s-a obținut benzină de 66 de octane 
fată de 56 în trecut, parafina este 
de culoare albă șl are un punct 
topire de 62 grade față de cea 
trecut, de culoare galbenă, și cu 
punct de topire do 48 grade.

....Capitala" cărbunelui aduce 
considerații! aport operei de con
struire a socialismului, punindu-șl tn 
valoare potențialul industrial.

Jocuri distractive
Păsărească

(criptografie 2,8,2,8,0,8,0,8)
Loc-a iă

(criptografie silogistică : 2,8,3,5)

• la cea de-a 18-a consfătuire a 
specialiștilor in fizică atomică care 
a avut Ioc la Riga, s-a prezentat o 
comunicare despre renlul — 173 ob
ținut la Dubna de E. Nadjakov și 
colaboratori! săi, B. Bocev șl T. Ku- 
tarova (din Bulgaria) prin ' iradierea 
acceleratorului de ioni grei. Noul 
izotop are proprietăți foarte intere
sante — el este mal rezistent declt 
izotopii cunoscuți în acest domeniu 
neutronlc deficitar.

Mihai CODREANU — Petroșeni

Turistică
(criptografie: 2,2,5,2,4,2(5,6)

UT
Mono verb

(7-12)

r

Dorn BRANEA

ONEA
• Conform ultimelor informații 

sosite din Sicilia, cutremurul catas
trofal care a avut loc acolo la 15 ia
nuarie. a.c. a făcut 281 de victime. 
Dintre acestea 16 au 
urma rănilor grave, 
sinucis de frică.

murit de pe 
iar două s-au

Aurel Sl.ÂBÎI Petroșeni

Călătorie 
in tern.if ională 
(criptografie : 2,2,5,2,6)

• Intr-un raport al 
inqbierie din Suedia 
continentele se deplasează, 
se deplasează de Asia cu 2 
an. Islanda se deplasează șl 
o viteză de 1 cm pe an.

Academiei de 
se arata că 

Africa 
cm 
ea'

pe 
cu

se

Ing. A. ȘAIMAC — Petroșenl

Dezlegările jocurilor din nr. 5721 și 5722

va
O

• Intre Praga și Montreal 
stabili o legătură aeriană directă, 
dată pe săptămină, pe această rută 
va zbura un avion cehoslovac 
„IL-62" și o dală — un avion al 
companiei canadiene „Air Canada*.

- • —
Rețetă perfecționată 
a „Penicilinei V“

La Pelroșenl (careu): Ori
zontal — 1) Petroșenl 2) Iritat 
— Est 8) Pas — Sonată 4) 
Etate — Eter 5) Ta — R — 
Plată 6) A — Rățoi — In 7) 
Ra-sol — Emi 8) Pătat — Ațe 
9) Arat — Apa — P 10) Na- 
tașa — Nai; Apropo de Asia 
Mică (trlverb): & peninsulă

mare; Rebo eliptic: Valoare; 
Monoverb : Desublimare ; A- 
ritmngrif fotbalistic: De la A 
la B — Nicolae Dobrin. Pe 
orizontală : Ene, Oaidă, Raczl, 
Boc,' Deliu, Libardi, Crețu, 
Badea, Moț, Biliboacă, Barbu, 
Haidu, Jenei.

Un grup d.> speci. liști de la 
brica de antibiotice din Iași 
lizat o rețetă perfecționată de 
mentatie a „Penicilinei V", 
tic care se administrează 

unor infecții, cit și 
anumite intervenții

au
Fa- 

rea- 
ler- 

antibio-
împotrl- 

va unor infecții, cit și profilactic, 
după anumite intervenții chirurgi
cale. Rețeta îmbunătățită a fost ob
ținută prin elaborarea unui mediu 
nou de cultură. Randamentul la pro
dusul finit de „Penicilină V" crește 
astfel cu 20 la sută la fiecare șarjă, 
ceea ce permite ca, în anul curent, 
sporul de producție obținut la acest 
produs să reprezinte valoric suma 
de 1 100 000 lei.

(Agerpres)
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STEAGUL ROȘU

EFICIENTA criteriu de
apreciere a acfivi-

organizafiei

ții nr. 1 Petroșeni în plină vervă pe 
unul din palierele blocului B-3. Șan
tierul trăia clipe deosebite: se aș
tepta sosirea comisiei de recepție la 
cel de-al 6-lea bloc t rn ridicat in 
microraionul B-l-G. blocul B 3 b. 
Peste toi febra ultimelor reiușări, 
pregătiri pentru ca eleganta con
strucție să facă fală pretențiilor.

...Zi de martie. Această zi, a fost 
înscrisă cu majuscule cu vreo lună 
șl jumătate în urmă în procesul ver
bal al adunării comuniștilor șantie
rului. Organizația de bază luase în 
discuție o chestiune arzătoare care 
privea întregul colectiv : îndeplini
rea integrală a sarcinilor primului 
trimestru, respectiv, a 25 la sulă din 
planul anual. In expresie fizică, a- 
reste sarcini au însemnat tocmai 
terminarea blocului B 3 b. Perspec
tiva realizării acestei sarcini era 
destul de sumbră. Blocul fusese ala- 
rat cu întîrziere fată de grafic șl 
deci era cu o Jună întîrziere cu len- 
rulelile si turnarea ulanșeelor.

Șl totuși, adunarea comuniștilor a 
luat o hotărîre precisă, ca blocul să 
fie terminat pînă la sfîrșilul trimes
trului. In adunare s-au cînlarit cu 
răspundere rezervele șantierului, 
foTțcle sale, s-au stabilit măsurile 
ce urmează a fi luate de către con
ducerea șantierului pentru a crea 
loaic condițiile lohnim-materiale ne
cesare recuperării răminerilor în ur
mă sl terminării la timp a blocu
lui Aceste măsuri, pe baza propu
nerilor făcute de adularea de nartid,

bl<

ca

cru, repartizarea judicioasă a efec
tivelor, asigurarea funcționării op
time a statici de betoane. Tot atunci, 
adunarea a stabilit obiectivele mun
cii p.dilico-organizatorire pe care 
urmau s-o desfășoare membrii de 
partid, în frunte cu biroul organi-

VIATA
DE PARTID

. alici de bază, spre a susține mă
surile lehuico-organizatoricc ale con
ducerii șantierului și a asigura efi
cienta lor deplină. In acest scop, 
biroul și-a repartizat toii membrii 
precum și pe ceilalți comuniști pe 
paliere spre a cuprinde toate punc
tele de lucru, întregul efectiv și a-1 
mobiliza la realizarea ritmică a lu
crărilor. Asemenea sarcini au primit 
comuniștii Bădescu Marin, Măerean 
loan. Sandu Marin, Țabrea Nicolae, 
Brudăreanu loan, Barbu Constantin, 
Vonica Ilie. Un alt membru de 
partid, tov. Filipovicl Cornel, a pri
mit sarcina să răspundă de transpor
tul mortarului de la stația de betoa
ne la bloc. îndrumați de biroul or
ganizației de bază, comuniștii au 
devenit animatorii fiecărei echipe de 
constructori; au urmărit respectarea

< ii sirii tețe a graficelor de lucru și 
executarea numai de lucrări do ca
litate. Orice intîrziero, orice tendin
ță de a neglija caTltalea lucrărilor 
a fost sesizată operativ conducerii 
șantierului, luîndu-se măsuri pe loc 
pentru înlăturarea lor. Bunăoară, se- 
sizîndu-se că la etajul zece echipa 
do zidari a lui Moga Ioan a execu
tat tencuieli de slabă calitate, biroul 
organizației de bază a inițiat o dis
cuție la acest punct de lucru cu 
toți șefii do echipă spre a trage în
vățăminte despre felul cum... nu tre
buie să lucreze. Săptămfnal. biroul 
organizației do bază a analizai îm
preună cu conducerea șantierului 
stadiul desfășurării finisajelor, sta- 
bilindu-se cu acest prilej măsurile 
necesare pentru impulsionarea lu
crărilor.

Prin activitatea siislinulă pe care 
au desfășurat-o pentru mobilizarea 
colectivului, membrii de partid, prin 
strădaniile echipelor conduse de 
Polcii Lucian, Cocean Slelian, Miha- 
lache Dumitru, Jenei Dionisie, lovan 
Constantin. Slurzan Grigore, Negoiță 
Dumitru, blocul B 3 b a fost 
minai înainte de termen.

Acum, în apropiata adunare 
norală, comuniștii șantierului 
discuta sarcinile ce le revin în 
bilizarea colectivului la realizarea 
unui alt obiectiv de răspundere: 
terminarea glisării tuturor blocurilor 
ce urmează a li predate pină la 30 
iunie, spre a crea premise sigure 
realizării Integrale a sarcinilor a- 
nualo si creării frontului do lucru 
pe 1969.

Eficienla activității organizației de 
bază de pe șantier înseamnă respec
tarea graficelor de execuție, predarea 
în termen a obiectivelor de con
strucții. Mobilizînd colectivul la 
realizarea intearală și la timp a o- 
biectivelor ce revin constructorilor 
în anul 1968, organizația de bază va 
satisface cu prisosință șl în viitor 
acest criteriu primordial al muncii 
de partid — eficienta.

Ier-

Minerul Vulcan
BOX

Faza
jaâctcm

ini republican
Ia seniori

Marin Zimbriș- 
care l-a Învins

In zilele de 15—17 martie s-a 
desfășurat, la Hațeg, faza județea
nă o campionatului republican de 
box (seniori).

In urma unor întilniri pugilistice 
destul de spectaculoase, urmărite 
cu viu interes de un mare număr 
de spectatori, campioni județeni pe 
anul 1968 au fost declarați urmă
torii boxeri :

Categoria muscă : 
teanu (Hunedoara)
la puncte pe Zaharia Munteanu (Pe
troșeni); Categoria cocoș: Dionisie 
Szekely (Petroșani) rare l-a învins 
la puncte pe Ion Otopilă (Brad); 
Categoria pană: Emil Udrișteanu
(Hunedoara) învingător la puncte în 
fala lui Ștefan Cotoga (Petroșeni); 
Categoria semi-nșoară: Pândele
Brunea (Petroșeni) învingătorul prin 
abandon al lui Ion Chiran (Hunedoa
ra) ; Categoria ușoară: Aurel Se- 
Jinschi (Brad) învingătorul Ia punc
te a lui Cezar Coordoneanu (Hune
doara) ; Categoria semi-mijlocie: 
Ioan Laszlo (Hunedoara) învingăto
rul prin abandon al lui Ion Izotov 
(Brad); Categoria mijlocie ușoară : 
Minus Păran (Hațeg) cîștigător 
lațe lui Ion Crișan 
ficat pentru box 
Categoria mijlocie : 
nica (Hunedoara)

în 
(Călan), descali- 
nereglementar; 

Constantin Sloe- 
cîșligător prin

abandon în fața lui Leon Plăcinta 
(Hațeg); Categoria semi-grea : loan 
Leoveanu (Hunedoara) a cîștigat 
prin K.O. la Panait Chitac (Petro- 
șeni).

Ni cu SBUCHEA 
corespondent

Constructorul Lupeni 3-2 (0-2)
in cadrul pieyatirilor pentru a- 

propiatul campionat interjudețean 
s-au intilnit, la Vulcan echipele 
Minerul Vulcan si Constructorul 
Lupeni. Deși meciul a început în- 
tr-o notă de perfect echilibru, în 
minutul 33 oaspeții reușesc să des
chidă scorul prin Nicola, care trans
formă o lovitura liberă de la apro
ximativ 18 m. Spre surprinderea ce
lor cîteva zeci de spectatori, peste 
10 minute oaspeții măresc avantajul 
la 2—0, în urma unui luft al fun
dașului de margine Andrei.

După arest gol, gazdele schimb

formula de atac — sterilă pÎDă 
lunci— (Vîrtopeanu trecînd pe extre
ma stingă) și în minutul 63 modifică 
scorul: Vîrtopeanu pătrunde vije
lios și nu poate fi oprit decît prin 
fault, penaltiul fiind transformat im
pecabil de către Roff.

Dominarea continuă 
înscrie cu capul un 
frumusețea în minutul
șitul partidei Vîrtopeanu 
te" întreaga apărare și înscrie go
lul victoriei.

și 
gol 
Bl.

a-

Chiceanu 
de toată 

Spre sfîr- 
„păcăleș-

Octavian PARE
corespondent

Un răspuns 
fără simțul 
răspunderii

dc 
pe 
să
E

Inlimplarea a făcut ca in ziua 
II marile, transformatorul de 
strada 23 August din Aninoasa 
fie avariat de un autobuz I.C.O.
drept că la aproximativ o oră după 
avarie, doi electricieni au sosit la 
fața locului și au ..remediat" defec
tul. Din cauza grabei, însă, nu toa-

NOTĂ

prezent nu

la Vulcan. 
Aninoasa,

te legăturile au lost restabilite și 7 
familii au rămas fără lumină elec
trică. Din ziua de 11 marlic, în ca
sele celor 7 familii, copiii de școa
lă îșl pregătesc lecțiile la lumina 
luminării.

In repetate rinduri. cetățenii res
pectivi an Intervenit Ia secția din 
Aninoasa a I.R.E.H., precum și din 
Vulcan, dar nici pînă în 
s-a luat nici o măsură.

Maistrul electrician de 
care are în subordine
vine în fiecare zi în localitate. Vizi
tele nn au drept scop remedierea 
eventualelor defecțiuni, cl executa
rea unor instalații la restaurantul 
„23 August". Rugat fiind atit mais
trul cît și electricianul de serviciu 
să rezolve problema luminii elec
trice pentru cele 7 familii, an răs
puns : „Cnmpărați-vă cît mai mnlle 
lnmînări $1 ceva petrol". Aferim ! 
Brava răspuns.

D. CONSTANTIN
Aninoasa

- •--
Noi tipuri
de mobilier

La cea mai tinără unitate indus
trială a Constanței — întreprinderea 
de produse finite din lemn — au 
fost omologate noi tipuri de mobi
lier pentru populație, hoteluri șl 
Întreprinderi. Printre acestea se a- 
flă biblioteca combinată „Palas", 
realizată din sîrmă de oțel și ..Pal" 
furniruit cu lemn exotic, prevăzută 
cu bar, polițe si subansamble pen
tru cărți si reviste, precum și o ca
meră combinată „Mugur 3". Se pre
gătește, de asemenea, introducerea 
în fabricație a unor modele noi de 
mese, scaune și alte obiecte de 
mobilier solicitate de complexele 
hoteliere de pe litoral.

Mașinile și utilajele moderne cu 
care este înzestrată noua Întreprin
dere constănțeană asigură o pro
ducție anuală de 20 000 de garni
turi de mobilă, 5 1W-000 mp de fur
nire estetice si importante cantități 
de mobilier din lemn combinat 
metal.

DECADA A DOUA
și mai multe semne
de întrebare

(Urmare din pag. 1)

lui, ies la iveală carențe de ordin 
organizatoric. Pină nu de mult cu 
depășiri mari, acum mina are un 
minus de 2 156 tone. La mina Lonea, 
In afara sectorului I, celelalte sec
toare sînt sub plan, adăugind res
tanței 
Minei
tone, se pare că-i lipsește voința de 
a se număra la sfîrșit 
printre minele 
O mai 
torului
ția în clasament a minei Uricani.

procesului de producție, respectării 
N.T.S. și n normelor dc calitate a 
cărbunelui.

Calitatea, 
din nou

din februarie încă 1 503 tone.
Uricani, cu un minus de 445

de decadă 
cu planul realizat, 

mare atenlie activității sec-
I ar schimba în bine situa-

Speranțele 
decadei a irein

Ca de obicei, in acest an, fiecare 
așteaptă asaltul din decada a treia, 
care nu o dată a salvat realizarea 
lunară a planului. In această deca
dă, hotărîtoare pentru realizarea tri
mestrială a sarcinilor de plan la ex
tracția de cărbune, eforturile vor fi 
și mai mari. Important este că în
vățămintele de pină acum, experien
ța acumulată, să asigure în viitor 
ritmicitatea realizării planului, de
cadă cu decadă. Asemenea situații 
aduc, după cum bine se știe, nenu
mărate prejudicii bunului mers

in impas
< a de 
călită- 
minei

Neritmicitalea și-a pus — 
atitea ori — amprenta și pe 
tea producției. Cu excepția 
Lonea, unde se observă un început
de redresare în acest sens, celelalte 
exploatări din bazin au depășit pro
centul admis de cenușă. Depășirile 
sini mai mari ca do obicei, fiind 
cuprinse intre 1,4—3,9 Ia sulă. O 
clasificare după procentul do depă
șire al procentului de cenușă ad
mis, situează mina Paroșeni pe pri
mul loc cu 3,9 la sută. Urmează în 
ordine: minele liricani, cu 3,7 la 
sută. Aninoasa cu 3,3 la sulă. Dîlja 
cu 2.9 la suta. Vulcan cil 2,0 la sulă, 
Lupeni cu 1,5 la sută și Potrila cu 
1,4 la sută.

Cifrele de mai sus se refera la 
ultimele analize efectuate în ziua 
de 19 martie 1968.

Cum se va redresa calitatea iu 
decada a treia? O întrebare la care 
cu greu se poate răspunde. Aceas
ta deoarece asaltul pentru cantita
te, neglijează în general calitatea. 
Să credem si do astă dată în pro-

Radio
PROGRAMUL I:

5,00 Buletin do șliri; 5,05 Program 
muzical de dimineață; 5,30 Buletin 
de șliri; 5,35 Program muzical de 
dimineață; 5,50 Jurnal agrar; 6,00— 
8,25 Muzică si actualități; 8,25 Mo
ment poelic; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferat#; 
9,30 Din cinleccle șl dansurile po
poarelor; 9,55 Muzică ușoară; 10,l6 
Curs do limba rusă; 10,45 Din co
moara folclorului; 11,00 Buletin di 
știri; 11,03 Muzică populară; II,li 
Arii din opere; 11,30 Formația dirt- 
î'itd de F.nrico Fanciolii; 11,45 S?<- 
Iul medicului; 12,00 Pagini orches
trale din operete; 12,20 Intîlnire Ctf 
melodia populară șl interpretul pre
ferat; 18,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 13,20 Parada soliștilor $1 
a orchestrelor de muzică ușoșrlf/ 
14,15 Dumbrava minimală (emisiune 
pentru școlarii din clasele I—IV); 
14,50 Muzică ușoară cu The BeatleS; 
15,00 Buletin do știri. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Din înregistrările 
Iui Ion Matache; 15,15 Coordonate 
culturale; 15,45 Valsul veșnic ttnKr; 
16,00 Radiojurnal. Spori. Buletin me
teorologic; 16,30 Muzică ușoarK; 
16,45 Doine și jocuri populare; 17,ft 
In slujba patriei; 17,45 Caleidoscop 
muzical; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Intermezzo cu muzica ușoară; 18,80 
Jurnal agrar; 18,50 Arii din operete; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de șliri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20.17 Melodii ro
mânești; 20,32 Concurs cu public; 
21,00 Festivalul festivalurilor de 
muzică ușoară; 22.00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Clntă orchestra Michel Legrand; 
22,30 Moment poetic; 22,35 Muzfcft 
ușoară; 23,00 Almanahul melodiilof; 
24,00 Buletin de știri; 0,05—3,50 Es
trada nocturnă. Buletine de 
meteo-rutiere la orele 1,00; 
3,50.

PROGRAMUL II:

Stația 351 
bucureșteană; 
cui și jocul; 
siune pentru 
de știri;

știri $1
2.00 «1

Agendăm : 6,45—7,00
7,00 Drag mi-e cînte- 

7,10 Tot Înainte (emi- 
pionieri); 7,30 Buletin 

7,35 Buletin meteo-rutier;
7,39 Melodiile fanfarei; 7,45 Muzică 
populară; 8,00 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 8,30 Buletin de știri; 8,35 
Muzică populară; 9,00 Laureati al 
concursurilor internaționale: soprana 
Nina Stefanova Toțeva șl clarinetis
tul Aurelian Octav Popa; 9,30 Pa
gini din 
Ictin de 
mentală;
„Dincolo
fonică după piesa lui Eugene O'Neill; 
12,00 Buletin de știri. Buletin meteo
rologic; 12,07 Varietăți 
12,45 Două formații, două 
Cvintetul Sile Dinicu șl Les-------
13,00 Muzică ușoară; 13,30 Muzlcî 
populară; 14,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Conceri 
de prînz; 15,15 Melodii de Miști 
Iancu; 15,30 Cronica literară; 16,00 
Auzite din bătrîni. Melodii populare; 
16,15 Pe teme medicale; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 17,45 
A 7-a artă. Ediție pentru cineclu* 
buri; 18,00 La nai Constantin Dobre;
18.40 Cîntece napolitane de Emil 
Skeletti în interpretarea Iul Valen
tin Teodorian; 18,55 Buletin de știri; 
19,30 Curs de limba spaniolă; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 MuzicS 
ușoară; 20,20 Studioul de poezie;
20.40 Muzică populară; 21.00 Buletin 
de știri; 21.05 Opera „Portretul vor
bitor" de Andră Nodest Gretry; 22,15 
Carnet plastic; 22.30 Muzică de dans; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Antologii 
discului; 24,00 Expoziție de muzici 
ușoară; 0,55—1,00 Buletin do știri. 
Buletin meteo-rutier.

muzica de film; 10,00 Bu- 
știri; 10.05 Muzică instru- 
10.15 Teatru radiofonic! 
de zare". Adaptare radio-

muzicala 
stiluri | 
Baxter!

i 1 m e
Vineri 22 martie

Instantaneu pe pelicula fotografica: Mausoleul eroilor patriei de la .Mărâșești, privit din imediata sa apropiere. 
Foto

(CALENDARUL
Joi 21 martie

1922 — Crehrea de către Partidul Comunist Român 
organizației comuniste dc tineret din tara noastră — U.T.C,

1928 — S-a născut Valentin Gheorghiu pianist, compo
zitor.

1957 — A fost constituită Uniunea Tineretului Comunist 
din R.P. Ungară.

1963 — Expoziție internațională a programelor de televi
ziune (21—27, Cannes).

0 Mtă răspundere in rezolvarea
scrisorilor oamenilor muncii

(Urmare din pag. 1)

din raza municipiului
fost adresate peste

Pe-populare 
troșeni le-au
11 000 petiții. Fie că solicită elibe
rai ea de diferite acte, fie că se re
feră la locuințe, pensii etc., petițiile 
sînt rezolvate cu toată atenția de
oarece ele reprezintă probleme ale 
oamenilor societății noastre socialiste 
și trebuie rezolvate cu toată răspun
derea. De un Teal sprijin pentru 
descoperirea si înlăturarea deficien
țelor care mai există în diferite do
menii de activitate sînt reclamatiile 
și sesizările cetățenilor. Cele aproa
pe 600 de reclamați! și sesizări pri
mite in ultimele luni au ajutat con
siliile populare să ia măsuri multiple 
pentru îmbunătățirea transportului 
în comun, a asistenței sanitare, de
senarea populației prin unitățile 
comerciale. Sesizările oamenilor 
muncii au ajutat la descoperirea ac
tivității necinstite a unor gestionari 
din rețeaua comercială față de care 
s-au luat măsuri corespunzătoare.

Analiza atentă a conținutului scri
sorilor, studierea frecvenței diferi
telor probleme ridicate de cetățeni

în

co- 
re-

salariați în rezolvarea sarcinilor con
crete. Numai așa se explică rămî- 
nerea centralelor termice fără căr
buni, întîrzierea remedierii unor de
fecțiuni la rețeaua de apă potabilă, 
insuficienta preocupare pentru diri
jarea corespunzătoare a autobuzelor 
de către dispecerii I.C.O. la capetele 
de linii etc.

Măsurile preconizate cu prilejul 
analizei vin să Înlăture deficiențele 
care mal există, să ridice acest do
meniu de activitate la nivelul subli
niat în repetate rînduri, în diferite 
documente de partid. In rezolvarea

scrisorilor oamenilor muncii, obiec
tiv major al activității noastre so
ciale, se Impune o permanentă so
licitudine, maximum de receptivitate 
fată de tot ceea ce reprezintă inte
resele oamenilor muncii. întărirea 
răspunderii lucrătorilor consiliilor 
populare pentru rezolvarea scriso
rilor repartizate, atragerea deputa- 
tilor și a altor reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă la această im
portantă activitate, luarea de măsuri 
radicale pentru înlăturarea deficien
telor sesizate mai frecvent de către 
cetățeni vor întări convingerea oa
menilor muncii că scrisorile, sesiză
rile și reclamatiile lor sînt înconju
rate de organele noastre locale cu 
toată qrija, cu atenția și perseveren
ta care decurge din faptul că aceste 
organe sînt chemate să slujească cu 
devotament interesele celor ce mim-

17.30 Penii mici.
Filmele : „Poly și secre
tul celor șapte stele" și 
„Kiri, clovnul".

18,00 La ordinea zilei.
Organizarea știin(ilică a 
produci iei și a muncii.

18.30 Curs dc limba germană 
(lecfia a 8-a).

19,00 Studioul pionierilor
,Vine-vine... primăvara".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul

Publicitate.
20,00 Film serial: Ivanhoe.
20,26 „Mult e dulce și Iru- 

moasă" — emisiune 
limba română.

20,55 „întrebări 
răspuns... 
care nu 
Încă". 
Emisiune de știință.

21.30 Studioul mic: 
„Dialog poetic" 
cian Blaga.

22,00 Orașele muzicii: 
burg.

22.30 De la Giotto ia Brâncuși.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

meteorologic.

la care 
Întrebări 
s-a răspuns

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Un 
bărbat st o femeie; Republica: Co
rigenta domnului profesor; PETRI- 
LA : Moartea vine pe ploaie; LO- 
NEA — Minerul: Operațiunea 
Crossbow ; 7 Noiembrie: Ierburi a- 
mare; ANINOASA : Subteranul/ 
VULCAN: French Can-Can; LU- 
PENI-Cultural: De trei ori Bucu
rești ; Muncitoresc: Un martor

C. C. V. J.
Exploatarea minieră Dîlja 

ANUNȚĂ 
ocuparea unor posturi prin concurs:

• MAISTRU PRINCIPAL ELECTRO MECANIC
• MAISTRU MINIER

informații se pol lua de la biroul personal 
al E.M. Dîlja din str. Cărbunelui nr. 29 Petroțeni

au dat Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Pe
troșeni, celorlalte consilii populare, 
posibilitatea de a cunoaște în pro
funzime’ deficientele din diferite do
menii de activitate și de a, stabili 
măsuri de ansamblu pentru îmbună
tățirea muncii în aceste domenii. 
Așa de exemplu, la indicația Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal, întreprinderile și in
stituțiile au luat măsuri pentru în
tocmirea de tabele cu salariații care 
urmează să primească locuințe 
ordinea urgențelor.

Răspunderea pentru rezolvarea 
respunzătoare a scrisorilor este
flectală și de o recentă analiză în 
cadrul Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Pe
troșeni în cadrul căreia s-a analizat 
preocuparea pentru rezolvarea cere
rilor, reclamațiilor și sesizărilor oa
menilor muncii. Importanța acestei 
analize constă în faptul că, paralel 
cu reliefarea aspectelor pozitive, a 
experienței valoroase, au fost scoase 
in evidentă anumite neajunsuri în 
munca cu scrisorile în vederea re
medierii lor. Astfel, unele comitete 
executive ale consiliilor populare, 
cum sînt cele din orașele Lupeni, 
Vulcan și Potrila nu răspund în ter
menul legal la toate sesizările și 
reclamatiile oamenilor muncii. In- 
tirzie cu rezolvarea unor scrisori și 
anumite secții ale municipiului Pe
troșeni, cum sint secțiile gospodărie, 
sănătate. S.A.S.

Din analiza făcuta s-a desprins 
concluzia că în anumite direcții nu 
s-au luat măsurile cele mai cores
punzătoare pentru înlăturarea cauze
lor care generează nemulțumiri în 
rindul cetățenilor. Astfel, există încă 
deficiente in asigurarea căldurii și 
a apei calde de către centralele ter
mice ale I.L.L., în aprovizionarea 
populației cu unele sortimente de 
mărfuri, in salubritatea orașelor, ilu
minatul public etc. Mai grav este 
însă faptul că asemenea deficiențe 
continuă să existe datorită neglijen
tei unor conducători de unități și
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Evoluția luptelor
din Nigeria

LAGOS (Agerpres). — Continutnd 
luptele împotriva trupelor comanda
ta de locotenent-colonelul Ojukwu, 
șeful provinciei secesioniste Biafra, 
forțele federale nigeriene au încer
cuit importantul port biafrez Ontt- 
6h’a — anunță agenția Associated 
Press. Orașul Onltsha. al doilea ca 
mărime din Biafra. prezintă o deo
sebită importantă din punct de ve
dere strategic.

Corespondentul agenției menționa
te anunță, de asemenea, că forțele 
federale nigeriene au lansat o ope
rație de desant în regiunea canalu
lui ce duce spre portul Calabar.

RE : Imagine a stan

dului românesc in ca

drul I Irgitlui Interna-

NEȘI'I PESTE HOTA

(ionul

Franldurl

Main, edifia 1968.

de laNEW YORK
- Președintele

NEW YORK (Agerpres) 
prezentatul Iordaniei la ONU, 
hammad el-Fara, a adresat o 
soare președintelui Consiliului 
Securitate în care aduce la cunoș
tință „situația foarte gravă care ar 
rezulta dintr-un atac armat masiv pe 
care autoritățile izraeliene îl pre
gătesc împotriva Iordaniei".

„Nu există îndoială că un nou a- 
tac armat al Izraelului împotriva 
teritoriilor și cetățenilor iordanieni ar 
duce la un nou conflict armat în 
regiune, iar Izraelul ar purta în
treaga răspundere pentru aceasta", 
se spune în scrisoare.

&
Ambasadorul izraelului la ONU, 

Josef Tekoah, a adresat Consiliului 
de Securitate o scrisoare în care se

arată • acordul
de încetare a focului dintre cele 
două țări. După ce se face o trece
re în revistă a incidentelor care au 
avut loc în regiunea de frontieră 
între 4 și 5 martie, în scrisoare se 
arată că „guvernul Izraelului consi
deră guvernul Iordaniei răspunzător 
pentru aceste incidente".

ROMA-

de primăvară

Remanierea cabinetului egiptean
CAIRO (Agerpres). - Președintele 
RAU, Gamal Abdel Nasser, a anun
țat miercuri o remaniere a guver
nului său — informează postul de 
radio Cairo.

—
Criză guvernamentală
în Argentina

in baza remanierii au fost numiți 
13 noi miniștri la o serie de depar
tamente, printre care cel al justiției, 
al transporturilor, trezoreriei, educa
ției etc.

Guvernul egiptean s-a întrunit 
pentru prima dată, în noua sa com
ponentă, miercuri seara, sub pre
ședinția Iui Gamal Abdel Nasser.

Totodată, agenția MEN anunță că 
vicepreședintele RAU, Zakaria Mo- 
hieddin, a demisionat din toate 
funcțiile sale. Purtătorul de cuvînt 
al guvernului RAU a declarat că 
demisia sa a fost acceptată.

(Agerpres).
Comitetului 

special ONU pentru decoloni
zare, Mahmoud Mestirl (Tu
nisia), a remis Consiliului de 
Securitate o declarație în 
care se subliniază ineficienta 
sancțiunilor impuse Rhodesiei. 
Consiliul de Securitate este 
chemat să adopte măsuri efi
ciente împotriva regimului de 
la Salisbury. In același timp 
se subliniază că agravarea si
tuației din Rhodesia reclamă 
acțiuni neîntîrziate și din 
partea Marii Britanii.

Declarația președintelui Co
mitetului special ONU pentru 
decolonizare este sprijinită de 
reprezentanții mai multor țări 
membre ale Comitetului i In
dia, Iugoslavia, Honduras, 
Sierra Leone, Uniunea Sovieti
că, Venezuela.

Cel mai mare vapor 
din lume

XTERN

nu-și va mat 
reînnoi 
candidatura ?

BUENOS AIRES (Agerpres). — Alți 
doi membri ai guvernului argenti
nian. condus de președintele Up- 
juan Carlos Ongania, și-au prezen
tat demisia în cursul ultimelor 
de o 
demis 
o 
anunță că aceste demisii au 
mise președintelui Ongania 
tiago Billorou secretar de 
Ministerul Construcțiilor și 
fredo Cousido, secretar de 
Ministerul Prevederilor Sociale.

24 
ore, ridicînd la patru numărul 

îisiilor înregistrate în decurs de 
;ăptămînă. La Buenos Aires 

fost re
de San-

se

Miting organizat de P.C. Francez 
în sprijinul poporului vietnamez

La șantierul naval din Nagasaki 
(Japonia), apartinind firmei „Mitsu
bishi Heavy Industries Co", a fost 
lansat miercuri la apă cel mai mare 
vas dirt lume. Construcția sa a în
ceput la 27 octombrie anul trecut, 
iar dimensiunile sînt impresionante: 
are o lungime de 146 metri șl lăți
mea de 53,3 metri, distanța de la li
nia de plutire pînă la antena radar 
fiind egală cu înălțimea unei clă
diri cu '17 etaje. Vasul este complet 
automat și are o capacitate
mare cu 67 000 de tone decît „Ide
mitsu Marii", considerat pînă acum 
cea mai mare navă din lume. Noul 
vas va transporta petrol din Golful 
Persic în Golful Bantry, Irlanda.

tic „Vîcea". Sistemul va li formal 
din șase lacuri artificiale șl șapte 
centrale hidroelectrice care vor- fur
niza, în etapa finală, peste 1 miliard 
de kilowați ore de energie electrică 
anual și va asigura irigarea a 
100 000 de hectare terenuri agricole.

Barajul „Antonivanovțî" va avea 
înălțimea de 145 metri șl va forma 
un lac de acumulare cu peste 
milioane metri cubl de apă.

nului a fost plasatei o bomba. Cer
cetările efectuate de politie nu au 
dus Ia găsirea bombei, care de fapt 
nu exista.

200

mal

Autooperație
șef

WASHINGTON (Agerpres). — 
Observatorii politici din capitala 
S.U.A. apreciază că s-ar putea ca 
președintele Johnson să nu-și re
înnoiască candidatura pentru ale
gerile prezidențiale din anul aces
ta. După cum apreciază comenta
torul ziarului „New York Times". 
Clayton Frltchey. președintele nu 
ar putea obține învestitura in ca
drul convenției naționale a Parti
dului democrat, care se va ține in 
august la Chicago. Din cercurile 
apropiate Casei Albe, menționea
ză corespondentul, se subliniază 
că „Johnson nu va admite balota
jul, deoarece este amenințat de o 
înfringere sigură". In prezent, ca 
urmare a eșecurilor suferite în Vi
etnam și în alegerile preliminare 
care au avut loc in statul New 
Hampshire și in urma sondajelor 
de opinie publică, aprecierile ob
servatorilor politici se concreti
zează mai mult, cu (oale că este 
încetățenită ideea că președintele 
ailat în funcție nu poate practic 
să piardă alegerile dacă are posi
bilitatea să-și depună 
candidatura.

Campaniile electorale 
de senatorii Mc Carthy
dy par mult mal realiste decît la 
prima vedere, menționează cores
pondentul ziarului „New York Ti
mes". Dacă Mc 
încă o victorie 
liminare, atunci 
son pentru a îl
considerabil. Intervenția 
rulai Kennedy stimulează șl mal 
mult opoziția față de Johnson, a- 
rată Clayton Fritchey. Cu toate 
că Eugene Mc Carthy are prac
tic puține șanse pentru a fi 
semnat candidat ai Partidului 
raocrat, încheie „New York 
mes", provocarea aruncată
Johnson demonstrează slăbiciunea 
președintelui. Aceasta l-a și deter
minat pe Robert Kennedy să in
tre in lupta pentru scaunul prezi
dențial dp la Casa Albă

★
Nemulțumirea față de politica 

Administrației in Vietnam a înce
put să se manifeste chiar șl în sta
tul Texas, considerat drept un 
bastion al președintelui Johnson. 
La Austin, unde președintele 
Johnson și-a început cariera poli
tică, democrații au cerut ca acesta 
să nu-și depună candidatura.

• Guvernul american a hotărît 
construirea unui „vehicul pe pernă 
de aer" — un tren care ar atinge 
viteza de aproape 500 kilometri pe 
oră. Ministerul Transporturilor a 
cerut firmelor de construcții și cer
cetări să prezinte proiecte prelimi
nare ale acestui tren care ar trans
porta pînă la 100 de pasageri, la un 
preț foarte scăzut.

d’n nou

începute 
și Kenne-

Carthy va obține 
în alegerile prc- 

șansele Iui Johns- 
reales vor scădea 

senalo-

Nikolai Kolesnîcenko, medic 
al flotei de baleniere „Sovetskala 
Ukraina", aflată în prezent în apro
piere de continentul Antartlc, și-a 
efectuat singur o operație de her
nie, Ia bordul navei bază, pe o fur
tună de gradul îl. Intrucît operația 
trebuia făcut urgent și flota de ba
leniere nu dispunea de nici un alt 
medic chirurg, Nikolai Kolesnicen- 
ko a fost nevoit să se opereze sin
gur, asistat de un Internist, un sto
matolog șl un oculist. După opera
ție, care a durat peste patru 
starea pacientului este bună.

A dispărut 
vaporul...Eti-din Vietnam: Jacques Duclos, 

enne Fajon și Henry Martin. Des- 
chizînd mitingul, Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., a subli
niat că trebuie intensificată acțiu
nea împotriva războiului din Viet
nam pentru a-i izola și mai mult pe 
Imperialiștii americani și a-i obliga 
să înceteze agresiunea.

Vorbind despre activitatea Comi
tetului national de acțiune pentru 
sprijinirea și victoria poporului vi
etnamez, creat la inițiativa P.C.F., 
vorbitorul a subliniat că „In toate 
păturile populației franceze, solida
ritatea cu poporul vietnamez se ma
nifestă tot mal larg".

Membrii delegației P.C.F. care au 
fost în Vietnam au relevat în cuvinte 
impresionante despre atacurile să- 
vîrșite de aviația americană asupra 
populației civile, despre lupta eroi
că pe care o duce poporul vietna
mez contra agresiunii americane și 
despre hotărîrea sa fermă de a lupta 
pînă la izgonirea agresorilor.

Corespondentul Ager-
In 

avut 
de 

care

PARIS.
pres. Al. Gheorghiu, transmite: 
sala „Mutualite" din Paris a 
loc un mate miting organizat 
Partidul Comunist Francez la 
au luat cuvîntul membrii delegației 

ce s-au întors zilele acestea

FRANȚA: La Pa
ris, peste trei mii 
de persoane au 
participat ia o de
mons! rafie de pro
test împotriva es
caladării războiului 
din Vietnam de 
către Statele Uni
te. Coloana mani- 
festanlilor a stră
bătut principalele 
artere ale capita
lei franceze.

IN CLI$EU : In 
timpul demonstra
ției de la Paris.

Studenfi americani — 
împotriva războiului 
din Vietnam

NEW YORK (Agerpres). — La Universitatea 
din Buffalo, 1 000 de studenți au declarat o gre
vă de două zile, cerînd Încetarea războiului dus 
de S.U.A. in Vietnam. Studenții participă numai 
la cursurile tinule de un grup de profesori, sim
patizând ai mișcării „Grevă pentru pace — în
cetați războiul". Profesorul de biologie Walter 
Rosen, a vorbit studenților despre consecințele 
distrugerii vegetației prin substanțe chimice (pro
cedeu folosit de americani in Vietnamul de sud), 
profesorul de drept constitutional. Robert O’Neila, 
a evocat prevederile constituției americane pri
vind serviciul militar, iar profesorul Richard 
Siggelkow s-a referit la problema demonstrațiilor.

Realizări tehnice 
românești 
apreciate 
peste hotare

La cel de-al 17-lea Salon interna
tional al Inventatorilor, care a avut 
loc la Bruxelles între 8—17 martie, 
au participat 958 de firme din 21 
țări, expunînd peste 4 000 de inven
ții din toate domeniile de activi
tate. Țara noastră a fost reprezen
tată printr-un stand al „Indexport" 
în care s-au prezentat inovațiile ro
mânești, cofraje glisante pentru co
șuri industriale și 
viziune; vibrator 
narmonic; releu 
pentru asigurarea 
crone trifazat.

La închiderea salonului s-au 
cordat 147 medalii și diplome pe 
branșe de activitate industrială. In
vențiile românești au fost premiate, 
releul multiplicator obținînd meda
lia de aur, iar celelalte două clasa
te pe locul 4 — medalii de nichel, 
invenția cofraje glisante a primit șl 
Medalia de merit din partea Aso
ciației Inginerilor din Bruxelles.

Alarmă falsă

ore,

turnuri de tele- 
unldirecțional a, 

multiprotector 
motoarelor asin-

a-

• Intr-un accident de cale ferată 
care s-a produs în cursul nopții de 
marți spre 
Yalvigl din 
sore, 91 de 
iar alte 84 
s-a lovit de 
na în gara Yalvigl. 
goane au fost complet zdrobite.

miercuri în localitatea 
provincia indiană My- 
persoane au fost ucise, 
rănite. Un tren expres 
o garnitură care stațlo- 

Mal multe va-

• In Bulgaria a început construc
ția barajelor care vor forma lacu
rile artificiale „Antonlvanovțî" șl 
„Kricim* din sistemul hldroenerge-

Masacrarea 
indienilor brazilieni Dramele junglei

Un avion de tipul „Boeing-727", 
avînd la bord 89 de pasageri, a fost 
rechemat pe aeroportul La Guardia 
din New York la numai 20 de”mi- 
nute de la decolare. Ordinul a fost 
dat de autoritățile aeroportului 
după co au primit un telefon ano
nim care anunța că Ia bordul avio-

Cargobotul grec „Almavita", cu 
un echipaj de 30 de membri la 
bord, a dispărut pe ruta dintre por
tul vest-german Kiel șl Rotterdam, 
anunță stațiunile de radio de pe 
coasta olandeză. Ultima comunicație 
cu „Almavita" a avut loc luni, cînd 
vasul se afla la 11 kilometri 
de insula Norderney, din 
Nordului. Numeroase vase 
giunea respectivă au pornit 
tarea cargobotului grec.

nord 
Marea 

din re- 
în cău-

Energiei 
că în anul 

construirea primei

dc- 
de- 
TI- 
lnl

• Ministerul Minelor și 
din Brazilia a anunțat 
1969 va începe 
centrale electrice nucleare din a- 
ceastă țară, care va avea o capa
citate de 500 000 kW.
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nasurile luate nu slut infailibile
NEW YORK (Agerpres). — Intr-un 

editorial publicat luni, ziarul ameri
can „New York Times" scrie că 
„crearea unei duble piețe a aurului 
hotărîtă de cei șapte membri ai 
„pool-ului" reflectă dorința lor de a 
menține sistemul actual pentru a 
împiedica o totală prăbușire mone
tară".

„Totuși, după cum afirmă „New 
York Times", această măsură nu 
este infailibilă, deoarece băncile 
centrale — cel puțin acelea care 
nu sînt membre ale „pool-ului" — 
pot cumpăra aur la prețul fixat de 
ministerele de finanțe respective și 
să-l revîndă mai scump pe piața li
beră. Țările membre ale „pool-ului" 
s-au angajat să nu procedeze ast
fel, dar există îndoieli asupra efica
cității unor asemenea asigurări. 
Există, de fapt, numeroase incerti
tudini în ce privește funcționarea

dublului sistem. Este imposibil să se 
prevadă consecințele asupra comer
țului international și asupra inves
tițiilor sau să se prezică acțiunile 
Africii de Sud, care vinde aproape 
tot aurul său Marii Britanii. In sfîr- 
șit noul plan ar putea fi minat de

Ecouri 
la criza aurului

Apariția unui raport amplu (cu
prinzând 20 de volume și avînd 
> greutate de 100 kilograme) ocu
pă de citeva zile prima pagină a 
tuturor ziarelor braziliene, stîfnirid 
in această țară un val de indigna
re. Raportul, întocmit de 12 comi
sii de anchetă din care au făcut 
parte 36 de persoane, aduce do
vezi privind progromurile cărora 
le-au căzut victime in ultimii 20 
de ani mii de indieni. îndeosebi in 
regiunile cele mai greu accesibile 
ale Braziliei, Amazonas și Mato 
Grosso unde populația indiană a 
fost obiectul unei tentative de li
chidare sistematică. Scandalul este 
cu atît mai mult cu cit asasinate
le în masă au fost întreprinse de 

- echipe de aventurieri albi sau 
metiși cu complicitatea.. Serviciu
lui pentru protecția indienilor. Un 
număr de 134 de persoane, printre 
care generali, 
guvernamentali 
rector general 
tru proiecția
Luis Vinhas 
în această
starea de spirit existentă în 
publică braziliană, ministrul de in
terne, Albuquerque Lima, a decla
mat că „uuvernul a hotărît să facă

lumină deplină în acest scandal", 
și a subliniat că „nu se va admite 
ca cei răspunzători de aceste 
me-să rămînă în libertate".

Fotografia 
din „0 Globo"

cri-

cînd 
este 

ce

inalti funcționari 
și însugi fostul di
al Serviciului pen- 
indienilor, maiorul 

Neves, sint implicați 
afacere. Caracterizind 

opinia

Nu este pentru prima oară 
opinia publică din Brazilia 
avertizată despre fărădelegile 
se petreceau în junglele Îndepăr
tate. In urmă cu doi ani, ziarul de 
seară „O Globo" din Rio de Ja
neiro, a publicat o fotografie care 
a suscitat un oarecare scepticism 
la vremea aceea. Ea înfățișa un 
indian legat de un arbore, cu ca
pul în jos, în timp ce un individ 
neidenlificat se pregătea să-i spin
tece capul cu o secure. După cum 
a scris încă atunci ziarul, aventu
rierii și chiar membri ai Serviciu
lui pentru proiecția indienilor uci
deau fură milă populația băștina
șă, „melo-Ja preferată" fiind spin- 
tecarea capului cu o secure sau 
„machetă' (cuțit lung folosii pen-

tru tăierea trestiei de zahăr n.r.). 
Pentru ce aceste progromuri în 
rîndul membrilor unor triburi paș
nice de indieni ? Pur și simplu 
pentru acapararea păminturiloF ce 
le aparțineau. Iar după cum sub
linia recent ziarul „Correio da 
Manila", instigatorii acestor crime 
nu sînt alții decît mari oameni de 
afaceri brazilieni și străini, care în 
schimbul „serviciilor" primite au 
plătit sume importante de bani 
noilor „bandelrantes" recrutați din 
rîndurile speculanților, contraban
diștilor, căutătorilor de aur și de 
diamante, vînătorilor.

„Metoda variolei"
Istoria cuceririi ținuturilor din 

interiorul Braziliei a mai cunoscut 
momente asemănătoare. In anul 
1918, etnologul Levi Strauss studia 
harta stalului Sao Paulo (avînd un 
teritoriu de mărimea Franței) și 
remarca faptul că două treimi din 
suprafața sa era ..Terra Incogni
ta', ceea ce însemna „teritoriu lo
cuit de indieni". Cînd 17 ani mai 
tirziu Strauss a revenit in Brazilia

el nu a mai găsit în acest stat nici 
o familie de indieni. Intre 1918 și 
1935 întreaga populație indiană fu
sese împinsă cu 6 000 km în Inte
riorul țării, sau pu; și simplu ex
terminată. Intrigat, ’etnologul a că
utat să lămurească misterul aces
tei „migrații". El a aflat atunci 
că mijlocul cel mai eficace folosit 
de albi pentru a se debarasa de 
populația indigenă era de a-i face 
cadou haine luate din spitale care 
au aparținut bolnavilor de vario
lă. Rezultatele au fost Infailibile... 
Și iată că „metoda variolei" a fost 
folosită din nou. In dosarul comi
siei de anchetă remis ministrului 
brazilian de interne se arată că, 
Jn statul Bahia, membrii a două 
triburi de indieni „Patachos" au 
fost exterminați cu inoculări ale 
microbului variolei.

„Tone de rușine.li

Emoția
opiniei publice braziliene de acest 
scandal poate fi înțeleasă in lu
mina încrederii acordate pînă a- 
cum Serviciului pentru protecția

provocată în rîndurile

indienilor. Acest organism, creat 
în urmă cu 20 de ani de mareșa
lul Rondon, avea sarcina să a- 
propie pe indieni de civilizație și 
să fie feriți de eventualele atacuri 
ale bandelor de aventurieri. Or, 
după cum s-a constatat, in fruntea 
genocidului se afla chiar directo
rul general al acestui serviciu, 
Vinhais Neves, înlăturat între 
timp din postul lui. Neves este a- 
cuzat că s-a îmbogățit de pe urma 
genocidului practicat in rîndurile 
indienilor, primind o „recompen
să" de 800 000 dolari. „Faptele ex
puse — scrie „Journal do Brasil* 
— cîntăresc tone de rușine. Este 
de datoria noastră să punem capăt 
pentru totdeauna unor asemenea 
crime, iar criminalii să fie pedep
siți fără milă". Deocamdată cei 
134 de acuzați se află în liberta
te, așteplînd să fie confruntați cu 
autorii raportului. Pînă atunci, gu
vernul brazilian a ordonat deschi
derea unei noi anchete, și mai 
aprofundate. asupra răspunderii 
ce revine. Serviciului pentru pro
tecția indienilor în legătură cu 
aceste masacre.

o recrudescență a lipsei de încre
dere în dolar și în lira sterlină".

Ziarul subliniază, pe de altă par
te, că „Conferința nu a fost cu a- 
devărat internațională. Franța, care 
este ostilă vechiului sistem și care 
a contribuit la căderea acestuia, s-a 
remarcat prin absenta sa. Totuși, 
Franța nu dorește o prăbușire mo
netară, și de aceea trebuie să fie 
convinsă de necesitatea de a-și' a- 
duce contribuția la evoluția noului 
sistem. In mod evident, francezii 
sînt în favoarea unei sporiri a pre
țului aurului ca o primă măsură. 
Fără îndoială aceasta ar permite să 
se cîștige mai ușor timp în ce pri
vește reformele decît sistemul du
blei piele. Chiar dacă el permite 
francezilor să reintre in comunita
tea monetară și să atenueze presi
unile care se fac simțite asupra 
Londrei și Washingtonului, aceasta

nu ar rezolva niciuna din slăbiciu
nile sistemului bazat pe aur. Dim
potrivă, aceasta ar duce la întări-' 
rea rolului aurului în loc să-l re
ducă", afirmă ziarul.

„Soluția franceză ar fi totuși pre
ferabilă crizelor continue care or 
putea să stînjenească dezvoltarea e- 
conomică în Statele Unite și în stră
inătate. Ar fi o mare greșeală să se 
salveze sistemul cu prețul șomaju
lui și al unei abandonări a încercă
rilor de reconstruire a orașelor și 
de eliminare a ghelourilor", scria 
în continuare „New York Times".

„Trebuie mai întîl ca Statele Uni
te să-și îmbunătățească poziția eco
nomică și financiară. Pentru aceas
ta sînt necesare o sporire a impo
zitelor și o reducere a cheltuieli
lor, mai însemnată decît acelea 
studiate de către Administrație.

Este esențial să se progreseze pe 
două fronturi. Administrația l 
buie să facă tot posibilul pentru 
întări încrederea in dolar, fără 
agraveze tensiunile interne sau 
dăuneze prosperității internaționale. 
Pe de altă parte, Statele Unite și 
celelalte puteri financiare, printre 
care se numără și Franța, trebuie să 
propună reforme cit mai curînd po
sibil. Acordul de la Washington are 
drept scop să dea negociatorilor 
timpul necesar pentru a duce la 
bun sfîrșit reformele preconizate, 
însă panica dinaintea reuniunii lor 
constituie un avertisment. Nu mal 
este timp de pierdut".
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
YEMENUL DE SUD

Lichidarea unei tentative 
de lovitură de stat

I. RET EG AN I

ADEN (Agerpres). — Organele securității de stat și ar
mata din Republica Populară a Yemenului de Sud (R.P.Y.S.j 
au lichidat miercuri o tentativă de lovitură de stal, 
clarat intr-o cuvîntare radiodifuzată președintele < 
Al-Shaabi. Interdicțiile de circulație impuse miercuri 
torități au fost ridicate.

Președintele R.P.Y.S. a declarat, de asemenea, că 
de eliberare națională deține controlul asupra situației din 
țară. Shaabl a cerut populației să mențină calmul. Potrivit 
declarației sale situația în întreaga țară este in curs de 
normalizare.

Postul de radio Aden a transmis un comunicat în care se 
menționează că toate porturile, aeroporturile și frontierele 
Yemenului continuă să rămînă închise.
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