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..uDiil roșu CONSFĂTUIRE LA
COMITETUL CENTRAL

AL P. C. R
marile a.c., la Comitetul Central al partidului 
cu primii secretari al comitetelor județene do 

executive ale consiliilor

La șase 
metri 
sub albia 
Jiului

In apropierea minei Paroșeni se 
construiește un pod peste Jiu, care 
va iace legătura intre incinta minei 
și drumul de acces, la șoseaua na
țională. Prima culee precum și două 
„pile" au fost parțial betonate. Dar 
săparea fundației șl betonarea celei 
de-a treia „pilă* era lucrarea cea 
mai dificilă din construcția podului. 
„Pietonii" respectiv trebuia fixat 
chiar în albia Jiului. Penlru aceasta 
era necesară nu numai obligarea 
rialul să-și continue cursul pe o al
bie îngustată cî șl, de ce n-am spu
ne-o, îndrăzneală din partea lucră
torilor. Echipa care lucrase la ceilalți 
„piloni", convinsă de greutățile ine
rente de aici, nu se încumetase să 
atace lucrările și Ia „pila* din apă. 
Mii degrabă abandonase lucrul...

.. De două luni lucrările la pod au 
fost preluate de echipa condusă de 
Gnlcear Iosif, miner cu o bogată ex
periență, actualmente pensionar. îm
preună cu încă trei pensionari, Si
ma Toma, Coslea loan și Iile loan, 
foști ortaci la mina Petrila. au în
ceput lucrul și la „pila" nr. 3. Intîl 
au ..armat' punctul de lucru cu du
lapi împotriva furiei Jiului. Apoi, 
au scos bolovanii din albia rîului 
și din șcarpă. In plină iarnă, în apă 
șl pe viscol, au început săpăturile 
pentru fundația „piciorului". In roca 
dură, sfredelele picharaerelor „muș
cau* bncățele de marnă, pe care, 
apoi oamenii le încărcau în chiblă. 
O macara „Pionier" prelua încărcă
tura și o deșerta. In același timp, 
două motopompe absorbeau, cît ți
nea lucrul, fără încetare, apa infil
trată in puț. Dar debitul pompelor 
fiind mai mic decît cantitatea de 
apă infiltrată, oamenii munceau mai 
tot timpul în apă. Aveau ce-i drept 
cizme, pelerine care să-i apere de 
nmezeală, însă cind se deiecta sor- 
bui unei pompe ori se ardea vreun 
motor nu mai țineau cont nici de 
umezeală, nici de frig șl nici chiar 
de timp. lucrau fără întrerupere, fă
ră să lasă măcar să-și mal dezmor
țească mîinile la foc. Pînă au ațnns 
la punctul finiș.

Așa l-am întîlnlt zilele acestea, 
pe un timp ploios, cu frigul pătnins 
tn tot corpul, dar satisfăcuți: ajun
seseră cu săpăturile la cota 6,62 m 
sub albia Jiului. lucrarea cea mai 
dificilă a fost terminată, iar de a- 
cum. vor putea începe a betona și 
ridica cea de-a treia „pilă" a po
dului.

P. BREBEN
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Centrală termică 
în construcție

Minerii din brigada condusă de Costaclie Gheorghe de la sectorul II Vulcan înainteze a intra în 
abatajul frontal 6 207 din blocul II.

incinta minei Livezeni 
atacat lucrările pentru 

construirea unei centrale ter
mice formată din 3 cazane, cu 
o suprafață de 160 mp 
caro.

Centrala se încadrează 
construcțiile sociale de 
noua mină în deschidere,
vînd o valoare de peste 
I 300 000 Iei.
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In zilele de 21 șl 22 
a avut Ioc o consfătuire 
partid și primii vicepreședinți ai comitetelor 
populare județene.

Cu acest prilej a lost analizată activitatea desfășurată penlru apli
carea hotărirllor Conferinței Naționale a P.C.R., cu privire Ia reorganl» 
zarea admlnlstratlv-teritorială, pentru crearea noilor organe județene do 
partid șt de stal, precum șl a Instituțiilor, a organizațiilor economice șl 
soclal-culiiirale șl a Organizațiilor obștești șl de masă din județe.

In cadrul consfătuirii au fost dezbătute problemele actuale ale acti
vității economice și soclal-cullurale care stau în fața noilor organe șt 
instituții create în județe, sarcinile do viitor ale acestora.

La consfătuire au luat parte tovarășii: Nlcoiae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăqblci, Paul NIculescu-MIzil, Iile Verdeț ; membrii șl mem
brii supîeanțl al Comitetului Executiv, secretari al Comitelului Centrat, 
membri al Comitelului Central, miniștrii, șeii de secții la C.C. al P.C.R., 
conducători al unor Instituții centrale șl obștești, redactori șeii al ziare* 
lor centrale șl alți activiști de partid șl de stat.

In încheierea consfătuirii a luat cuvintul tovarășul Nlcoiae Ceaușcs* 
cu, secretar general al C.C. al P.C.R.

Ziarele de dimițieala au publicai ■■

Expunerea iovarfițului NI COI, AU 
CEAUȘESCU la consfătuirea care a 
avut loc It» Comitetul Centrai al P.C.B.

In preajma încheierii bilanțului

irimestriai la mina Aninoasa

Bănițenii
își înfrumusețează 
comuna

Tovarășul Micoiae Ceaușescu a primit 
de stat pentru 
R. S. F. Iugoslavii, 

Nikezîci

pe secretarul 
afacerile externe al 

Marko

După, un demaraj pro»
totul pentruminator

După doi ani de incertitudini și 
căutări pentru învingerea greutăților ’ mJb 
și a deficientelor care au stat în 
calea realizării ritmice a planului de 
producție, colectivul minei Aninoa
sa a inaugurat anul 1968 cu un de
maraj bun. Depășind punctul critic 
pe care l-a constituit punerea Ia

9

De la 
comunei 
mațl că 
măsurile 
unei intense munci patriotice 
de înfrumusețare șl gospodă
rire a comunei. In aceste zile, 
locuitorii bănițenl vor trans
porta pietriș pentru repararea 
drumurilor comunale, vor ali
nia șl repara gardurile șl îșl 
vor zugrăvi casele.

Consiliul popular al 
Bănită am fost Infor- 
au fost luate toate 
pentru desfășurarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
președintele Consiliului de 
primit vineri la amiază pe 
rul de stat pentru afacerile 
al R.S.F. Iugoslavia, Markp 
zici.

La primire au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Aurel Mălnășan, ambasado
rul României la Belgrad.

A luat parte, de asemenea, Jakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

Român, 
Stat, a 
secrela- 
externe 

Nike-

Cu prilejul întrevederii a avui 
loc o convorbire în care s-a subli
niat importanța pe care o prezintă 
pentru cele două popoare dezvolta
rea în continuare a relațiilor multi
laterale dintre România și lugosla* 
via, în spiritul avantajului reciproc 
și al internaționalismului socialist. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

punct a complexului de extracție 
Aninoasa-sud, regăsindu-și cadența, 
colectivul minei Aninoasa a extras 
în luna ianuarie 242 tone de cărbu
ne peste plan, iar în februarie 244

D E CE?

tone. Temei de încredere îa perspec* 
tiva unui bilanț trimestrial bun.

Iată-ne acum în ultima decadă a 
trimestrului. Cifrele din cartea dis
pecerului minei Aninoasa nu confir
mă speranțele: de la începutul lu
nii martie s-a acumulat o rămînere 
sub plan de 2 200 tone cărbune.
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@ Secvențe 
culturale

«SPORT

In cadrul acestui chenar, 
am salutat și vom saluta de 
fiecare dată, cind se va ivi 
prilejul, orice inițiativă menită 
să înfrumusețeze tabloul coti
dian sau să aducă un element 
nou în componefa lui.

Am consemnat, (fără să re
gretăm) inițiativa conducerii 
O.C.L. Alimentara din Petro- 
șeni. de a deschide, cu luni in 
urmă, un mo
dern și elegant 
magazin de ca
le-dulciuri.
penlru că uni
tatea tn cauză 
a debutat cu o 
priză neaștep
tată in rlndul 
publicului con
sumator, am În
drăznit să pro
punem la vremea respectivă 
(toi la această rubrică) că a- 
ceastă „oază" pe traseul preo
cupărilor zilnice să iasă din 
anonimat și eventual să i se 
dea și-un nume. Un nume oa
recare care să atragă șl mai 
mult pe acei care Intr-un ca
dru plăcui, civilizat, vor să-și 
stimuleze potențialul energetic 
cu „un filtru mia sau mare".

Dar uite că poale din prea 
mult zel, în direcția novatiu- 
nilor, intr-o bună zi am fost 
martori la o „experiență". La

unitatea unde poposeam zilnic 
citeva minute, pentru că de
venise ceva care pur și simplu 
lipsea dacă nu-i călcam pragul 
s-au pus in vinzare pe lingă 
sorlimentul știut, băuturi alco
olice, cu consumul pe loa. 
Cum orice experiment. are ne
voie de o perioadă anume, de 
confirmare sau infirmare, so
cotim oportună constatarea că 

experimentul a 
reușit în sen
sul metamorfo
zării unui local 
amenajat cu 
gust și fantezie 
intr-un birt In 
țoală puterea 
cuvîntului unde 
cafeaua a de
venit un simplu 
pretext. Chiar 

dacă această solufie asigură 
un plus de casă s-a pierdut 
din vedere un „amănunt", foar
te Important. In actuala am
biantă (cind consumarea cafe
lei se face cu un oarecare 
risc) OMUL cu ceașca in mi
nă se simte-oarecum privat 
de o doză de civilizație pe 
care i-o oferea acest ungher 
de oraș. De ce 1 Pentru că toc
mai de el s-a finut cont mal 
puțin cu prilejul acestui expe
riment.

T. KARPATIAN

Consecințele 
neritmicității

Stația de sortare de la

A

„NE VOR URI PINA LA 
SFÎRȘITUL VIEȚII

publicat in ultimul său nu- 
„Jurnal vietnamez", al sol-

Revista americană „Look" a 
măr un amplu materia! intitulat 
datului negru David Parks, in care sint relatate evenimen
tele din perioada ianuarie — septembrie 1967.

Redăm citeva țrasaje din acest document in care, potri
vit redacției, au fost schimbate numai numele șl denumirile 
geografice.

9 ianuarie 1967. Am făcut cunoș
tința cu băieții de pe mașină (un 
transportor blindat) — Skyoss șl 
Zermanner din New York, Christians 
din Connecticut (este tot negru), lo
cotenentul Olden și sergentul Hol- 
lus. Ne schimbăm locurile pentru 
ca fiecare să-l poată înlocui pe ce
lălalt in postul său.

11 ianuarie. Deocamdată nu prea 
am văzut operațiuni militare. Am 
capturat doi vietcongi. Slnt copil. 
Nu au mai mult de 15—16 ani.

16 ianuarie. Mergem cu transpor
torul blindat și vedem pe șosea un 
grup de copilași flămînzi. Cineva a- 
runcu o bucată de pline. Copiii se 
năpustesc ca o haită de lupi.

24 ianuarie. Sîolem la Mitho.

Din comentariile
presei străine

Ce

fundătură I Mlaștină, jungle de ne
pătruns, murdărie și tințarl. Aceste 
locuri sînt accesibile numai infante
riștilor și nu cred că vom rămîne 
mult aici.

25 ianuarie. Am tras două salve 
în vietcongi, dar grupa soldaților 
noștri era cît pe aci să fie îngropa
tă cînd obuzele au căzut ia 40 m 
de ei. Nu s-a . calculat cu precizie 
distanța. Doi dintre ai noștri au să- ■

rit în aer în urma exploziei unei 
mine. Aproape că nu a mai rămas 
nimic din ei pentru a putea fi tri
miși acasă. Pretutindeni în jur te 
pîndește moartea. Urăsc acest Ioc, 
dar trebuie să-mi îndeplinesc dato
ria. După cum ni se repetă într-una, 
aceasta este misiunea noastră, dar 
nimeni nu ne explică, cel puțin așa 
pentru a ne fi clar, dacă are vreun 
sens această misiune.

2 februarie. Sergentul Paulsson se 
poartă foarte urît cu noi. Îmi spu
ne într-una că negrii șînt leneși și 
incapabili să se ajute pe ei înșiși 
etc. Albii sînt la fel pretutindeni. 
Am crezut măcar aici, unde princi
palul lucru este să supraviețuiești, 
că vom fi tratați altfel.

13 februarie. Ieri am fost la fu
rierul companiei și am discutat cum 
să scăpăm de aici j dar nu va fi 
posibil nici în sicrie și nici pe tar- 
g3.

24 februarie. Nu pot să ‘aștept 
pînă se va sfîrși acest talmeș-bnl-

(Continuare In pag a 4-a)

O recrudescență a deficiențelor 
care au frînat multă vfeme funcțio
narea funicularulul. Aninoasa-sud șl 
unele întreruperi care au avut loc 
în primirea cărbunelui de către pre- 
paratla Coroeștl s-au soldat în ulti
mele zile, cu anumite pierderi de 
producție.

— Nu putem atribui întreaga ră
mînere sub plan acestor întreruperi 
— a subliniat cu multă responsabi
litate Inginerul Feier Gheorghe, șe
ful exploatării. Am pierdut din a-

ir

:: 
i:i

I. B.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Pe malul drept al Jiului, in 
apropierea incintei minei Dil- 
ja, au început lucrările pen
tru construcția stației de sor
tare a cărbunelui care se ex
trage din cimpul minier Dîlja. 
Stația de sortare in valoare de 
milioane de lei, va avea o ca
pacitate de 1 200 000 tone/an, 
respectiv 4 000 tone'zi. Cărbu
nele sortat, va lua drumul fo
carelor de la centrala termo
electrică Deva. Terminarea 
noii stații de sortare, prevă
zută a lucra la capacitatea 
proiectată in t969. este core
lată cu lucrările de terminare 
a puțului central de extracție 
cu schip de la mina Dîlja.

Construcția este amplasată

prelun

Un locuitor al Vulcanului, tov. 
Pavlovski Ștefan, ne-a adresat de 
curînd o scrisoare. Ne face cunos
cut necazurile de care au parte cel 
care ajung să apeleze la serviciile 
stomatologilor, lată-ne la Vulcan cu

intenția de a elucida cauzele aces
tor neajunsuri. Ce-am aflat ?

Policlinica din Vulcan, încadrată 
cu patru medici stomatologi 
de-al patrulea a fost repartizat 
doar de cîleva zile) și cabinetul

(cel 
aici 
Sto

Precizie în laborator — siguranță în subteran.
Iu clișeu : la secția metrologie a U.R.U.M.P. se 
veriiică metanometrele necesare determinării me
tanului îu subteran,

foto: N. Moldovcanu

în incinta minei, peste liniile 
normale C.F.R. III și IV.

Clădirea constă din mai mul
te paliere, unde se va face sor
tarea, Insilozarea șl încărcarea 
cărbunelui în vagoane. Din 
punct de vedere constructiv, 
clădirea se va realiza în sche
let de beton armat monolit, zi
dărie de umplutură din cără
midă de 25 cm grosime, cu 
planșee de belon armat mono
lit. Ferestrele vor fi mari, me
talice, cu ochiuri mobile.

Culoarele de bandă care fao 
legătura intre puțul principal 
șl stația de sortare se vor 
construi cu schelet metalic șl 
elemente prefabricate. Acope
rișul va fi executat din ferme

matologic din Paroșeni, unde lucrea
ză un medic care se pregătește de 
pensionare și are un program de 
6 ore, trebuie să asigure asistența 
stomatologică a localităților Vulcan, 
Paroșeni și Iscroni. In ceea ce pri
vește tratamentele obișnuite — 
plombele, extracțlle, urgențele nu 
prea se ridică probleme. Se pre
zintă omul la policlinică, primește 
un număr de ordine, așteaptă 40—50 
de minute și scapă de dintele buclu
caș. Dar dacă e vorba să ne refe
rim la lucrările protetice — coroa
ne, proteze, punți — aici e aici! 
In esență despre ce este vorba ?

Conducerea policlinicii a stabilit 
ca în fiecare zi de 25 a lunii să se 
prezinte cetățenii pentru înscriere. 
In acea zi aici se poate asista la 
„dimineața îmbulzelii". Se înscriu 
cîte 25—35 de persoane la unul

FRANCISC VETRO 
(Continuare In pag. a 3-a)

ELECTRICIENI 
ÎN CONCURS

Luni 25 martie, la ora 18, Casa de 
cultură din Petroșeni găzduiește un 
concurs „Cine știe meserie — ciști- 
gă". Participă 5 electricieni de la 
U.R.U.M.P. Cei clasați pe primele 
locuri vor avea într-adevăr de cîș- 
tigat: vor fi promovați tn categorii 
superioare de salarizare și li se vor 
acorda premii în obiecte. Tuturor 
participanților la concurs li se acor
dă — din partea comitetului sindi
catului din uzină — cîte un bilet 
pentru o stațiune de odihnă.

VREMEA
Azi la ora 8 temperatura ae

rului a lost de plus 4 grade la 
Petroșeni și zero grade la Pa
ring. Maximele in cursul zilei 
de ieri au fost la Petroșeni de 
plus 15 grade, iar la Paring 
plus 7 grade. Grosimea zăpezii 
la Paring : 80 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Timp frumos. Cer 
variabil, mai mult noros. Tem
peratura se menține ridicată. 
Vint slab din sectorul sudic

metalice confecționate din fler- 
beton. Inveliloarea și pereții 
laterali vor fi din plăci de 
azbociment.

Cărbunele sorțat se va depo
zita în silozuri cu o capacitate 
totală de 2 600 tone. Distribui
rea în celulele de siloz se va 
realiza cu ajutorul transpor
toarelor mobile cu bandă de 
cauciuc șl a jgheaburilor-pîlnii.

încărcarea în vagoane este 
prevăzută a se face cu ajuto
rul transportoarelor cu bandă.

Noua stație de sortare, care 
se va integra în peisajul in
dustrial al Văii Jiului, va fi 
dotată cu utilaje de producție 
românească.

R. S
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Unde 
mergem ?
Teatrul de sfat

@ Comedia lui Tudor Mu« 
șatescu „Visul unei nopți do 
Iarnă" va fi prezentată dumi
nică, la ora 16 și la ora 19,30.

La cluburi
0 Clubul sindicatelor din 

Petrila organizează, sîmbătîQ 
la ora 20, o seară cultural-dls* 
tractlvă pentru tineret.

© in sala de lectură a 
Clubului sindicatelor din Lu- 
peni, duminică, la ora 10, so 
va prezenta recenzia romanii-' 
lui „Suflete tari".

0 O „Călătorie imaginară 
pe hartă" va avea loc la clu
bul din Petrila, tot duminică^ 
la ora 10.

Cămine 
culturale

® La căminul cultural din 
Iscroni, taraful și soliștii de 
muzică populară de la Clubul 
sindicatelor din Vulcan pre
zintă, duminică, începînd de 
la ora 12, spectacolul „De ta 
Jiu pînă la mare". Același 
spectacol va fi prezentat du
minică, începînd de la ora 
14, și la Căminul cultural din 
Livezeni.

Pe terenurile 
de sport

FOTBAL

• Meciul echipelor de ca-» 
legoria A Jiul Petroșeni — 
Petrolul Ploiești Începe la ora 
15,30 pe stadionul „Jiul". 
Echipele de rezerve-tineret sa 
întilnesc la ora 13,30, pe ac<x 
lași stadion.

(Continuare ia pag 3 a)
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STEAGUL ROȘU

EMBATA 23 MARTIE |l

ST1ATI CĂ...
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA s-a 

obținut un ctiarț artificial, de patru 
ori moi leflin de< it cel natural ? El 
nu-și pierde calitățile optice nici 
după o iradiere puternică cu raze 
gama.

Pc șoseaua cc duce înși re Banal, 
înainte de-a ajunge la Porțile de 
Fler transilvănene, pe unde < mare 
parte din armata românii a înain
tat înspre „forumul" Dacici, se al id 
ruinele anticei colonii romane Ul- 
pia Traiana Sarmizcgclusa. ale că
rei temelii au lost puse după cuce 
rirea Daciei de către romani.

Săpăturile cleclualc an de an, 
au scos la iveală o seric de con
st mclii de mare valoare arheolo
gică. Pa laiul Augustalilor, latul, ti
tlurile orașului anlic. amfiteatrul, 
două „villac suburbane", o ,,villa 
rustica*, un cuptor de ars cărămi
dă. mausoleul Aureliilor. drumul 
antic și apeductul orașului, sînt c1- 
teva dintre cele mai însemnate ur
me ale antichității.

Amfiteatrul, apare ca cea mai 
impunătoare construcție romană 
scoasă Io iveală prin săpăturile ar
heologice de Io Ulpia Traiana. El

ILPil Wllllli - SOMIZEtETUSi
ai erei nnas

ule cărui Irl-

prczcntfnd locul oficial al ordinu
lui Augustalilor, care a avut un 
îndemnai rol politic șl religios în 
viața orașului șl a Daciei. In fie

1 TI NE RAR II TURISTICE

Partea de sud a palatului, cu etaj, 
prevăzută cii arcade șl pilaștri cu
prinde mai multe încăperi, săli de 
ședință, camere de locuit, cameră 

de tezaur, sanc
tuar etc.

In alara orașu
lui propriu-zis se 
află urmele a o 
serie de locuințe

a celor înstăriți, numite „villac
subturbnc".

Si aici, ca pc întregul teritoriu
al Daciei, se uliu așezări gospodă
rești numite ..villa rustica", con
struite acolo unde cultura cereale
lor era rentabilă. Aproape de sc

a fost construit In prima jumătate 
n secolului al ll-lea 
ire.

In acest amlileatiu 
bune puteau cu
prinde circa 5 000 
de spectatori, a- 
veau loc lupte de 
gladiatori, încăie
rări între animale
sălbatice și oameni, spectacole tea
trale. declamaiil și alte feluri de 
manifestări. A ml ilealtul și specta
colele erau nelipsite din viola ro
manilor.

Intre zidurile orașului se află 
ruinele palatului Augustalilor, re-

care an, la 3 ianuarie, membrii a- 
ceslul ordin — cetățeni înstăriți — 
organizau serbări in cinstea împă
ratului. Serbările se celebrau în 
jurul altarului împăratului care se 
afla In millacul curții, pc un soclu 
măreț.

Iul Iloblja, lingă Sarmizegelusa, a 
lost dezvelită o asemenea așeza
re care se întinde pe o suprafață 
de aproape C> 000 metri ptilrați.

Alături de'aceste vestigii ale stră
moșilor noștri, au fost dezvelite șl 
se allă în muzeu) de aici, o mul
țime de obiecte, stalul, vase dc 
ceramică, materiale de construcții, 
monumente religioase și funerare, 
allore care pol desfăta pe oricine 
într-o zi dc odihnă.

Oricfnd o excursie la UJplo Tro- 
iana-Sarmizcgetusa impresionează: 
construcțiile și obiectele expuse 
aici, aleșii nd cu prisosință modul 
de viață și obiceiurile strămoșilor 
noștri de acum aproape două mi
lenii în urmă.

ÎN ANGLIA s-au înlrebtiințal 
succes gazele de cșapamenl de 
motoarele avioanelor cu reacție 
stingerea Incendiilor. Aceste g 
conțin extrem de puțin oxigen.

• ÎN CEHOSLOVACIA s-o pus Io 
punct o metodă de prelucrare a de
șeurilor din Industria hlrtiei. Adfiu- 
glndii-ll-se turbă, substanțe minerale 
șt culturi de bacterii, ele pol fi nll- 
lizate ca îngrășămfnt.

CALEIDOSCOP

a 
de 
ÎD

Probleme ale 
pietonilor parizieni

Asociația pietonilor din Paris 
organizat recent demonstrații 
masă în piața din fața Operei,
srn.r de protest împotriva hotărîrli 
prefectului poliției pariziene care a 
anunțat că automobilele vor putea 
fi parcate pe trotuare. După toate 
probabilitățile lupta este dinainte 
pierdută. In capitala Franței există 
«gn 000 de autoturisme înregistrate, 
250 000 locuri de parcare în incinta 
orașifui și 200 000 de locuri în ga
raje. Anul trecut, la Paris au fost 
consemnate 4 000 000 penalizări pen
tru nerespeetarea regulilor de circu
lație.

Mediu, foarfecele a fost utilizat 1b 
torturări. Pe vitraliile catedralei din 
Chartres, construită în secolul al 
XH-lea, sînt reprezentate diferite in
strumente de tortură, printre care 
și foarfece cu care se tăiau limbile 
șl sînii ereticilor și ereticelor.

Foarfecele a căpătat o mare răs- 
pîndire în secolul al XVI-lea, cînd 
Veneția a început să le producă ÎD 
cantități mari. Foarfecele a devenit 
o piesă indispensabilă din zestrea 
mireselor. Gospodinele le purtau a- 
tîrnate de brîu într-o teacă, care în 
familiile bogate erau împodobite cu 
pietre prețioase. Tinerii ofereau Iu
bitelor lor foarfece pe care erau re
prezentate mîini care se string sau 
o inimă înflăcărată.

> p-
&

Foarfecele Paratrăsnet natural
iideră că foarfecele 

secolul al XVI- 
r Veneția. Acum se știe precis 

a venit îi> EuTopa din Persia. 
> ca și In multe- alte țări orien- 
loarfecele em utilizat din tim-

# ÎN CEHOSLOVACIA s-au înre- 
gi'-lrat 250 000 de donatori de sînga. 
Dintre aceștia 55 la sută dau slrî» 
gele graluil. Toți donatorii se afîM 
sub un control meditai sever. Sîn- 
gele se colectează în raport cu vîrsfa 
și starea fizică a donatorului de 
2—4 ori pa an. Un mare număr de 
cdiileni cehoslovaci au donat gra- 
luil sînge pentru poporul vietnamez,

Cîte ceva
despre circ

Inițial, se 
a fost descoperit în 
leo la -■ 
Că el 
Acolo 

puri străvechi.
Unele foarfeci persane aveau for- 

m.i de pasăre, al cărei cioc era tor
ni. d din lamele foarfecelui. Sînt cu
noscute și alte foarfeci orientale la 
tare inelul în care se introduce de
getul mare putea li reglat după gro
simea degetului respectiv. Intr-o bi
bliotecă din secolul al X-Iea există 
o miniatură pe care este înfățișat 
un em cu un foariece asemănător 
celui dm zilele noastre. In Evul

Cercetătorul elvețian Colladon, ca
re a studiat acțiunea trăsnetelor a- 
supra copacilor, a ajuns la conclu
zii interesante. S-a dovedit că plopul 
suferă de pe urma trăsnetelor mal 
puțin decit alti pomi. Coroana lui 
aproape că nu se strică. Ulmul reac
ționează la trăsnet aproape la fel 
ca plopul. Stejarii loviți de trăsnet 
îșl pierd aproape complet coroana.

Cercetătorul a constatat că perii 
tineri se refac foarte repede după 
ce au fost loviți de trăsnet, în timp 
ce perii bătrîni

După părerea 
sădiți în jurul 
de trăsnete tot 
paratrăsnetele.

se usucă.
Iul Colladon 
clădirilor le 
alît de bine

plopii 
feresc 
ca și

!

. v'

ȘTIINȚA«TEHNICA
Autobuz volant

Potrivit unei statistici date publi
cității la Chicago, în Statele Unite 
la fiecare 20 de minute se înregis
trează o sinucidere. In 1965, ultimul 
an pentru care există date statistice 
complete, au avut loc 21 507 sinuci
deri, dar se crede că numărul Iot a 
fost in realitate de două ori sau de

Irei ori mai mare, Intrucît mai multe 
dintre ele nu au fost înregistrate de 
autorități.
S-a stabilit că ..perioada de vlrf" a 
sinuciderilor în decursul unui an se 
situează între 15 martie și 15 aprilie, 
cînd sînt stabilite impozitele 
venituri.

Inginerul francez Maurice Bartha- 
lon a elaborat recent proiectul unui 
autobuz — „urbaplane" — care se 
va deplasa prin aer fiind suspendat 
pe niște grinzi speciale. După cum 
a afirmat însuși inventatorul, acest 
vehicul nu este rivalul aerotrenului 
ci complementul acestuia, bazindu- 
se pe un principiu cu totul diferit.

Principiul de tracțiune este și el 
deosebit. Autobuzul va folosi un 
motor linear: un circuit primar fix 
este antrenat de un cîmp magnetic 
rectilinia, de-a lungul unui circuit 
secundar fix. întreaga energie, atît

pentru susținere cil și pentru trac
țiune va fi transmisă prin grinda 
purtătoare și va putea fi alungită 
Ia nesfîrșlt. Specialiștii 
strat că cheltuielile de 
grindei sînt cu 10—15 
Ieftine decit cele de 
unei Itnii subterane de

au demon- 
construtre a 
Ia sulă mai 
construire a 
metrou.

Energie geotermică

Dorn Brane,

Monoverb

Minai Codreanu
Pelroșeni

ORIZONTAL :
1) Cel mai frumos municipii- 

românesc 2) Cel mai ilnăr o- 
raș din Valea Jiului — .„ Da- 
jan, munte în Africa 3) Oraș 
pe litoralul din Ecuador 4). Trei 
cincimi din Nipru — ... Levu, 
insula în Oceanul Pacific 5; 
Jn Polonia' — Munte la sud 
de Gibraltar — Posed 6) Oraș 
In Libia, la sud de Misurata — 
oraș în India, pe Gange 7) Mu
nicipiu la nord de Timișoara
— In arhipelagul Chonos! — 
China și Zambia 3) Stație C.F.R. 
Intre Craiova și Filiași — In 
Laos! 9) ... Buri, oraș linyă 
Bangkok — Jumătate din ho
tare ! — Rîu în R. F. a Ger
maniei 10) _. Nahud, oraș în 
Sudan — Ruanda - Defăimare 
II) Orcan de nisip în A Irita
— Țară în Indochina.

Ecvestra Apropo
(triverb : 6, 2, 4)

[triverb : 1, 6, 4)

Conform datelor O.N.U. în anul 
1961, 68 de zone ale globului pă- 
mînteșc au utilizat energia geoter- 
mică (energia calorică ce provine 
din vulcani, gheizere și izvoare ter
male). Această energie este foarte 
Indicată pentru centralele electrice 
de mare putere, energia electrică 
fiind astfel produsă la un preț 
foarte scăzut. La instalațiile geoter- 
mice, cazanele slnt de prisos, iar 
turbinele cu aburi, pompele și con
densatoarele existente pot fi între
buințate fără modificări.

Energia geotermică se folosește ca 
atare și pentru încălzit. Uneori trans
formarea ei în energie electrică se 
poate combina cu degajarea substan
țelor minerale conținute în abur 
sau în apa minerală.

In loc de litere, 
sunete

la 
de

VERTICAL :
I) Capitala Argentinei (două 

uvinte) 2) Lacul... fn nordul 
.anadej — Oraș în Irak 3) Id- 
indere de pămînt — Serviciu 
<■ patru ore pe bordul navei 

• i Uruguay, Cuba și Spania — 
>raș în China, între Harbin și 
fițikar — Argentina ‘5) Mai 
uțjn compactă — Oraș In es- 

.ul Elveției 6) Spania și Anti- 
Jole Olandeze — Insuld în O- 
canul Pacific, pe meridianul 

140 7) Oraș în Angola (două 
ruv.) 8) Eroină din „Calvarul” 
de Tolstoi — Ceylon 9) Țară 
situată între Marea Caspică și 
Golful Persic — Turcia — Ar
gentina și Austria 10) Donă 
orașe pe Nil, în R.A.U. 11) 
Bahama — Rio..., fluviu în Bra
zilia.

Ing. A. Saimac — Pelroșenl

Ing. I. Filip — I upeni.

Dezlegările ioturilor dinnr. 5725
Păsăreasca (criptografie): In nuc 

un cuc, sub nuc alt cuc; Turistică 
(criptografie): De la munte la mare, 
pe orice cărare; Monoverb: Inter
ceptare; Locală (criptografie): El 
lipsește din Lunea; Călătorie inter
națională (criptografie) : De la Bis
sau la Paris.

ln 1825, Louis Braille profesor 
o școală de orbi, el însuși orbit 
timpuriu, a creat alfabetul în relief 
cu ajutorul căruia orbii pot scrie șl 
citi. A fost o mare binefacere pen
tru nevăzători. Dar în biblioteci e- 
xisfă milioane de volum« < are nu 
sînt accesibile orbilor.

Un grup de oameni de știință so
vietici de Ia Institutul de defectolo- 
gie air* R.S.F.S.R. au creat un aparat 
denumit „Luci" care va permite or
bilor să citească și cărțile scrise cu 
alfabet obișnuit.

Dacă în rîmptil vizual al noului 
aparat se așează un text, un difuzor 
emite o melodie originală, pe care 
orbul trebuie să o perceapă ca pe 
un grai viu. Transformarea se face 
în modul următor : alfabetul rusesc 
este împărțit în 14 elemente grafi
ce, fiecăreia dintre ele corespunzîndu-i 
o anumită combinație muzicală de 
tonuri de diferite înălțimi. Literele 
răsună ca o serie de acorduri. As- 
cultînd melodiile specifice, omul se 
deprinde foarte repede să le „ci
tească".

Telefon cu unde 
luminoase

Ia Institutul de electrotehnică șl 
electronică al Academiei Cehoslova
ce de științe a fost construit un a- 
parat telefonic care funcționează cil 
ajutorul undelor luminoase. EI este 
format dintr-un emițător de semnale 
luminoase care sini modulate de 
frecvența sonoră.

Se preconizează ca anul acesta 
să fie pusă la punct producția unor 
asemenea aparate portative In greu
tate de 500 de grame.

EPIGRAME
Z1REA LOCALULUI

V1NZÂTOAREA ROJNA1
A FOST SANGȚ1O-
CUMPĂRĂTORILOR

i»

Ion CUJBESCU

Spre „Lactate" mă aduce 
Poita pentru lapte dulce, 
Dar, așa am fosl servit. 
Că pe loc... mi s-a acrit I

„LAPTE" NR. 27 PETRILA
NATÂ PENTRU JIGNIREA

Neglijența-n mare doză, 
Nu-I pune-n culoare „roză" 
Situația e proastă,
Mai precis c cam... albastră.

®,®.V.L.P.-UL N-A ASIGURAT UNITĂȚII NR. 
37 DIN L0NEA COMBUSTIBIL PENTRU INCAL-

Faptele ne demonstrează, că-n problema arătată 
Grija lor echivalează... cu o ceapă degerată. 
Se impune o măsură.
Cu mult sim| și cu... „căldură"!

• ÎN CADRUL programului bio
logic International s-a elaborat un 
proiect denumit ..Telma" de ocredire 
a băltiloT din emisfera nordică.

aceea au 
do ..circ"

DE LA UNITATEA

Istoria circului datează de cileva 
milenii. Ea îșl are originea din Asl- 
ria și anticul Babilon.

s-ascult Ia 
„La rncro- 

După cc 
pe-un iaht, 

, cenlralb-

BOIANGERIA COOPERATIVEI „JIUL" PETRO-
ȘEN1 NU ONOREAZĂ LA TIMP COMENZILE,
PUNÎND OAMENII PE DRUMURI

In tot cursul Evului 
Europa nu exista nici 
mult chiar, pe vremea 
părut pînă și noțiunile 
„artist de circ*.

R. IJlADEANU

GINGĂȘIE
Foto: Ing. S. FISSGL'S

v<

ia.

— >i nu-i adevărat (
— Sigur că nu. Tocmai de 

plîng !

• DIN CAUZA ct suprafața a- 
vloanelOT se murdărește, puterea mo
toarelor acestora scade cu 3 la su
tă. Pentru a se evita aceste pagube, 
pe aeroportul parizian Orly s-a con
struit o instalație specială de spălat 
avioanele. Ea ocupă un hangar cu 
un volum de 51 240 mc.

In Grecia antică « 
ilirzionișlii erau foarte i 
erau atll de populari, i 
dicati statui. Astfel au 
zați Cralyphen, Theodosi 
Dcophit.

scamatorii 
apreciat!. Unii 
Incit II se rl-

Arena C'oIisseumiiJui avea pro
porții deslul de impresionante — 86 
m lungime și 54 m lățime.

Mediu, în 
un circ. Mal

Adela și Au
rora au ieșit Ia 
plimbare...

Foto :
N. Moldoveana

MICROFOILETON

Ce sd iac ? Nu mă pol de/.obișnui 
In ruptul capului (cărunt !) de neo- 
bișnuilu-mf obicei de a da telefoane. 
Lucrez ce lucrez și, cind văd recep
torul telefonului dormitind impasi
bil In iurca-i obtuză, îl înhaț și-l a- 
propii încetișor de urechea stingă. 
Formez numărul știut și-ncep... s-as- 
cult. Cum ce ? Ați încercat vreodată 
să dați telefon, oriunde în orașul 
Petroșani, între orele 9 și 9 și ju
mătate ? Încercați, poale veți avea 
mai mult noroc. Etf dac-aș fi fost 
născut in zodia Porcului (nu contea
ză că nu există, așa se zice I) poa- 
le-aș fi reușit vreodată s-o găsesc 
la ca/xilul celălalt al firului pe per
soana dorită. Dar, pentru că mania 
m-a născut intr-o dimineață Inimoa
să din zodia Fecioarei, n-am noroc, 
In ultimul timp, s-aud la telelon de- 
cît voci de... cîntărețe. Dar, pur și 
simplu, nu pun nici un dram de min- 
ciunâ-n ceea cc afirm. Azi de dimi
neață, cînd îmi ardeau în flăcări 
degetele după o Informație de la 
cineva, am fost nevoit : 
telefon toată emisiunea , 
ion, melodia preferată", 
m-au purtat, legănat ca ) 
peste „Valurile Dunării*,

cu Re mc
(cum nu
mai... bal 
con tam-

teie mi-au făcui legătură 
Germani, care mi-a șoptit 
mai el știe șopti) să nu 
toba (adică „Non andare
buro"), și cu Pompilia St olan, ca
re-mi spunea-n surdină că „la anii 
el nu e-așa ușor*. Apoi l-am auzit 
pe Ștelan Bănică cum o întreba pe 
una dacă-i acordă vreun dans și lui. 
Ascultam și mă... distram. Cînd însă, 
Elena Neagu a-ncepul să se „lege" 
de mine și să mă ironizeze cu „Din
colo de zimbelul tău* am Început să 
transpir. Voiam s-o contrez cu „nu 
cerceta aceste legi" cînd a Interve
nit și Gică Petrescu comunicîndu-ml 
decis: „Nu-(i dau jucăriile*... Eu, 
care nu mai folosesc asemenea ni
micuri de atîția ani, m-am enervat 
urgent. Și-am trfnlit receptorul. Dar 
l-am deschis din nou. Nu puteam all- 
fel. Si cine credeți că mi-a răspuns 
de data aceasta? Tonul? Ași Anda 
Călugăreanu mă ruga frumos să nu 
mă supăr pe ea că m-așleaptă cu 
flori in gară cind voi reveni. Dar 
sini holâril. nu mă duc niciunde. 
Pentru că m-am supurai tare de fol. 
Nu pe Anda, pe telefoanele astea.. 
ire legăturile astea... pe...

Dan RARES

u«. . . .
Tfnăra și frumoasa lui soție, cu ochii 
scălrlați în lacrimi, li mîngliu obru- 
zul zbircil.

— Aș vrea, zise el, ca după mour- 
tea mea să te căsătorești cu unul 
din prietenii mei.

— Fii liniștit, scumpul meu soț Ul
tima la dorință se va îndeplini în
tocmai. încă dc acum Irei ani ți-am 
bănuit aceaslă dorință și încă de a- 
lunci inima mea am încredințal-o 
prietenului casei noastre.
o *

— Ai auzit ce mare nenorocire s-a 
abătut asupra lui Nicu, prietenul nos
tru ?

— Nu. Ce-a pățit ?
— A fugit nevastă-mea cu dînsul?

ir *rP Ileana, amărită, cu ochii plini de 
ilacrimi, Intră în casă Ia prietena el.

— De ce plîngi,’ Ileană ?
— Tot orașul discută că mă 

bine cu Puln Popescu șl pune 
seama noastră tot felul de aventuri 
amoroase.

am
pe

■ V *
I Y Intr-un compartiment, doi

lst*au față în față. După înfățișare, tf- 
fnăra părea să fie străină. Presupu- 

. nind acest lucru și cum tinărul era 
j hotărît .să intre în vorbii o întrebă :

— Mademoiselle, pariez — vous 
, francais ?

- ?
— Pariez — vous francais ? repe

tă tînărul întrebarea. \

— Domnișoară, știți franțuzește? I
— Da, desigur, domnule, răspunse ' 

ca bucuroasă.
*

p Cu prilejul unei serbări, un copil t 
1 Ieși pe scenă să recite poezia „Cine 

este din Abrud l" j
Peste măsură de emoționat el nu

i reușește să spună decit titlul șl să-J t 
repete de mai multe efri. Uitase poe
zia.

Unul din spectatori iși pierdu răb-

tineri

Dimensiunea manejului destinai a- 
crobaților pe cai este pretutindeni 
aceeași — 13 m diametru. Sub ac
țiunea forței centrifuge, corpul ca
lului care aleargă in cerc se aplea
că spre centru. Este poziția cea mal 
favorabilă pentru ca acrobatul să-șl 
păstreze echilibrul.

e ridică in picioare și sv a- 
cclor din sală :

— Spune-ți, vă rog, cine este din 
Abrud, pentru ca dumnealui să-șl 
poală spune poezii

★
Dis-de-dimineață, soțul sosește îna

inte de vreme, dinlr-o lungă călă
torie și întreabă pe femeia dc ser
viciu care fiind angajată în absența 
sa nu-l cunoștea pe soțul doamnei:

— Ce face doamna ?
— Doarme domnule.
— Drăguța dc ea. li dau dreptate. 

E prea de dimineață și e normal sd 
se alic încă in brațele lui Morleu.

— Nu știu cum il cheamă, zise 
lemeia de serviciu, doar otita știu 
că-i un bărbat bine.

★
k — Domnule doctor ce-mi 
spune despre starea in care 
soțul meu?

— Sincer să tiu, soțul dv. 
pe ducă.

La auzul acestei crude constatări, 
bolnavul sari ca ars:

— Sînt viu și om să trăiesc încă 
mulți ani.

— Taci! (se răsti la el soția). Știi 
tu mai bine decit domnul doctor?

se află

Culese do
C. DANII A
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SECVENȚE CULTURALE

PetroșeniRăsfoind revista Liceului

Slelian -VINTILESCU 
student

PROGRAMUL I

să ilustreze preocupările 
ale virstei și faptul că în 

suficient i

„LABORAMUS — 
a visurilor creatoare

oglindă
ti "

Cerc 
de prezenlare 
a marilor
orașe 
ale lumii

Radio

Dorind 
creatoare 
școala lor există suficiente forțe 
pentru a face viabilă o revistă enci
clopedică, membrii cercului literar 
de la Liceul Petroșeni, sub îndruma
rea atentă a profesorilor Elena Sttoi- 
can șl Ironim Muntean, an „scos" 
de curind revista „Laboramus".

..Laboranrus" — un nume simplu: 
„Noi muncim*, dar cu intenții uti
litare. Și nu la-ntîmplare ales. Pare 
un angajament. L-an» vrea cît mai 
decis, iar peste ani aureolat de cît 
mai multe „flori, esențe puternice". 
„In straturi așezăm semințele — 
visuri, care stimulate de lumini so
lare să germineze, să se-nalte mîn- 
dre” — grăiește în „predislovie* 
angajamentul tinerilor literali. Și nu 
„sună” rău. Pentru că, în clteva din 
producțiile poetice ale elevilor pal
pită deja „un murmur de neam cîn- 
tarct* (Lucian Blana). Poeziile ..Ciob 
de lut" de Petrescu Andreea. „VI- 
eara' si „Baba-Oarba" de Lucian 
Strochi $1 „Mindrie" de Airim Ele
na sînt creații de sondare a senti-

inenlelor, mai precis a întrebărilor 
adolescentine, sini poezii ale anilor 
fericiți dr azi, dar și ale primelor 
meditații. Imaginile arlistice folosite, 
deși colorate afectiv (și nici nu s-ar 
li putut altfel), de meditația răscru
cii, 
că să se impună 
Și, în parfe, reușesc, 
susținute de 
nuanțai, plin de învățăminte, 
cuim 
Frumos pic la Iii ailâdal 
mină de matroană ' A 
aromat" (Petrescu A.);
brad la marginea pădurii 1 Sub vini 
fu ai cinlat inliia oară ' Ai luat cu 
line cinlccul naturii 1 Si l-ai ascuns 
fn vechea mea vioară" (Strochi L); 
..Mindria mea e mare câ-nlreaga 
Românie C.lâdi-va Comunismul cil 
forte noi intens ' Si de viata care 
mai bună o să fie, ' Sînt mindră, eu 
— atomul din marele imens" (/Xfrim 
E.). Ceva mai puțin remarcabilă do
cil poezia, proza e reprezentată prin 
„Trapez" dp L. Strochi și „Două 
sine* de Gh. Poede — încercări

copilăriei cu adolescența încear- 
ileutiei cititorilor. 

Pentru că stnt 
tin continui de idei 

Spi- 
..A» fosl n amforă romană / 

In care-o 
A picurai vin 

„Ai fosl un

care lotuși atesta laicul, autorii do
vedind că receptează adevărata li
teratură și că, îndrumați în continu
are cu spirit larg și informație ac
tuală, pot să. se afirme.

Primul număr al revistei , Labo- 
rainus" mai cuprinde, in afara unor 
destul de reușite tălmăciri din ope
rele poetice ale lui Rousard și Fir
sov (aparținind elevilor Iacob 
Gheorghe si Auslender Stella) cite- 
va pagini mozaicate (umor, cuvinte 
încrucișate, creații folclorice culese 
de elevi,, un 
enunțul unor 
enciclopedic), 
că-n paginile 
deosebire de 
toii cei care 
In fond, a lor 
încurajați, lor 
cadrul necesar de manifestare ar
tistică. In speranța că viata revis
tei școlare „Laboramus" nu va fi 
efemeră încheiem aceste notații fu
gare, așleptînd... numărul 2.

reportaj ,,Pasiuni/’ șl 
probleme de concurs 
Ne-a bucurați faptul 

acestei reviste, spre 
altele d'e același fel, 
semnează sini elevi, 
este revista, ei trebuie 
trebuie să li se ofere 

manifestare

Prof. V. TEODORESCU

JIUL - PETROLUL, O
DE MARE ATRACȚIE

PARTIDA

Do curind, sub îndrumarea 
drei de limbi străine și n alb 
dre didactico, la Institutul de 
din Petroșeni a luat ființă ui 
cort, „Cercul de prezentare « 
rllor orașe ale lumii". Pentru 
ma întîlnire cu studenții, ex 
imaginară va face cunoștință 
lorilor artei cu ctleva clin î 
montele istorice și do artă al 
visului urmînd ca apoi „bagheta" să 
fie dirijată spre Leningrad. Edin
burg, Neapole, Freiburg etc. Ședin
țele cercului vor avea loc în fie
care joi, la clubul studențesc, și vor 
purta și un caracter de impresii, pe 
lingă caracterul instructiv; studen
ții puțind să asculte povestirile ce
lor care-au vizitat aceste locuri.

n veac și jumătate in urmă, 
(ard noastră școlile în limba ro
lă erau puține și urgisite de ofi

cialitatea vremii, la TJdricanl — în- 
(r-o îndepărtata mahala a Biicnreș.- 
liiilui — la Colțca, la St. Gheorghe, 
dascăli modești ca Chiosea, Chirlță 
și Stan țineau lecții pe prispa bise
ricii sau sub cerul liber, invățîn- 
du-i pe copii să dezlege, in limba 
străbunilor, slovele ceaslovului».

Odraslele Bălâcenilor. Rosettișii- 
lor. Goleștllor și ale altor boieri 
erau insă dați să învețe limba Fa
narului la școlile grecești, apoi mai 
tirziu la cele franțuzești, protipen
dada manifestînd dispreț fata de 
limba română „demnă" a fi folosită 
numai „avec Ies domestiques" (cn 
servitorii). Sini emoționante străda
niile onor dascăli onești care și-au 
închinai viața educării generațiilor 
tinere, dindu-Ie primele cunoștințe 
despre lume. sădindu-Ie în- suflet 
dragostea pentru limba română.

Pentru ca limba română să poală 
fi rostită în școală, numeroși cărtu
rari și-an unit forțele, și-au do’e- 
dit abnegația șl patriotismul lor. In-

Miine, 
(ară, sînt 
Iei de a 
campionatului divizionar A. 
tind sub scuza „începutului 
zon", returul a înregistrat, 
devăr, în primele două etape și cî- 
teva rezultate surpriză. E adevărat, 
nimeni nu poate pretinde echipelor 
noastre fruntașe să intre-n campio
nat în cea mai hună formă. Se pot 
însă cere comportări calitative mai 
apropiate de nivelul pretențiilor. 
Mumii dacă ne referim la cele 
leva rezultate surprinzătoare: 
ml cn 
terenul din Trivale. înirîngerea ol 
tonilor chiar în „ 
revanșa Petrolului 
Dinamo București 
de mureșeni în or, 
- avem o imagine a auspiciilor 
rare 
tic.

Ce 
La

pe șase stadioane 
programate -meciurih 
III-a etape a reti

din 
ce

rului 
r.cbu- 

de se
in Ir-a-

cî- 
sco- 

pe

„cetatea banilor", 
i asupra echipei 

și „jiului" smuls 
rașul de pe Someș 

;ub 
a început noul sezon fotbaRc-

care-au cedat rapidiștfi

ne va aduce etapa de miine ? 
București primul cuplaj inter-

i

AVANCRONICA
FOTBALISTICA

clasament, < 
meciuri de ' 
și rezultate... 
Poate Învinge

au oferit 
bună fac- 

. mai pu- 
oricare

bucureștean va pune fală-n față pa
tru echipe care, oricînd, indiferent 
de locul în 
spectatorilor 
tură tehnică 
lin scontate.
din echipe, mai puțin Progresul. La 
Constanta, credem că apărarea echi
pei din Tg. Mureș nu va rezista 
vervei lui Sasu, Iancu și Kallo. Ar
geșenii vor primi replica studenți
lor craioveni, care după „golurile" 
înregistrate pînă acum (în... apărare, 
că foile de A^\raj n-au consem
nat încă vre/_ Apunct marcat) nu 
prea dovedesc că „merg” la tit’u. 
Deși toată Oltenia... speră, nu

șanse la Pitești. In orașul 
Mureș, arădanii vor încerca 
impună în fata băcăuanilor. 
reușL Doar nu tocmai 
reușească elevii lui Nicușor atît de 
doritul punct în deplasare! Reîn
tors la Cluj. Teașcă, după jocul slab 
cu care a fost „onorat" la Bacău 
duminica trecută, va cere băieților 
din echipă cișliqarea celor două 
puncte în meciul cu stegarii bra
șoveni. S-ar putea totuși să-și spu
nă cuvîntul și „stegarii" • să nu 
plece... steagul Ia Cluj.

In sfîrșll, după două săptămi 
Petroșeni, jiuli.știi 
ne îndoim că 
în meciul cu 
zultatul bun
Avem, alături

pe
se

de 
să 
Și vor 

la Arad să

lini, Ia 
(si nu 
repete 
și re- 
trecut. 
public 

că nu

au

Pronosticul nostru
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT niir. 12 din 24 III. 1968

vor căuta 
vor reuși) să 
Petrolul, jocul 
obținui anul 

de întregul 
entuziast local, certitudinea 
ne vor dezamăgi.

In divizia G, la Lupeni, 
locală va întîlni echipa gorjenilor. 
Sperăm. în tot cazul, că victoria nu 
va fi de partea... Victoriei Tg. Jiu 
și că va înclina în favoarea localni
cilor. Duminică seara, vom vedea 
dacă pronosticurile noastre se vor 
adeveri sau...

Rapid 
Dinamo Buc. 
F. C. Argeș 
Farul
Jiul
U.T.A. 
„U" CIuț 
Cagliari 
Intern azicnaie 
Atalanta 
Bologna
Brescia
Man Iov a

— Steaua 1,
— Progresul 1,
— „U" Craiova 1
— A.S.A. Tg. Mureș
— Petrolul 1
— Dinamo Bar ă : l
— Steagul roșu
— Roma
— Fiorentina
— Milan
— Torino
— Varese
— Napoli x,

x

1

I,
x

2
x

2

Așteptare prelungită 
la așa stomatologului

(Urmaic din pag 1/ 

dintre medici, după dorința cetățea
nului. Urmează programarea. Fie
care medic programează... 10—H 
pacienli. Așa că 80—90 mai candi
dează în luna următoare pentru a 
deveni pacieDti. Practic, numai un 
vulcănean înarmat cu multă răbdare 
ajunge să se bucure de îngrijirile 
medicului stomatolog și asta după 
6—7 luni de la tentativa de a ajun
ge ne lista color programați-

— S-a tăcui o mare greșeală a- 
fuflei cînd s-a desființat (în iunie 
anul trecut) cabinetul cu plată este 
de părere medicul stomatoloq Dol
linger Villiam ; cel mai mare ■ ea- 
juns îl constituie faptul că tehni
cienii stomatologi nu satisfac nece
sarul de lucrări deoarece sarcina 
lor este do a efectua lunar lucrări 
corespunzătoaie pentru 150 de punc
te 'sistem de normare aplicat teh- 
ni i*-oilor stomatologi). Nimeni nu-i 
poate obliga să facă chiar cu un 
pnn-t mai mult. Alta era situația 
cînd funcționa cabinetul cu plată...

lata și părerea directorului poli
clinicii, dr. Bălașiu Ladislan.

— Este cît se poate de adevărat 
că prin închiderea cabinetului cu 
plată populația a avut și are de su
ferit. Dar și această măsură; luată 
iin indicația organelor superioare a 
fost justificată deoarece s-au consta

tul unele incorectitudini în relația 
cu populația. Cît timp a funcționat 
însă cabinetul cu plată, problema 
nr. 1, cea privind pe tehnicienii 
stomatologi, era rezolvată deoarece, 
cointeresați fiind, executau lucrări 
corespunzînd la 500—600 de puncte. 
Dacă este posibilă redeschiderea 
cabinetului cu plată? In această în
trebare apar unele probleme care 
mă depășesc. Totuși posibil este. 
Unele greutăți vor apare cînd se 
vor stabili persoanele care urmea
ză să aibă dreptul de a funcționa 
la ar est cabinet cu plată.

Conchidem arătind că chestiunea 
asistentei stomatologice a constituit 
subiect do discuție în cadrul comi
tetului orășenesc de partid, la se
siuni ale fostului sfat popular oră
șenesc. Multi locuitori ai Vulcanu
lui iau drumul cabinetelor stomato
logice din Lupeni si Petroșeni. Ce 
< redem că ar fi necesar și posibil 
să se facă ? Cu sprijinul organelor 
competente de la nivelul munici
piului să fie redeschis cabinetul cu 
plată. La cabinetul din Paroșeni poa
te fi repartizat, eventual, un al doi
lea cadru medical. Apare, de ase
menea, necesitatea asigurării cu apă 
a cabinetului medical școlar de la 
școala generală. Este vorba de a- 
sislenta stomatologică a mii de per
soane și măsurile pentru rezolvarea 
problemei se impun cu acuitate.

V. T.

A. S. Jiul
anunfă :

din 
prin
Re-

Intrarea la stadionul 
Petroșeni se va face 
poarta principală din str. 
publici! (pentru posesorii bile
telor Ia tribune și la peluza 
I) și prin poarta din str. Ion 
Creangă (pentru posesorii bi
letelor de peluza a II-a).

Porțile stadionului se 
chid la ora 12.

Biletele de intrare vor 
ta o ștampilă specială.

Conform instrucțiunilor 
mile, se suspendă orice
tuitale Ia meciurile oficiale, 
inclusiv pentru arbitrii și an
trenorii legitimați — care vin 
să vizioneze meciurile.

des-

pur-

pri- 
gra-

Unde
mergem ?

(Urmare din pag. I)

<3? in cadrul campionatului inler- 
jndețean, incepînd de la ora II, se 
desfășoară următoarele întâlniri : 
Minerul Vulcan — Preparatorul Pe- 
trila ; Știința Petroșeni — Construc
torul r upeni ; Paringul Lonea — 
Minerul Uricani ; Minerul Aninoasa 
— I.C.O. Hunedoara.

@ Tot de Ia ora 11 începe par
tida din 
goriei C 
Tg. Jiu.

cadrul campionatului cate-
Minenil I upeni — Victoria

BASCHET
@ Sala de sport a I.M.P., ora 10: 

Știința Petroșeni — Universitatea 
Craiova.

SCUT

pirtiile de la Straja,
Deva organizează întreceri 

de

© Pe
U.R.C.M.
în cadrul Cupei Voința (probe 
slalom și fond).

ființarea unor școli rornâneșll, 
impunea cu Insistență. De aceea, 
cărturarii luminați ai timpulni, ani
mați de sentimente patriotice s-au 
străduit să promoveze inv â(ăm<nhil 
românesc. Astfel, în Transilvania, 
episcopii Inocenții! Micii și Petni 
Pavel Aaron înființează la Blaj în 
1754 două școli românești, rare vor 
deveni ulterior un liceu si o școală 
normală. In Moldova, Gh. Asarhi — 
peat, dramaturg, desenator, gravor, 
doctor în filozofie, arhitect și ingi
ner — deschide pe lingă Academia 
domnească. In 1814, un curs în lim
ba română do inginerie hctarnică, 
scoțind fn 1818 prima promoție de 
ingineri.

In Țara Românească, școala supe
rioară in limba patriei începe să la 
avînt îndeosebi după venirea la Bu
curești a lui Gh. Lazăr (1816). Pină 
Ia această dată nu existau decil 
școli primare în limba română. Cre
area învățăminliilui superior fn 
limba română este leqată de nu
mele domnitorului Ion Gh. Caragea, 
rare prinlr-o „anaîorală” a școlilor 
din martie 1818, propune ca profe
sor la mai multe discipline pe „un 
I azăr. Inginer, 
curind din 
Originar din 
fosl profesor la Academia teologică 
din Sibiu — intră în conflict cu e- 
piscopul Vasile Moga pentru cute
zanța de a fl toastat public in o- 
noarea lui Napoleon întors din in
sula Elba.

In martie 
căi deschide la mănăstirea Sf. Sava 
— avînd și sprijinul unor boieri lu
minați ca Iancu Văcărescu, Iordache 
Golescu — prima școală superioară 
in limba română în Țara Româ
nească. Greutățile începutului erau 
imense: Gh. I azăr trebuia să-și în
tocmească* singur și manualele ce
le mai diferite.

O trăsătură importantă a acestei 
școli este orientarea ei progresistă, 
patriotică.

Gh. I azăr aderă la răscoala lui 
Tudor Vladimirescu, școala se în
chide iar după înăbușirea răscoalei 
eforturile cărl ura nilul iluminist ră- 
min zadarnice: autoritățile nu-1 
sprijină in redeschiderea ei Iar das
călul, liolnav și descurajat-, moare 
ros de tuberculoză in Avrigul natal.

Deși Inițiatorul ei se stinge, școa
la Ini razăr atrage atenția- tinerimii, 
iar discipolii — rosti elevi ai Tul 
Lazăr — o redeschid, școala funcțio- 
nînd piuă in 1828 avind ca anima
tori pe I. Eliade Rădulescu, Eufrosin 
Poteca, Petrache Poenaru, I adislas 
Erdely, Ion PandelL

In 1828, o dală cu intrarea ruși
lor in București, localul școlii este 
solicitat ba de către mitropolitul 
țării pentru un spital, ba de boieri, 
așa că, școala se închide.

„Demonstrind posibilitatea predă
rii științelor îrr limba română toii 
acești remarcabili oameni de cultură 
au pus bazele renașterii cnlhirii ro
mânești, a linei culturi naționale.

ce-a venit acum de 
părțile Transilvaniei". 
Avrig> Gh. Lazăr —

1818, entuziastul das-

Prof. Elena STOICAN

LOTO
La tragerea^ Loto din 22 martie 

196R au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

37-39-35-83-6-2-55-76-11-19-54-3.
Fond de premii : 1 027-079 lei.

După un demaraj promițător 
totul pentru un finiș bun !

(Urmare din pag. 1)

ceasta cauza aproximativ 300 tone. 
Dar cantitatea cea mai mare, 1900 
tone, s-a pierdut din cauza deficien
telor proprii.

Expresia concentrată a acestor 
deficiente o constituie neritmicitatea 
realizării planului la nivelul sec
toarelor și. implicit, pe întreaga ex
ploatare. Producția zilnică planifica
tă a E.M. Aninoasa. se cifrează la 
3038 tone, dar numai în două zile 
din luna martie, respectiv în -11 și 
15 s-a extras o productei mai mare 
decît cea prevăzută. In restul zile
lor — sub plan. Cite puțin, e ade
vărat, dar și aceste mici râm inert 
zilnice sub plan sînt periculoase 
pentru că au proprietatea de a se 
însuma, ajungînd la sfîrșitul lunii 
Ia cantilăti a căror recuperare stă 
sub semnul întrebării'!

Sursa acestui semn de întrebare 
acum, cînd se hotărăște soarta rea
lizării planului pe trimestru, constă 
în- faptul că toate sectoarele pro
ductive sînt sub plan cu. cantități 
mai mari sau mai mici de cărbune. 
Cauzele sînt multiple. Bineînțeles, 
sînt invocate in primul rînd cauze 
obiective, care totuși au existat: in
suficienta plasare a locurilor de 
muncă fn sectorul I din cauza creș
terii numărului îmbolnăvirilor de 
gripă, puternice deranjamente tecto
nice și treceri prin lucrări vechi în 
sectorul TI, presiuni mari și vetre 
prea ondulate în sectorul III, lemn 
verde în sectorul IV și altele.

Nu este insă mai puțin adevărat 
că printr-o mai judicioasă dirijare 
a forțelor sectoarelor, prin sincro
nizarea factorilor care concură la 
ritmicitatea producției, aceste greu
tăți puteau fi învinse. Sectorul I

luni 
peste

transporturilor subterane. Pen- 
rămînerii în urmă 

unor

avea sub plan, în ziua de 20 mar
tie, 80 tone de cărbune. Dar numai 
într-un singur schimb, cu o zi îna
inte, s-au pierdut 100 de vaqonete 
din cauza întirzierilor în desfășura
rea
tru recuperarea 
s-au luat măsuri de plasare a 
efective de regie ia locuri de mun
că productive. Dacă măsura era lua
tă mai din timp, altfel arăta acum 
graficul sectorului.

Tntîrzierile în efectuarea lucrări
lor de rambleu continuă să joace 
feste sectoarelor productive. In sec
torul IV — spunea șeful de sector, 
ing. Niță Eugen — rambleierea unui 
abataj a durat 4 zile în loc de două 
schimburi. Dintr-odată s-au pierdut 
400 tone cărbune. Recordul l-a bă
tut un abataj din sectorul 11 care 
a stat pe loc din cauza rambleului 
din 5 pînă în 17 martie! In sectorul 
ITT s-a lungit cam mult trecerea la 
o organizare corespunzătoare depă
șirii presiunii excesive în frontul 
lung pe înclinare d'e pe stratul 15.

Posibilitățile 
trebuie transformate 
în rezultate concrete

Deși în ultima decadă a lunii 
martie trebuie recuperate mal bine 
de 2000 tone, în toate sectoarele 
minei Aninoasa există încrederea 
că primul trimestru al acestui an 
poate fi încheiat cu un bilanț pozi
tiv. Minerilor din sectorul I nu le 
trebuie în plus fată de ceea ce au 
de cît vaqonete goale la timp. In
ginerul Stănescu Virgil, șeful sec
torului II, face următorul calcul:

— Avem cea mai mare rămînere 
sub plan pe luna martie: 1600 tone.

Dar dacă adăugăm celei 800 tone 
date în plus în primele două 
ale anului, cite 50—60 tone 
plan în fiecare zi din aceasta de
cadă — ceea ce ne stă în putință 
— încheiem primul trimestru cu pla
nul realizat. Sectorul 111 se află, 
practic, in ascensiune, iaT în secto
rul IV, daca se primesc la timp 
vaqonete goale, se scontează nu nu
mai pc recuperarea celor 428 tone 
din primele două decade, ci pe de
pășirea planului lunar cu 200 tone.

Aceste posibilități trebuie să se 
transforme în rezultate — iată ceea 
ce se cere acum la Aninoasa. Ur
mărirea evoluției pe schimburi a 
productiei fiecărui abataj, înlătura
rea cu maximum de operativitate 
a deficientelor în transport și în 
deservirea brigăzilor, o mai mare 
mobilitate în folosirea posibilităților 
de sporire a productiei vor asigura 
colectivului aninosean un finiș bun 
în primul trimestru al acestui an.
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0,00 Muzică și actua- 
8,00 La microfon, me- 

preferași ; 9,00 Radio-
mi) așrulMloarelor ; 
"fmsmil'em pentru sale;

10,40 Melodii populare- cu
I 1I.1 ■ -! ", Dumitrii So-
pon și Grigore Kiazim ; 11,00

• știri ; 11,05 Nota-
programelr1 noasl 
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IxsLradd duminicală; 14,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; l-LIO Canțonete; 14^30 
Orchestra de muzică populară 
n Radioteieviziunii. 5 
Angela Moldovan și Marcel 
Budaiă ; 15,00 Sport șl muzică; 
18,00 Muzică ușoară de Giie- 
rase Dendrino; 18,15 Cfntere 
rle petrecere și jocuri popu
lare; 18,30 Orchestra de es
tradă a Radioteieviziunii. So
liști : Pompilia Sloian și Gică 
Petrescu; 19,00 futilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 19,30 f 
melodii; 20,00 P* ’
Sport;. 20,10 La mici 
crelîa Ciobanii și
Zamfira; 20,28 Teatru

5 in zori de 
Suto Andraș; 21,00 . 
emisiune concurs de 
ușoară românească

I Radiojurnal. Sport.
" meteorologic; 22,20 Orchestra 
IJean Ionescu ; 22,30 Moment 

poetic; 22,40 Cîntă Elena
Neagu și Julius la Rosa ; 23,00 
„Cunoașteți aceste ritmuri?" 
— muzica de dans; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05—5,00 Estra
da nocturnă. Buletine de știri 
și moleo-rutierc la orele 1,00; 
2,00 și 4,00.
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perelor: program Bach; 12,30 .

I SolLști de muzică populară; I 
E Dan Moisescu și Emil Drosu ; ;
112,45 Cîntă Roxana Matei ; I 

13,00 Radiojurnal. Buletin me- 
I' teorologic; 13; 10 Concert de I 

prînz; 13,55 Din discurile lui ’ 
IAureliano Porțile; 14,10 Para- I 
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Ide muz
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PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
Dosarul XII; Republica : Cori-

PROGRAMUL II

6,00 „Zi de odihna cu voie 
bună" — emisiune de muzică 
populară ; 6,30 Buletin de
știri; 6,35 Divertismente pen
tru fanfară; 7.00 Cu cîntectil 

? meleagurile patri
ei ; 7,20 Arii din operele -. 7,30 
Dansuri de estradă ; 7,45 Bu
letin de știri ; 7,50 Buletin
meteo-rutier; 7,54 Mîndru-i
jocul Hategana ; Stația 351 m. 
r.45>—8,00 Agenda bucureș- 
»eană; â.00 Teatru radiofonic 

„Nepoții 1 
„Ce mi-e drag 

adun în cîntec* — emisiune
de folclor; 9,30 Buletin de

9)33 f 
Caleidoscop _______

10,30 „Din oraș în oraș" — 
muzică ușoară; «« -

SolLști de muzică |
Dan Moisescu și Emil Drosu ; 
12,45 Cîntă Roxana ?
13,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic ; 1 
prînz; 13,55 Din discurile lui 
Aurelian o Porțile ; 
da soliștilor și a 
de muzică ușoară ; 14,30 I

;, 15,10 Concurs cu pu 
roma- 

(partea I); 15,40 Muzică 
Temistocle Popa și 

16,00 Bu- 
ș tir i; 16,30
î și Nicolae

cu ; 16,50 „La horă-n sat" — 
c intere si jocuri populare ; 
17,30 Revista literară radio-

■in de știri; î . 
Melodii-magazin ; 20,00 Simfo
nia a VUI-a în Fa major c 
Beethoven.; 20,30 Doriți ""

21,00 I
«,■.« Muzică de dans; 21,40 
Romanțe interpretate de Ioa
na Radu și Ton Luican ; 22,00 
Metronom '68 ,- 23,00 Radiojur
nal ; 23,07 Festivalul muzical 
International Flandra — Bel
gia 1967"; 23,42 Trio în sol 
minor pentru flaut, violoncel 
și pian de Weber; 0,05 „In
terferențe lirice" — muzică 
ușoară; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.
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(genta domnului profesor; PE-

TRII.A: Un bărbat și o feme- I 
: °’ I
ANI- I 

. ..astei; * 
Can-Can ,■ I 
Pratorius; *

I
I I

blic. Pagini de teatru 

ușoară d<
Telu Solomonescu ;
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I
I
I PAROȘENI : 

LUPENI —

I
I

, — Minerul :
Crossbow ;
Viata la castel; 
French

Cultural: De trei 
ori București; Muncitoresc : 
Procesul de la Verona; URI
CANI : Subteranul.

le ; IONEA 
peraliunea 
NOASA : 
VUI CAN : 1

C. C. V. J
Exploatarea minieră Dîlja

ANUNȚA
ocuparea unor posturi prin concurs

• MAISTRU PRINCIPAL ELECTRO MECANIC
• MAISTRU MINIER

Informații se pot lua de la biroul personal 
al E.M. Dîlja din sir. Cărbunelui nr. 29 Pelroțeni
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Hotărîrea 
Comitetului Central 
al Partidului

PRIMUL PREȘEDINTE 
AL FEDERAȚIEI EMIRATE 
LOR OIN GOLFUL PERSIC

O rezoluție 
care acuză

Puternice demonstrații 
studenfcsli în Italia
• In mai multe localități au avut loc

Comunist Român
<1 e din pag h

prin atacurile la adresa unor 
paliile comuniste între tare 
șt partidul nostru, Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen- 
t • i considerat pecosar să 
se adreseze deindată conduce
rilor unor partide corni 

întâlnire, arătând că 
wriea condiții se inc 
țeleqerea realizată 
comm area acestei 

nu «e asigură do* 
tnol sc'iimb liber 
cfapr de păreri în 
cu problema (onioi 
consfătuiri mondiale 
delor comuniste și 
reștî Consideram că atacul la 
adresa altor partide, a Parti
dului Comunist Român. are 
dre«t scop de a împiedica 
sctumbul liber de păreri și. 
de< i nu creează condiții des- 
fas-irării normale a întâlnirii. 
E'*<- cunoscut că astăzi pro
blema schimbului liber șl de
mocratic de păreri este una 
din cerințele elementare ale 
tui k relații normale intre par- 
tide’e comuniste «> muncito
rești- ■

C inducerea
tru
rt’o
a- ți 
lot

unor partide comuniste 
muncitorești, participant? la 
Unire, arătînd că .in ase- 
•nea condiții se incalcă in- 

realizală privind 
acestei întâlniri,

și demo- 
leqălură 

ării- unei 
a parii- 
muncito-

partidului n >s- 
a făcut apel la conduc* ■ 
partidelor respective să 

nneze prin reprezentanții 
la întîlnirea de la Booa-

pesta pentru a se ajunge la 
o soluție care să asigure des
fășurarea intr-un spirit tovă
rășesc, constructiv i întiinirii, 
șl să facă posibilă particina- 
rea în continuare la lucrările 
sale a delegației Partidului 
C >muntst Roman.

WsLflvlt mandatului primit 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului. delegația 
română la Budapesta a ridicat, 
de asemenea, această proble
ma în fața celorlalte delega
ții, arătînd că în situația crea
tă este necesar să se găseas
că o . formă prin care întîlni
rea consultativă să-și exprime 
dezacordul fată de atacul îo- 
d eptal împotriva Partidului 
Comunist Român. De aseme- 
r> t delegația a subliniat le- 
ce.'ilatea .de a se face un apel 
c«îlre toate delegațiile parti- 
delor participante ca. in cursul 
întîlniiii, să se abțină de ia 
uiue atac împotriva vreunui 
pailid trăiesc, prezent sau nu 
ia intîlnire. Ea a relevat încă 
o dată că aceasta este o pro
blemă principală, de care de
pind caracterul și natura în- 
tîlnirii, însăși orientarea care 
se imprimă atlt actualei înlîl- 
niri, cît și viitoarei conslă- 
t“iri internaționale.

Partidul Comunist Român 
consideră drept o cerință ele
mentară asigurarea la orice în
trunire a partidelor comuniste 
a unui spirit tovărășesc și a 
unui climat de principialilat -. 
respectarea strictă a cerinței 
de a nu se pune în discuție 
$i de a nu.se condamna în 
nici o formă politica și acti
vii --a altor partide.

D- egația partidului nostni 
ta Hiidape-ta a făcut eforturi
le cele mai stăruitoare pentru 
o se asigura desfășurarea n~.r- 
m-ilă a lucrărilor întilnirii. Din 
dorința de a se găsi o solu
ție care să servească acestui 
scop și să fie acceptabilă pen
tru toii participants, delegația 
noastră a propus ra în proce
sul verbal, cu caracter _tera. 
a1 s -dintei. să se înscrie ur
mătoarea declarație : ..Delega
țiile participante la intilnlrea 
de In Budapesta constată cu 
regret ră delegația siriană a 
criticat un partid irățesc —

C R. — ș| consideră că a- 
ceasta nu corespunde spiritului 
Int 'nlrii. Ele Iau act cu satis
facție că delegația siriană și-a 
ret ,|s afirmațiile făcute la a- 
dresa poUtfctf si activității 
F.C R

Delegațiile iși exprimă do- 
riu'.a ca in cadrul întilnirii 
cousnltatfve să nu fie atacat 
vreun partid frățesc. De
legațiile relevă necesita
tea eforlurilor de a se exami
na liber, sub forma discuțiilor, 
Intr o atmosferă tovărășească, 
probh-mele legale de consfă
tuirea internațională a parti
delor comuniste șl muncito
rești. Flecare pariid poartă 
responsabilitatea pentru Inter
vențiile sale.

Delegațiile iau act că prin

.noasta Incidentul este închis, 
ceea ce corespunde spiritului 
democratic in care trebuie să 
se desfășoare lucrările întâlni
rii consultative".

Cu toată stăruința depusă 
do delegația partidului nostru 
pentru a se da acestei proble
me o soluție acceptabilă, șl 
deși unele delegații au con
siderat justificate intervențiile 
delegației române, propunerea 
menționată mai sus nu a fost 
acceptată.

Deoarece întâlnirea nu a de
zaprobat atacurile împotriva 
partidului nostru ale delega
tului sirian și nu și-a însușit 
apelul ca In cadrul întilnirii 
consultative să nu se atace 
alt partid frățesc, delegația 
P.C.R., nu mai putea continua 
să participe la lucrările întâl
nirii. In conformitate cu ho- 
tărîrea Comitetului Executiv, 
delegația a făcut o declarație 
de principiu în care s-a arătat 
situația gravă la care s-a ajuns 
prin încălcarea normelor de 
relații intre partidele frățești, 
prin împiedicarea schimbului 
democratic de păreri în cadrul 
acestei întâlniri, și s-a retras 
de la lucrările întilnirii piuă 
la hotărirea ce urma să fie 
luată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român

Analizînd situația creată în 
cadrul Întilnirii de 
pesta. 
Central al Partidului Corni 
Român aprobă atitudinea și ac
țiunile întreprinse de Comite
tul Executiv al Comitetului 
Central. In același timp, ple
nara aprobă poziția și activi
tatea desfășurată de delegația 
Partidului Comunist Român la 
întîlnirea de la Budapesta, in
clusiv părăsirea de către a- 
ceasta a întilnirii.

Constatând că la întâlnirea 
consultativă de la Budapesta 
nu s-au creat condiții pentru 
o dezbatere democratică a 
punctelor de vedere ale parti
delor în legătură cu pregăti
rea unei consfătuiri internalio- 
nale, că acestei întâlniri i s-a 
imprimat cursul punerii in dis
cuție, criticării și blamării al
tor partide frățești. Plenara Co
mitetului Central a hotărit ca 
partidul nostru să nu mai par
ticipe la lucrările acestei ‘o- 
ti'riri. Plenara consideră că 
participarea în continuare la 
întîlnirea consultativă de la 
Budapesta ar însemna accepta
rea promovării unor practici 
și metode de condamnare a 
altor partide, de impunere a 
voinței unor partide altor par
tide, practici care dăunează 
în mod grav eforturilor pen
tru normalizarea relațiilor din
tre partide, contribuie la adîn- 
cirea divergentelor existente 
în sînul mișcării comuniste, 
agravează și mai mult perico
lul adîncirii sciziunii.

Partidul Comunist 
consideră că este de 
tantă vitală pentru 
mișcării comuniste 
rea unor relații între partidele 
comuniste bazate pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
pe respectarea independentei, 
egalității și neamestecului In 
treburile interne, pe dreptul 
fiecărui partid de a-si elabora 
de sine stătător linia politică 
internă șj externă. Partidul 
Comunist Român militează pen
tru promovarea unui climat 
cu adevărat democratic în miș
carea comunistă, de Înțelegere 
și colaborare tovărășească, 
pentru lichidarea oricăror for
me de presiuni împptriva al
tor partide, a atitudinilor de 
discriminare, a practicii invec
tivelor și acuzațiilor, a orică-. 
ror Încercări de a împărți par
tidele comuniste frățești în 
marxiste sau nemarxiste, în 
internaționaliste sau naționa
liste, sau în oricare -alte ca
tegorii

Poziția noastră ferma a fost 
și este că. nu trebuie întreprins 
nimic, sub nici o formă, care 
să aibă drept efect agravarea 
relațiilor dintre partide, adin- 
efrea neînțelegerilor, și diver
gentelor. Dimpotrivă, orice ac
țiune a partidelor comuniste 
trebuie să ducă, pas cu pas. 
spre relacerea unității lor, 
spre întărirea coeziunii tutiiror 
forțelor progresiste, anțiimpe- 
rialiste, din lume.

la Buda-
Plenara Comitetului 

uinist

O. consfătuire a partidelor 
comuniste șl muncitorești nu 
trebuie să reprezinte un scop 
în sine. Ea poate contribui la 
normalizarea situației din miș
carea comunistă, poale' duce 
la întărirea .unității partidelor 
comuniste .și muncitorești din 
întreaga lume, numai dacă în 
organizarea ei se pornește de 
Ia respectarea 
principiile 
relațiilor 
muniste, 
ditii ca 
participe 
pe bază 
toate partidei» 
că se asigură posibilități 
le pentru 
opiniilor fiecărui partid. Poa
te servi acestor scopuri numai 
o ț-onsfătuire care pornește nu 
de. la idei și soluții preslabile, 
ci de la necesitățile reale ale 
Întăririi unității. care nu-și 
propune să pună în discuție, 
să judece sau să condamne 
un partid sau altul, ci să ne
tezească căile spre înțelegere 
și colaborare între toate par
tidele, fără nici o deosebire. 
Partidul nostru pornește de la 
ideea că forța fiecărui partid 
consță din capacitatea de a 
exprima voința și interesele 
clasei muncitoare pe care 
reprezintă, ale poporului 
care face 
o p remiză 
deplinîrea 
îndatoririi 
pentru ere 
sale la cauză generală a socia
lismului și ’păcii, la întărirea 
frontului antiimperialist.

Hotărîud de a nu mai par
ticipa In continuare la lucrările 
întâlnirii consultative de la 
Budapesta, deoarece aceasta 
nu asigură un schimb liber, de
mocratic. de păreri în legătu
ră cu conferința internațională 
a partidelor comuniste și mun
citorești. Partidul Comunist 
Român este animat de dorin
ța de a milita în 
pentru dezvoltarea 
cu toate partidele frățești — 
fie că participă sau nu la în- 
tîlni i do la Budapesta 
pentru normalizarea relațiilor 
din mișcarea comunistă și 
muncitorească, pentru întărirea 
unității ei, pentru întărirea so
lidarității tuturor forțelor pro
gresiste din lume, a întregului 
front antiimperialist, pentru 
victoria cauzei socialismului, 
păcii și progresului.

aproximativ trei ani pentru a 
se organiza definitiv institu
țiile noii federații. El a afir
mat că există o .mare deose
bire între federația creată în 
momentul de față și fosta fede
rație de tip colonialist a emi
ratelor și sultanatelor din Ara
bia de sud Emirul a mențio
nai că rinul din -principalele 

ale noii federații este 
ajutorul . reciproc pe câre’ și-l 
vor putea acorda emiratele 
din noua feder-ație,, iar de bo
gățiile petroliere existente în 
această <egiune vor putea be
neficia toate emiratele ■ fede
rației.

ȘTIRI ALARMANTE
LA BURSELE DIN OCCIDENT

a
ale

Român 
o impor- 
unitatea 

promova-

de

C.oipitetul 
o drepturile omu- 

o rezoluție pic- 
India, în legătură

NEW .YORK 
O.N.U penii 
lui a adoptat 
zentată de
cu intenția autorităților de li 
Pretoria de a desclii.de un nou 
proces unui grup de opt patri
ot! sud-vcsl africani. Rezoluția 
acuză guvernul R.S.A. de ne- 
respectarea hotărîrilor Adună
rii Generale și ale Consiliului 
dc* Securitate în care arată 
că guvernul R. S. A. nu are 
dreptul să deschidă acțiuni ju
diciare împotriva cetățenilor 
din Africa de Sud-Vest.

Astăzi se deschide 
la Aden conferinfa 
generală a F. N. 
din Yemenul de sud

incidente între demonstranți și politie
ROMA 2 (Agorpres). — fn 

cursul zilei de vineri, în nu
meroase centre universitare 
din Italia s-au desfășurat ri- 
ternice demonstrații studen
țești. Studenții revendică o 
reformă democratică a învătă- 
mintului superior.

Relatînd despre incidentele 
din Roma dintre demonstranți 
și politie, agenția France Preș- 
se scrie că ele s-au soldat cu 
200 de răniți, 218 arestați, nu-

meroase automobile alo <tut»- 
ritătilor incendiate, precum >1 
cu paralizarea circulației 
străzile centrale ale caidt.tâM, 
La demonstrațiile, care s-au 
desfășurat succesiv, au parti
cipat peste 3 000 de st.idcnți. 
Demonstrații și incidente si
milare au avut loc de aseme
nea, la Torino, unde studenții 
au ocupat universitatea, la Ml 
lano, Trieste, Padova, Bbloj- 
na etc.

SCURTE ȘTIRI

neabătută 
lor fundamentale 

dintre partidele co- 
dacă se creează con
ta pregătirea ei sa 
în mod democratic, 
de drepturi egale, 

comuniste, da- 
rea- 

•xprimarea liberă a

LONDRA — Stabilizarea pie
țelor valutare ale lumii occi
dentale s-a dovedit a fi de 
scurtă durată. Banca Angliei a 
fost nevoită să intervină pen
tru a face fată scăderii joi cu 
16 puncte a lirei sterline, chel
tuind peste opt milioane lire 
aur. La bursa din Londra au 
fost vîndute într-o singură zi 
circa 15 tone de aur.

Știri alarmaute sosesc și de

alte capitale. 
;a de aur s-a 
un milion de 

Au început să circule clin
zvonuri că S.U.A. nu Se 

împotrivi mult

la bursele din 
La Paris, cerer 
ridicat la circa 
lire, 
nou
vor mai pute 
timp sporirii prețului la aur. 
Puternice presiuni sint exer
citate și asupra dolarului ca
nadian, deși cercurile oficiale 
resping zvonurile referitoare 
la devalorizarea acestei monete.

continuare 
relațiilor

parte. Aceasta este 
esențială pentru în- 
în același timp a 
sale Internationale, 

•șterea contribuției

ADEN. - Astăzi (Sîmbătă) 
urmează să se deschidă Ia A- 
den conferința generală a 
Frontului National din Yeme
nul de sud. la care urinează 
să participe delegații ale con
ducerilor regionale ale Fron
tului. Pe - agenda de lucru a 
conferinței sint înscrise urmă
toarele probleme : întărirea le
găturilor cu organizațiile popu
lare din lumea arabă, redacta
rea unei constituții provizorii, 
conturarea politicii interne și 
externe, preepm și programul 
economic al tării etc.

WASHINGTON - In legă
tură cu exploziile care au 
avut loc în seara zilei de 28 
februarie în apropierea Amba
sadei U.R.S.S. la Washington, 
agenția Tass transmite o notă 
de protest a ambasadei U.R.S.S. 
adresată Departamentului de 
Stat al S.U.A. Nota insistă în 
modul cel mai serios ca auto
ritățile americane să ia masu
rile cele mai eficace in vede
rea asigurării securității și 
inviolabilității ambasadei și 
funcționarilor săi.

¥
JOSE Ti ei mii do 
din Costa Rica «- 

toată populația indigeni 
format o organizație 

i încerca să oblige qu-

C ro ni ca

Planurile
ale Republicii

(Urmare din pag. 1)

penetrație pe piețele afri
cane. căreia i se opun pe bună 
dreptate țările independente 
din acest continent.

Lupta de concurentă pentru 
piețe externe de desfacere pe 
care R.S.A. trebuie să o dit< ă 
se va ascuti și mai mult în ca
zul în care Anglia va Intra in 
Piața comună. Anqlia răinîne 
partenerul comercial princi
pal al Africii de sud. In 1966, 
Anglia a cumpărat de la R.S.A. 
23 la sută din producția ei de 
export. De aceea, R.S.A. în
cearcă să găsească ooi piețe 
de desfacere în Europa, S.U A.. 
Extremul Orient sl America 
de îfud. Și, în primul rind, de
sigur, pe continentul african.

Pe cînd ora încă ministru al 
economici, Dideriks s-a pro
nunțat împotriva creării „Pie
lei comune" sud-africane, ba- 
zîndu-se pe faptul că acest lu
cru ar fi nepractic. Datorită 
dezvoltării economice neeqs- 
le a diferitelor țări R.S.A. tin
de nu spre egalitate în rela
țiile economice, ci spre un rol 
dominant. Io timpul discuției 
recente in această proolemă 
care a avut loc în R.S.A., ur
mătoarele țări au fost grupate 
ca un obiect firesc pentru a fi 
exploatate de R.S.A. ; Afri< a 
de sod-vest. Rhodesia, Zambia, 
Angola, Mozamhic, Malawi, 
Botswana, Lesotho și Swazi
land.

Pătrunderea Republicii Sud- 
Africane pe alfe teritorii din 
Africa se înfăptuiește în pre
zent sau se planifică pentru 
viitorul apropiat. Astfel, gu
vernul statului Lesotho a nu
mit, de pildă, trei „consilieri" 
din rîndul albilor sud-africani.

Republica Sud-Africană a 
trecut de mult de perioada 
cînd Verwourd cerea include
rea protectoratelor în compo
nenta R.S.A. Pe baza experien
ței proprii cu Transkeiul. gu
vernul sud-african a înțeleseră 
în multe mișcări naționale din 
Africa există elemente 
dreapta, care pot fi prin 
denie sau corupție silite
colaboreze cu stăpiniî albi din 
R.S.A. Intr-un interviu acordat 
corespondentului revistei ame
ricane „US News and World 
Report". Vorster a declarat,'că< 
aflrmatiiii 
bilor", care ar eiista, chipu
rile. în Rhodesia, pe teritoriile 
care aparțin Poitugaliei >i In 
R.S.A. sînt absolut lipsite dec 
temei. Intre aceste țări nu e- 
xistă nici un 
apărarea comună, 
leqere. R.S.A. 
simplu, să si 
cu toate statele din 
sud a continentului 
declarat Vorster.

In prezent, ai est 
poate fi întilnit în 
vîntările oamenilor 
sud-afr icani.

Astfel, de pildă, președinte-
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ATENA — Guvern 

concediat un nou 
249 de funcționari, 
diferitelor ministere,

SAN 
indieni 
proape t 
— au 1 
care va 
vernul să le acorde pămînturi, 
rezervațiile lor fiind ocupate 
de albi.

Ei cer. de asemenea, 
nului îmbunătățirea a 
medicaie, 
acordarea

quver- 
iisterdd 

a comunicațiilor și 
fonduri pentru 

roiectc aqri-

e

nul grec i 
grup de

i n tern a i tonale
Vietnamul...
...a rămas în sâptamîna care 

-a scurs problema gravă și 
acută care a continuat să fie 
de ani de zile. Luptele au în- 
sîngerat cu o dramatică con
stantă păniintul Vietnamului de 

ud, iar bombele ucigătoare 
mericane au semănat distru

geri în Vietnamul de nord. In 
acest timp, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, sublinia cu 
autoritatea sa incontestabilă 
adevărul categoric : încetarea 
necondiționată a bombarda
mentelor și a tuturor actelor 
de război americane împotriva 
R.D. Vietnam constituie con
diția suficientă și necesară 
pentru ca tratativele de pace 
să poată, în fine, începe. El 
a repetat acest adevăr cu voce 
tare în fața ziariștilor și în 
același timp la Casa Albă. Pun
ctul său de vedere a fost spri
jinit direct și oficial de guver
nul francez. Se atribuie aces
tuia din urmă chiar intenția 
de a închega un front comun 
al țărilor vest-europene desti-

nat să exercite presiuni asupra 
S.U.A., pentru a le determina 
să oprească escaladarea infer
nală a războiului și să accepte 
tratativele. Dar, Washingtonul 
respinge, cu o stranie plezan- 
terie, toate sfaturile rationale. 
In locul păcii, la Pentagon se 
pun la punct cu febrilitate 
planurile unei sporiri masive 
a efectivelor americane în Vi
etnamul de sud.

Unele noi 
evoluții...

se contureze țn 
Orientul Mijloc 
puanțarea poziției

si- 
•ciu.

secrete
Sud-Africane
Camerei Inferioare a Pariu- 

Colin Jacobson, a 
â aceasta este gata 

stabilească contacte cu 

a con- 
eco

le
pțențului, 
declara! ci 
„să stabilească contacte 
statele independente din 
ca neagră in scopul de 
trib'ii la dezvoltarea lor 
nomică".
;■ Este firesc că pe intreprin 
zjtorij străini care au mari 
investiții de capital în R.S.A. 
și în teritoriile vecine, o ase
menea perspectivă să-, entu
ziasmeze' în mod deosebit.

Reacția cea mai semnifica
tivă este probabil cea a Sta 
tvJlor Unite. Joseph Palmer, a 
sisteDt al secretarului de stat 
pentru problemele Africii, a 
declarat în cuvîntarea sa din 
tuna aprilie. în care.se -expri
mă în modul cel mai exact 
adevărata poziție a S.U A., că 
America urmărește cu atenție 

despre „alianța>al- încercările evidente ale R.S.A.
de a apare lu fața lumii într-o 
tiouă înfățișare. Intrucît ai tiu- 
pile acestei țări vor putea 
Contribui la îmbunătățirea re
lațiilor internaționale șl mna- 

a spus el, „doî le salu- 
rnod incontestabil".

acești gentlemeni 
■îl țările

mască 
cu ea

i de
vi
să

acord privind 
nici o înțe- 

dorește, pur șL 
.labileasrA relații 

partea de 
alriran, a

jie", 
tăm în

De f’p», acești < 
vor <ă spună că cu 
africane vor putea fi 
se" inai curînd să rerun' 
R.S.A. și să stabilească c 
relații, cu atât acestea vor a- 
veâ mai puține complicații în 
comerțul lor cu acest stat con
struit pe principiul aparthei
dului.

Multi lideri din statele afri
cane independente condamnă 
atitudinea lui Jonathan și Ban
da. O serie de conducători a- 
fric.ani trec însă sub tăcere 
a< est faol și, făiă îndoială, 
inlîuenta R.S.A. se face simți
tă pe continent, sleit de răz
boaie civile și certuri interne, 
pe măsură ce lupta de elibe
rare națională și independen
tă se apropie de etapa liotă- 
ritoarv. Referindu-se la peri
colul pe care îl prezintă poli
tica Ini Vorster pentru Afri
ca, ziarul „People", care apa
re la Kampala, sublinia că s'fl- 
tele africane nu trebuie să 
spere că mecanismul aparti-ci- 
dulni va fi demontat în pro
cesul cuceririi de noi prieteni 
și alraqerii simpatiei în Afri
ca.

In timp ce H. Banda sem
nează acorduri comerciali* cu 
R.S.A-, iar Vorster dă . mina cu 
Jonathan, Mandela continuă 
să fie întemnițat pe insula 
Robben.

Mișcarea pentru eliberarea 
R.S.A., popoarele Africii libe
re și întreaga lume trebuie să 
pareze primejdia pe care o re
prezintă „politica nouă" decre
tată de Vorster și să dea ri
posta cuvenită înainte ca R.S.A. 
să reușească să transpună tn 
viață planurile sale de pene
trație.

.„par să 
tiiația din 
Se relevă 
izraeliene față de eventualita
tea și modalitatea tratativelor 
în vederea soluționării pe căi 
diplomatice a conflictului. Este 
vorba de acceptarea unor tra
tative cu țările arabe, cu medi
erea unui reprezentant al 
O.N.U. care ar putea să fie, 
evident, chiar actualul emisar 
al secretarului general, Gunnar 
Jarring. Această modificare, în 
aparentă neesentială, este, de 
natură, totuși, să apropie mo
mentul angajării unor trata
tive, este, în orice caz, o oare
care mișcare din punctul mort 
în care se află situația din 
Orientul Mijlociu de la con
flictul din iunie anul trecut. O 
anumită intensificare a acti
vității diplomatice se remarcă 
și în capitalele arabe, dar po
ziția acestor țări nu a suferit 
deocamdată o schimbare vizi
bilă. Poate însă că în subteran 
se cristalizează o evoluție și 
în poziția arabă Unele indicii 
par să prefigureze acest lucru.

S. U. A.

(..African Comrr.uin'sl")

Piața 
comună...

...a cunoscut din nou sffptS- 
mîna aceasta animația obiș
nuită. -Reuniunile minișb ihx 
agriculturii, finanțelor și de 

’ externe s-au succedat în rilua 
alert ChestiuiuxT' aderării Ma
rii Britanii / a altor țări nu 
mai agijă’ se. pare, cu aceeași 
putort'spiritele în C.CJ-. Pun
ctele de vedere rămîn diver
gente, dar exista un consens 

. general cel puțin asupra unei 
chestiuni : chiar dacă problema 
aderării este abordata, ea nu 
are un caracter de mare ur
gentă. Aglomerarea planurilor 
și propunerilor provenite fie 
de la Paris și Bonn, fie de la 
Luxemburg, Bruxelles și Haqa, 
sau de la Roma, privind 'mo
dalitățile de colaborare între 
Piața comună și țările candi
date, ‘ demonstrează prin ea în- 
săși că aderarea imediata sau. 
in viitorul apropiat nu mai 
constituie obiectivul declarat 
al nici unuia din „cei șase".

Criza 
din Belgia

și-a găsit deznodămintui în 
organizarea unor noi alegeri 
generale. Ambele camere aie 
parlamentului au adoptat <♦ 
lege conferind viitoarei camere 
a depulatilor caracter consti
tuant. ceea ce implică înche
ierea automată a mandatului 
actualului parlament si convo
carea la urne a corpului elec
toral. Această situație permite 
socialiștilor să intre cu. șanse 
mari în campania electorală și 
cu perspectiva de a reveni Ia 
putere după o perioadă relativ 
scurtă in opoziție.

N. RATEȘ

Greva muncitorilor
din industria cuprului
s-a agravat

WASHINGTON 2 (Ager- 
pres)..— Președintele Johnson 
a hotărit să convoace, luni 4 
martie, la Casa Alba o confe
rință in vederea găsirii anei 
soluții pentru a se pune capăt 
grevei care din luna talie 
1967 a paralizat practic indus
tria cuprului din Statele U- 
nite. „Interesul national impu
ne imediat un nou efort al 'tu

nului pentru a se pune a- 
acestui conflict de mun-

In-

veri
păt 
că", a afirmat președintele 
tr-o declarație.

Declanșată la 15 iulie 1967, 
greva lucrătorilor -din indus
tria cuprului s-a agravat in.

ultimele zile. Ministrul comer
țului a ordonat, la 23 februa
rie. uzinelor neafectate de 
grevă (aproximativ 30 Ir sută 
din capacitatea de prod.rr tie a 
S.U.A.) să dea prioritate co
menzilor militare. Docherii din 
porturile do pe coasta estică 
a S.U.A. șl din Golful Mexic 
au hotărit să boicoteze -ioscăr- 
carea încărcăturilor de. cupru 
importat (în ultimele luni, a- 
proxiinaliv 70 la sută din < on- 
sumul metalului roșu p» piața 
americană). Numeroase com
panii consumatoare au anun
țat că se află tn situația de a 
Închide parțial sau lo:\l unele 
uzine.
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