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Perspective si propieme
la siirsit de trimestru

INTERVIUL

lnlr-una din cele mai -mari săli ale minei Petrila a tost amenajată de curînd lămpăria cu autoservire. La intrarea in mină, muncitorii 
subterani ișl iau lampa, fiecare din locul stabilit, iar la sosirea din subteran o introduc in același loc. tn aceeași clipă, automat, începe în
cărcarea acumulatoarelor lămpii.
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Constructorii de pc șantierele de 

locuințe ale Văii Jiului, au înregis- 
tiat anul trecut o seamă de succese 
în muncă. Printre acestea se numără 
ridicarea a zeci do blocuri însumind 
circa I 500 apartamente, numeroase 
centrale termice, un siloz de legu
me, un complex comercial și alte 
asemenea obiective ca si un volum 
Important de finisaje, drumuri și 
alte amenajări exterioare.

Primele două luni de muncă din 
acest an au adus noi realizări pen
tru constructori. Astfel, la Petrila a 
fost terminat blocul D 4 cu 31 apar
tamente, a Început finisajul interior 
la D 7, se zidește D 8, iar acum se 
sapă fundația lui D 9; la Petroșeni, 
o dată cu finisarea interioară a lui 
B 6 b, a fost terminată glisarea blo
cului B 1 b cu 10 etaje, s-a trecut 
la turnarea betoanelor în fundația 
lui B I c și se execută săparea 
cu excavatorul a fundației blocu
lui Bid— fiind astfel puse in lu
cru toate blocurile din planul șan
tierului pe acest an. La Lupeni a 
început glisarea primului tronson al 
marelui bloc G cu 176 apartamente 
și s-a terminat glisarea blocului A6; 
la Uricani au fost puse în lucru cele 
trei noi blocuri, iar la Vulcan, ală
turi de finisajele interioare ale blo
cului F 1 cu 9 etaje si 40 aparta
mente, se lucrează la alte două blo
curi însiimînd 75 apartamente.

Succesele obținute de constructori 
in această primă parte a trimestru
lui I nu acoperă faptul că pe dife
rite șantiere mai există probleme de 
rezolvat pentru a asigura o și mai 
mare urgență lucrărilor. Astfel, la 
Vulcan beneficiarul nu a asigurat 
încă amplasament liber pentru gru- Dotații noi la spi

talul din Petroșeni

£
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să-și ridice

cu răspunsul au lost 
au pus acest feno- 

i efectului nefast al

Interviu consemnat de 
Franclsc VETRO

nu 
explicație valabilă a- 
numărului de spar-

fn • cursul - trimestrului I al 
anului 1968, Spitalul unificat 
din Petroșeni a fost dotat cu 
cazarmament și mobilier în 
valoare de circa 210 mii lei,.

Bonnie and Clyde"

(Continuare in pag. a 2-a)
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Emulii lui »
am

• Cronica meciului Jiul
• Marginalii la etapa a lll-a
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CITADIN

Gindindu-mă 
: timp, ușor

Un șofer șugubăț imi poves
tea cîndva... foarte serios cum, 
unui confrate de-al lui, ajuns 
ta via/a senectuții i s-ar li- 
tăiat cinci ani la pensionare, 
inlrucit i-a... pierdut la barie
rele C.F.R.-ului. C 
la alîta risipă de 
constatabiiă, din 
cauza bariere
lor coborltc 
cu mult limp, 
înainte de tre
cerea trenurilor, 
i-am dat drep
tate. Dar. mer- 
gind deunăzi cu 
unele treburi 
prin gara Petro
șeni, am fhfelcs

că această coborire ■> barie
relor u devenit o preocupate 
permanentă, generalizată in 
activitatea unor lucrători cefe
riști. $i nu este vorba doar 
de barierele de lemn sau me
talice care preinlimpind cioc
nirile. Este vorba, mai ales, 
de stavilele care (i se pun pen
tru a irosi vremea. Voiam 
să expediez un pachet cam 
mare, prin C.F.R. L-am adus 

' la coletărie. Dc-ucolu m-au 
trimis la mesagerie. Apoi. . înd- 
poi. Am plecat, după aceea, 

■ după un formular. l.a lei, am 
mers In două locuri: La casa 
de bilele nr. 4 u gării tjrn bă
tut in gemuleț pină mi-a a- 
mnrlit degetul arătător. Ni
mic. Iii lufu unei Încăperi de

pul do blocuri C, cu toate că o parte 
din eje au termen de predare în 
vara,- iar șantierul nu are suficient 
front de lucru pentru forțele și mij
loacele de care dispune. La Uricani 
se înregistrează întîrzieri la devierea 
unei linii electrice aeriene ceea ce 
a dus la stagnarea blocurilor ce se 
execută pe terenul din apropiere... 
Șl, se mai pot da asemenea exemple.

Apropierea încheierii trimestrului 
trimestrului II, 

constructorilor 
deosebit de 
începind cu 

trece la finisaje 
lucrare impor- 

pregălită de a-

I și începerea 
ridică in fața 
cîleva probleme 
arzătoare. Astfel, 
luna aprilie, se va 
exterioare. Această 
tantă trebuie însă 
cum, din aceste zile de martie: re
vizuirea și montarea întregii schele 
metalice sau de lemn aflate în in
ventar, aprovizionarea și depozita
rea în jurul blocurilor respective a 
cărămizilor de placaj ceramic, asi
gurarea nisipului, varului, prafului 
de piatră . necesar, a macaralelor-tro- 
lii (de fereastră) pentru ridicarea 
materialelor, alcătuirea din timp a 
echipelor. Volume mari de finisaje 
exterioare vor trebui executate pe 
șantierele Petrila — blocurile I, B; 
la Petroșeni — blocurile B 3, B I; la 
Lupeni — A, G; la Uricani — blo
cul I.

O altă problemă a cărei rezolva
re se 
Încă ( 
terenului în 
îndeosebi la 
peni, Petrila. 
construire a 
aleilor și zonelor verzi să poată în
cepe o dată cu venirea primăverii,

> asigură prin măsurile luate 
de acum, este sistematizarea 

jurul noilor blocuri — 
Petroșeni, Vulcan, Lu- 
Pentru ca acțiunea de 
drumurilor, trotuarelor.

lingă casieria mesageriei am 
stal pină... am răbufnit. ,,Doam
nele" care trebuiau să ne de- 
servească (pentru câ eram mai 
multi), plecaseră 
salariul. Și, știfi cum e tn zi 
de salariu ? Nu se grăbește 
nimeni. Pentru că ocazia de a 

pierde timpul... 
nu trebuie iro
sită. Dincolo. In 
sala mare 
mesageriilor 
adresez, in 
fa unui 
șeu: „Am și eu 
un coiet"... Mă 
trimite vizavi. 
De vizavi vin 
insă inapoi. Cre- 

primit un colet. Și 
eu voiam să expediez. Poale 
eu vorbesc pâsârește și de 
aceea nu ne-n/elegem — am 
replicat Dar nici gind. Așa se 
obișnuiește. Se pleacă și se 
vine cind se vrea. Ca-ri gard I 
„Bariere", la tot pasul. Oame
nii așteaptă, mai dau și ciubuc 
(și eu am dat cinci lei cuiva 
pentru a-mi transporta, cu... 
căruciorul, pachetul) ca să se 
vadă mal repede plecaii din 
gară. Se mai și enervează. E 
și firesc. Eu, in tot cazul, n-am 
să mai calc pe la „unchiu"-n 
gara Petroșenlului atila timp 
cil nu se ridică toate „barie
rele" indiferentei, lipsei de so
licitudine și infelegefe. Jur.

NOSTRU

După cum s-a mai anunțat, în ur
mă cu o săptămînă a fost constituit 
un colectiv din care fac parte acti
viști de partid, reprezentanți ai Con
siliului popular municipal și ai mal 
multor întreprinderi. Colectivul va 
coordona acțiunile edilitar-gospodă- 
reșli ce se vor întreprinde în orașul 
Petroșeni. Pentru a afla modul de 
lucru al colectivului, obiectivele ce 
și le-a propus pentru înfăptuire, 
nc-am adresat conducătorului colec
tivului, tovarășul Ștefan Nicolau,

Bine dotata cu cărți pentru 
toate gusturile, biblioteca clu
bului sindicatelor din Vulcan, 
e zilnic frecventată de mulți 
cititori.

Intr-un orășel, Oxon Hill, din sta
tul Maryland, privirile trecătorilor 
sînt atrase de o casă frumoasă din 
cărămidă roșie. Intr-o vitrină, o in
scripție religioasă : „Dacă nu aveți 
rețpușcări veți pieri toți". Este una 
din sucursalele Southern Maryland 
Bank and Trust, care și-a închis re
cent porțile. In mai puțin de doi ani 
și jumătate această bancă a fost a- 
tacată de șase ori.

. Southern Maryland a făcut tot ce 
a putut pentru a-și atrage clientela 
bună, și accentul era pus aici po 
siquranța instalațiilor sale: un sis
tem de alarmă, care nu (ace zgomot, 
declanșează o intervenție instanta
nee a politiei, o baterie de luat ve
deri este pregătită să filmeze rău
făcătorii, case de bani foarte solide. 
Și, totuși, toate aceste măsuri de 
siguranță nu au avut nici un efect. 
Spărgătorii au operat în plină zi, 
au forțat funcționarii să le dea bani, 

vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal Petroșeni.

I. CE A REALIZAT COLECTIVUL 
FN TIMPUL DE CIND A FOST FOR
MAT?

R. hnpărțiți în trei echipe, mem
brii colectivului s-au deplasat pe 
teren pentru a stabili starea de lu
cruri, concret, pe obiective, privind 
necesarul de reparații și amenajări 
ce vor trebui efectuate. In urmă cu 
două zile ne-am întrunit pentru a 
sintetiza cele aflate pe teren si am 
întocmit planul de acțiune.

I. CU CE MIJLOACE Șl CU CE 
FORȚE SE VOR REALIZA ACȚIU
NILE CUPRINSE !N ACEST PLAN?

R. In primul rind>iiîstituțiile și în
treprinderile vor amenaja fațadele 
clădirilor ce le ocupă. Aceeași obli
gație revine de fapt și proprietari
lor imobilelor particulare.

O serie de unități — întreprinde
rea forestieră, Autobaza nr. 3, 
C.C.V.J., I.L.L., I.C.O. — vor pune 
la dispoziție mijloace de transport 
și linele materiale.

In îndeplinirea obiectivelor pro
puse, ne vom bizui în mod deosebit 
pe acțiunile patriotice la care ur
mează să participe salariați din toa
te unitățile orașului, cetățenii din 
cartiere, elevi și studenți. Un rol 
deosebit în mobilizarea acestora la 
acțiuni revine , deputaților, conducă
torilor organizațiilor obștești.

La receptionarea timplăriei exe
cutate de I.O.l.L. Petroșeni în anul 
trecut pentru complexul administra
tiv al minei P.aroșeni, delegații 
T.C.M.M.-ului, prin procesul verbal 
întocmit în data de 18 septembrie, 
au ridicat obiecțiuni privind calita
tea lucrării care era necorespunză- 

au devalizat o clientă care aducea 
primele economii șl au fugit fără să 
fie cîtuși de puțin stînjeniți. Numai 
unul dintre ei • a fost prins.

Situația este atît de, delicată incit 
Southern Maryland nu mai găsește 
funcționari care .să accepte o slujbă 
cu riscul ca la fiecare patru sau cinci 
luni să se trezească în față cu un 
Individ care, jucîndu-se degajat cu 
un revolver, să-i spună : „Este un 
hold-up". Unii dintre ei au încercat 
să reziste. Dar au fost aspru ame
nințați.

Niciodată băncile americane nu au 
cunoscut un asemenea val de ata
curi : șapte pe zi în cursul anului 
1967 (potrivit Biroului federal de in
vestigații). Asociația americană a 
bancherilor precizează că atacurile 
au provocat băncilor pierderi în va
loare de peste 3 200 000 de dolari, 
respectiv cu 1900 000 dolari mai 
mult declt în 1966. . .

I I
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Formația „Tha
6uys“ la Petroșeni

Azi și inline dupa-amiază, ia 
ora 17 și la ora 20, sala ma
re a Casei de cultură din Pe- 
troșeni găzduiește spectacolele 
formației de 
„The Guys", 
lișli : Diane 
Burn ess.

muzică ușoară 
din Anglia. So- 
Curlis și Ricky

Facem cunoscut cititorilor noștri că 
sediul redacției și administrației zi
arului s-a mutat în localul fostului 
Sfat popular orășenesc Petroșeni 
strada Republicii nr. 90, etajul I.

toare. Plin același proces verbal s-a 
stabilit că toate deficiențele (feres
tre fără colțari, giurgiuvele fixate 
greșit, lipsa unor șipci etc.) să fie 
înlăturate și remediate piuă la data 
de 30 septembrie 1967.

In ziua de 13 noiembrie delegații 
T.C.M.M.-uIui prezent! din nou la

Companiile de asigurări au fost 
în așa măsură afectate îneît au a- 
juns să nu mai considere garanția 
băncilor ca o ,,afacere profitabilă". 
Cit despre bănci, acestea au cerut 
foștilor „incoruptibili* al F.B.I.-ului 
să antreneze funcționarii să reacțio
neze In caz de spargere. Sociologii 
consultați în această ’ problemă 
au ajuns la o - 
supra creșterii 
geri în bănci.

Mai prompți i 
umoriștii, care 
men pe seama 
filmului „Bonnie and Clyde", reali
zat recent, care a reușit să glorifice 
înlr-o măsură prea exagerată 
, bank-robbers" (spărgătorii do bai

• anii '30 Bancherii însă nu 
lost, mulțumiți cu această exo'i- iție 
nici uiacar sub forma unei glume.

In Editura politică
a apărut:

Nicofae 
Ceaușescu

Expunere la Consfătuirea 
de la C. C. al P. C. R. cu 
conducătorii organelor de 
partid și ai consiliilor 

populare județene

Pături, cearșafuri, pijamale, 
prosoape, papuci de casă ele., 
uzate au fost înlocuite cu al
tele noi. Au fost, de aseme
nea, înlocuite 31 paturi cu un 
grad de uzură avansat.

De asemenea, la clădirea spi
talului s-au făcut reparații 
curente în valoare de peste 
48 mii lei. Se preconizează 
ca in viitor, la secția de pe
diatrie, să se extindă încălzi
rea centrală și la spălătoria 
secției.

Obiective terminate
Constructorii șantierului nr. 

2 T.C.M.M. au reușit să termi
ne o seamă de obiective — 
nu prea mari — dar avînd 
fiecare importanța lui în con
textul lucrărilor de deschidere 
a noii mine din Livezeni. Au 
fost terminate atelierul de fo
raje, depozitul de ciment, sala 
de apel, baia și spălătoria, a- 
telierul de dulgherie și o ma
gazie de materiale la lotul Li
vezeni „Auxiliar est" — unde 
vor fi amplasate puțuri de ae- 
raj și alte obiective anexă ale 
noii exploatări miniere Live
zeni.

T.QM.M.-ul, 
se adresea- 

în aceeași 
nou reme- 

De dala a- 
la

recepție confirmă că deficiențele 
semnalate au fost remediate, tîmplă- 
ria fiind preluată în întregime de 
T.C.M.M.

Dar, după cîleva luni, 
cu adresa nr. 2 152-/1968 
ză din nou -I.O.l.L.-ului 
problemă solicitind din 
dieri la aceeași lucrare, 
ceasta, Combinatul carbonifer, 
recepționarea întregului complex ad
ministrativ, a ridicat obiecțiuni asu
pra calității timplăriei. T.C.M.M.-ul 
s-a adresat l.O.I.L.-ului, care, cu a- 
dresa nr. 2 325 din 20 februarie 1968 
a răspuns că nu este de acord să 
mai execute remedieri la această lu
crare, ea fiind o dată recepționată 
și predată.

In fața acestei situații, C.C.V.J., 
pe bună dreptate se poale întreba : 
de ce recepția din 13 noiembrie a 
fost făcută superficial ? De 
I.O.l.L.-ui se consideră absolvit 
răspunderi pentru lucrări necorespun- 
zătoare calitativ, dacă acestea au a- 
vut norocul unei recepții superfi
ciale? Cum se vor soluția lucrurile?

Primele rezultate din campiona
tul interjudețean de fotbal

tlvă : minerul șef de schimb Parca» 
loan va fl pensionat! Cind a ajuns 
vestea la sector, inginerii și maiștrii 
au început să se gîndească la urma
șul Iul Farca?. De hotărirea care o 
luau depindea doar, în bună mă
sură, soarta celei mai vrednice bri
găzi din sectorul II al minei Lonea, 
brigadă cunoscută in toată exploa
tarea pentru frumoasei'- rezultate 
obținute de-a lungul aniloi.

In aceeași brigadă se găsea un 
miner destoinic, un moț ambițio, 
înalt și bine legat, cam scump la 
vorbă; asupra lui s-a oprit alege
rea Așa a ai'ms șeful de schimb

OAMENI
Șl FAPTE

De 
au

Balea Simion II brigadier peste cei 
21 de oameni din abatajul 603, din 
stratul 3. Cunoștea abatajul și toate 
capriciile lui. Și mai știa Simion că 
are lingă el oameni harnici, hi u- 
cele < lipe de cumpănă s-a gindit în 
primul rînd la Todea. Rusu, Roșea, 
Spinii, Anlon și Veloa — cu care 
este ortac de mai mulți ani. A ac
ceptat să preia conducerea abata
jului fiind convins ră nu va rămine 
de rușine...

A trecut de atunci mai bine do o 
lună și primele bilanțuri dovedesc 
că Balea nu se face de rușine. Fe
bruarie a fost încheiat cu 250 tone 
cărbune „plus", cu randamentul 
planificat depășit cu 1,57 tone pe 
fiecare post, iar viteza de'avansare 
s-a ridicat la 181 metri liniari 
față de 98 de metri cît prevedea 
sarcina. La aceste realizări, brigada 
de la nr. 603 a adăugat în primele 
zile ale lunii martie o depășire de 
3 vagoane cărbune energetic, 
menționat că succesele acestea 
fost obținute în ciuda greutăților pe 
care le au de învins minerii lui Ba
lea : presiune excesivă — îneît 
unele din armături sînt deseori pre
făcute în așchii sub apăsarea mun
telui, culcuș și coperiș puternic teh- 
tonizat — opreliști specifice mun
cii în adîncuri.

Pe lingă faptul că Balea a luat 
în primire un colectiv omogen șl 
disciplinat, realizările ce le obține 
brigada își află explicația în price
perea brigadierului, în faptul că 
este un foarte priceput organizator, 
în grija ce se poartă utilajelor, în
treținerii permanente a abatajului

La mina Lonea 11. la 170 metri 
sub pămînt. adîncime la care se a- 
flă amplasat abatajul lui Balea, se 
muncește zi de zi și schimb de 
schimb cu elan tineresc. In fiecare 
schimb se trimit la ziuă cîte 60—70 
tone din bogăția neagră și lucioasă 
— smulsă subteranului de mîini har
nice și pricepute. Și fiecare tonă de 
cărbune extrasă peste prevederile 
planului do către oamenii de la nr. 
603 vine să confirme că în fruntea 
brigăzii de aici se află un bărbat 
destoinic, că ștafeta vredniciei va fi 
purtată cu demnitate minerească.

FLOARE 
CANDESCENT

V. TEODORESCU
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HflW V. MABlIfc

SECVENȚE CULTURALE

filmează ’

ln complexul cooperației meșteșugărești. dat do rurind hi folosință la Pelrila, 
itorle (în foto).

Atenție, se
dimineața. Cer senin, 

die plăcut un vînl de pri- 
,.Pe drumul ce duce la...

M. Lupeni, membrii primei echi- 
de filmări a cineclnbului din io- 
tatv, avindu-i în frunte pe ar

tistul plastic Tellmann losif, pe o- 
ilorul Oscar Siinonis și pe cele 
<i ,.ajutoare" Lnca Emanuela și 

Stoica Petru, se qîndemi la... modul 
de surprindere a imaginilor. Ajunși 
in fața culbulorului de cărbune au 
imprimat pe peliculă cadrul gene- 

i inovația inginerului N. Tivic.
in — „Inovația11, 
a „Ama filmului" 

lupenean, formată din Prața Gheor- 
qlie, Anneanu Constantin și Șerban

firii miniere, pentru a nu face 
drumuri, această a doua echipă 

ins și cîleva- «specie «de negii» 
i care mai tronenză pe ici, pe 
prin curtea exploatării. Aceste 

■nțe urmează sa susțină pe pe- 
i întrebarea unui alt film, in- 
l „De cur'.
nineută. Cer senin, soare, pri- 
ră. Prilej excelent pentru fil-

Și la Lupeni sn filmează cu 
ne. Atenție, deci, pentru filmul 
ce ?" mai este încă nevoie de 
îi asperate !

ÎN EDITURA

A

întrebări care se pun
după vizitarea unei măcelării

„Memoria 
pămîntului 
natal"

De fapt, prezenta tovarășilor De» 
hirinlu Emil. lanru Dumitru și Pe- 
Iresc losif în ziua de 9 martie tn 
măcelăria nr 101 din Petroșeni, Pis
ta Victoriei, coli cu strada Republi
cii. n-a fost o simplă vizită și nici 
«> simplă ieșire după cumpărători. 
F> urmează una din echipele de con
trei' obștesc pe linie de comerț șl 
în baza acestui mandat au ihdalori- 
ir-B de mare răspundere de a consta
ta in ce măsură activitatea unității 
repartizate pentru control corespun
de < crini.'! r comerțului nostru so
cialist.

Redacția apreciază valoarea ini- 
tîalivel tovarășului Delurințiu Emil 
de a trimite constatările controlului 
obștesc nu numai organelor sindi
cale respective, ci si ziarului nos
tru. Mai ales că aceste constatări 
sînl deosebit de importante pentru 
înlăturarea neajunsurilor care mai 
există în unitățile noastre corner-

s-ar fi pulul 
e slab aprovi-

La prima vedere, 
spune ca magazinul 
zionat. Pe cîrlige era foarte putină 
carne de porc și de vită calitatea I, 
și numai într-un colț se putea ve
dea o bucată de piept de vită cali
tatea a 11-a, cu 14 lei kg. dar fără 
inel. In schimb, în magazia do mî-

DIALOG PRIN 
SCRISORI

de 
nu 
cu 
în 

mînă s-a găsit o canli- 
cca. 35 kg asemenea -carne, 

nu fusese pusă în vînzare ? 
această întrebare poa-

ciale.
Cele mai importante constatări se 

u-feră la neregulile din această mă
celărie.

na era multa came de vită și 
porc foarte frumoasă. In magazin 
era nici un pic de carne de porc 
10 sau 14 lei kilogramul, însă 
magazia de 
tale de 
De ce nu fuse

Răspunsul la
te fi găsit și în maniera cu care 
sini serviți cumpărătorii. Gospodina 
cere, să presupunem. 1 kg carne de 
porc calitatea I. Măcelarul taie o 
bucată de carne de această catego-

L.--»

ÎNSEMNARE

DOLEANȚELE 
unui chioșc de ziare

Mai acum vreo două luni, în pia
ța din Lonea, a fost adus un chioșc 
rie difuzare a presei nou și frumos. 
Mindru nevoie mare și cam îngim- 
fut privea de sus la taraba din a- 
propiere. Văz.ind că are un nou me
gieș, taraba întrebă sfioasă :

— Cu cine am plăcerea de a li 
vecină ?

Cum cil rine, ai orbul găini
lor de nu vezi ? Sînt cel mai chi
peș chioșc de difuzare a presei din 
leala Lonea. Cînd. ai sa- mă vezi 
inîine ințesat de reviste si ziare, ai 
să crapi de invidie, zarzavagioaico. 

Atinsă în „amorul propriu", și.sim
țind un complex de inferioritate, ta
raba a tăcut inîlr. Nu spera cS o 
s-î-i ină apa la, moară și încă des
tul de rărind. Privea în fiecare zi 
cu „coada ochiului" la chioșcul de 
■ziare care sta îmbufnat. Intr-o zi n-a 
mei; putut răbda și i-a spus pe 
șleau :

— Ei, re mai zici, vecine ? Parcă

c-o sa iii lixit cu ziare 
cînd colo stai despuiat de 
la litoral pe plajă în plin

te lăudai 
și reviste, 
parcă ești 
sezon.

— Intr-adevăr am ajuns- de irisul 
lumii, vecină. Vin oameni ce ar 
vrea să (umpere ziare și reviste, 
îmi dau tircoale, apoi pleacă mirați 
si nemulțumiți. Cînd ii văd îmi vine 
să mă ascund de rușine. Dacă mi-ar 
sta în putință m-aș duce la cei ce 
m-au adus aici și le-ași spune așa 
de la obraz: „Ce aveți de gînd cu 
mine ? Ori aduceți ziare și reviste 
să-mi justific existenta, ori „merg!* 
unde au intr-adevăr nevoie 
mine".

De „plecat" încă n-a- plecat 
m știti că nici mult nu mai 
.Așa c«
atunci luați măsuri 
răși de la difuzarea 
troșeni!

rie și o aruncă pe cînlar. Bineînțe
les, bucala e mai mică de I kg și 
completarea cantității cerute se face 
cu carne de 10 sau 14 lei kg, așa 
cum a procedat măcelarul Mureșan 
chiar și în prezența comisiei de 
control. ACESTA ESTE MOTIVUL 
PENTRU CARE SORTURILE MAL 
IEFTINE DE CARNE NU SE GĂ
SESC EXPUSE ÎN MĂCELĂRII; A- 
CESTA ESTE MECANISMUL PRIN 
CARE CARNEA DE 10 ȘI 14 LEI KG 
E VÎNDUTA CU 20 LEL Ce se face 
cu diferența de preț ?' Nu, această 
întrebare nu se pune. Pentru că 
dacă: s-ar pune am <j3si- în. magazine 
și carne de porc cu 10 sair 14 lei kg;

Se ridică unele probleme care nasc 
mari semne de întrebare atît în ce 
privește corectitudinea, cît și în pri
vința.. igienei. Tranșarea cărnii: se fă
cea de către o persoană străină de 
magazin. In magazia de mină intră: 
diferite persoane care sînt' servile 
imediat cu carnea cea mai' frumoasă; 
Casierița nu are carnet de vize me
dicale și nici nu poartă halal alb; 
deși poale fi văzută peste tot. Este 
regretabil că această casieriță a re
curs la amenințări față de comisia 
de control obștesc atunci cînd v s-au 
pus unele întrebări.

In urma controlului făcut, s-au 
propus unele măsuri. Tranșarea căr
nii să se facă în conformitate cu 
regulile stabilite, și nu după apre
cierea vînzătorilor, în folosul lor 
personal. Magazia de mînă ascunde 
prea multe secrete și din acest mo
tiv, comisia de control obștesc pune 
la îndoială utilitatea ei. In schema 
magazinului este încadrată o casie
riță care nu taie bonuri ci slînd 
lingă măcelari ia banii de la cum
părător și îi pune într-o valiză. Pen
tru atîta lucru nu este necesară o 
casieriță. N-ar fi mai indicat ca în 
locul ei să fie angajat încă un mă
celar care să asigure o deservire 
mai rapidă a cumpărătorilor ?

Constatările comisiei de control 
obștesc trebuie să facă neapărat o- 
biectul unei analize a conducerii 
O.C.L. Alimentara. Pentru că ele se 
referă, la nereguli care nu pot fi to
lerate într-o unitate a. comerțului 
nostru.

de

dar 
stă. 

dacă vreți să-l mai vedeți, 
grabnice, tova- 
presei* din Pe

D. C

Perspective
la sfîrsit

probleme
trimestru

condu- 
ia mă-

încă din aceste saptămini, 
cerile de șantiere trebuie sa 
suri pentru executarea de canalizări, 
îngroparea conductelor de apa, ca
blurilor electrice de înalta și joasa 
tensiune, plantarea stîlpilor de ilu
minat exterior. Realizînd din timp 
aceste lucrări de teren, nu. se. vor 
mai repeta cazuri (numeroase în tre
cut) cîiid peste teren nivelat,

gazonat, drum nou pavat, cilindrat, 
«e trece la săparea diverselor 
turi... pentru că s-a uitat să se 
gă. cutare cablu sau conductă 1

Privind cu- simț de răspundere 
blemele ce le stau în față, la 
sit de trimestru, pregătindu-se
meinic pentru noul trimestru de mun
că. constructorii șantierelor noastre 
iși vor crea condiții pentru, reali
zarea în bune conditiuni a. sarcinilor 
de plan.

șan- 
tra-

pro- 
sfîr-

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
( 
i 
i 
I 

luptei | 

tidul Co- I 
militantii |

I 
I

ACADEMIEI
au apărut

PETRIC, conferențiar uni
versitar
GH. ȚUȚU1 (cer« «-taior print i- 
pal la Insliliitnl de studii Isto
rice și soclal-pollllce de pe 
lingă C.C. al P.C.R.)Recenl, Comitetul județean pentru 

cultură și artă a inițial, in 
Denșuș, o acțiune care s-a 
de un mare succes. In sala 
Iui cultural din Densuș, în 
la ora stabilită; un mare număr de 
locuitori an luai parte la acțiunea 
intitulată .Afemoria pamfntulbi 
tal".

Cu această ocazie, Iov. Gheorglie 
Armășescm a evocat, într-o liniște 
deplină, trecutul acestei localități, 
iar Iov. Ioan Groza, profesor la Li
ceul din Hațeg a lămurit o serie de 
întrebări puse în legătură cu trecu
tul acestei localități.

Tovarășa profesoară lulia 
' nu, născută și crescută îh 
1 minunată Țară a Hațegului, 
printre altele cu o 

I „Noi, cei de 
.' lui, avem Fn 
I cililor noștri, 
j Imaginea vie 
1 au îhfruntal' cu pieptul legiunile ro- 
; mane": Apoi a vorbit pe larg des- 
' pre unul din cei mai mari cărturari 
. ai noștri oriiglnar din această comu
nă. Ovid' Densușeanu.

Mai mult decît atît: unii' dintre 
cer prezenți la acest adevărat sim
pozion, au declarat cu 
tie, că hau cunoscut 
marele învătat și că 
drag aminte- de el, în 
ruindii-le figura lui luminoasă, 
această ocazie, unul din participantfi 
la acest simpozion — Zenoliie Den- 
sușeanu — declară, nu fără oareca
re mîndrie, ră face parte chiar din 
neamul (tensușenilor.

Tn continuare, li s-a- vorbit celor 
prezenți despre o altă ficpiră lumi>- 
noasă a poporului nostru — Nirolae 
Iorga — savantul care- a 
cîleva ori. Densusul. Li « 
apoi despre istoricul 
Densuș, explicatiih 
numeroase 
minarea sil 
au vizionat cu deosebit interes 
mele documentare „Piitna 500" 
„Io; Ștefan voievod".

Nicu ZI 
corespondent

Unificarea mișcării 
muncitorești 
din România

Lucrarea tratează una 
problemele cele mai importan
te ale luplel clasei muncitoa
re din (ara noaslrii, ale isto
riei contemporane in ansamblul

Plămădită în procesul 1 
comune dusă de Partidul C< 

!i munist Român și de r 
revoluționari din Partidul So

ți cial Democrat împotriva reac- 
[ tiunii burghezo-moșicrești și a 
l unor elemente Oportuniste și 
ț, scizioniste din mișcarea mun- *' 
!l cilorească, crearea în februarie I 

1948 a partidului, unic al cla- 
muncitoare — f 

îsc Roman -- a con- 
eveniment de seama 

a a tărik ea a 
. asigurat clasei- muncitoare con- 

necesare îndeplinirii mi- 
« siunii is

din

Annen- 
accastB 
a spus 

emoție: 
Hiițegu- 
fața o-

t
! 
t
| 1948 a partidului, unic al cla- ?

■ sei muncitoare — Partidul | 
|, Muncitoresc Roman — a con- *' 
I stituit un eveniment de seamă I, 
| in viata politica, a tării ea a 5 
{asigurat clasei muncitoare con- r 

dițiile necesare îndeplinirii mi-

{. siunii istorice de forță condu- F 
cătoaro in opera de făurire a .

.. socialismului.
I Drumul spre
i ci

Cînd țuica fiartă
potolește foamea

Multe minuni se mai înlîmplu in 
lumea asta! Unele de prea cald, 
altele de prea frig. Fiecare minune 
cu anotimpul ei preferat și mai 
ales favorabil. Așa și cu fochiștii. 
Anotimpul lor preferat e iarna. A- 
fară bale vîntul, ninge, e ger, toți 
tremură și-și suflă-n mîini, iar ei 
se sfîrșesc de căldură. Sînt unii 
însă, cărora nu le ajunge căldura 
radiată de focar. Și atunci caută și 
alte SUIJ5&. Printre aceștia se nu
mără si. Suteu Vasile, fochist la sta
ția do încălzire centrală a materni
tății. Ce-a /hfrut ^ Mfoi- nimic. Tn-fr-v 
zi, după ce a aprins focul, i s-a fă
cut foame. Și cum cu foamea nu le 
poți juca, a plecat în oraș să-și 
cumpere mîncare. Pîine și salam -- 
zirea ăzgîndit.

Ce-er fi sa i 
afară; Și în 
dorea ceva, cald, a intrat la bufetul 
„Jiul". Aici, de toate. Sărmăluțe, 
tocăniță... — Așa. — își- zise Suleu. 
V., sa-ncep cu a țuiGă caldă. Are 
și ea piper ca și sarmalele. Și-a în
ceput- să-și facă încălzirea, pînă 
cînd, mai; mai: să nu4> mai: țină' pii- 
cioarele. Și bine încălzit a 
să-și continue serviciul.

remea asta a intervenit •
nine la instalația rămasa
.ecjheatîî: care a întrerupt

• ea maternității vreme
Noroc că nu s-a 
deosebit cu cei interni 
leu Vasilc, nu. scăpa 
„mustrare scrisă cu

plecai 
Dar, în 
o defec-

vădita
ateii din Tara 
permanentă în 
în fața- ochilor minții, 

a dacilor, a celor care

firească emo- 
personal pe 
iși aduc cu 
memorie stă- 

Cu.

vizilat de 
vorbește 

bisericii, din 
fiind însoțite de 

> proiecții. Înainte de t'er- 
iinipozionului, cei prezent! 

fil-

. socialismului.
I Drumul spre unificarea, ideo- 
(, logică, politică si. organizatori-

i că. a. clasei muncitoare a fost 
un drum greu, adeseori sinuos 

I presărat cu succese dar uneori 
1 și cu pași înapoi.;, el a marcat 
I. însă o tendință ascendentă, 

ceea ce i-a asigurat succesul. 
|> înfățișarea veridică a acestui 
• drum constituie preocuparea- 
F lucrării menționate.

Realitate și limbaj
de

HfiNRT WA1.D

Un spor 
de frumusețe 
localităților 
municipiului

/(. imare din pag. 1)

bănești 
lucrări 
folosite

tlrăzilor, a: trolua-

Bineînțeles- că fondurile 
prevăzute în buget pentru 
gospodăreșli-edilitare vor fi 
din plin la realizarea obiectivelor 
propuse;

I. Și ANUME SPRE CE OBIECTIVE 
VA FI. CANALIZATĂ ACTIVITA
TEA ?

R. Rbpararea
reior, fațadelor clădirilor — îndeo
sebi în centrul orașului și pe ar
tera principală — amenajarea cores
punzătoare a intrării și ieșirii- din 
oraș, extinderea zonelor verzi. A- 
ceeași atenție va fi acordată- aspec
tului cartierelor și coloniilor mun- 
cit'oresli1..

I. CIT TIMP IȘb VA- DESFĂȘURA. 
ACTIVITATEA- COLECTIVUL?

R". Pînă în septembrie anul curent. 
Considerăm însă- elape intermedia» 
re perioadele pînă- la- 1 Mai și 23 
August dorind ca înfățișarea orașu
lui să fie cît’ mai' plăcută cu oca
zia acestor sărbători.

I. SE ARE ÎN VEDERE CONSTI
TUIREA UNOR ASEMENEA COLEC
TIVE Șl IN CELELALTE ORAȘE ALE 
MUNICIPIULUI ? >

R. Au fost constituite ‘ colective 
similare atît în cele palm orașe — 
Pelrila, Vulcan, Lupeni și Urican), 
cît și în comunele Aningâșa, Iscronl 
Și Bănită. ./

1 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I

Abordind problemele limba 
j.ului din unghiul de vedere al 
logicii, autorul urmărește, în 
lucrarea ,,Realitate și limbaj", 
modalitățile prin care limbajul 
participa la. cunoașterea reali
tății. Considerînd limbajul ca 
pe o unitate dialectica intre 
vorbire și gîndire, el insistă 
asupra faptului că vorbirea nu 
este numai un instrument de 
exprimare a unor gînduri gala 
formale, ci este, în același 
timp, și singurul instrument 
de formare a gîndurilor.

De asemenea; el examinea
ză și modul în care gramati
ca; pe baza structurii materiale 
a sunetelor și grafiilor, orga
nizează limbajul în așa: fel în- 
cît să- poată participa atît la 
cristalizarea reacțiilor pragma
tico — afective în formele in- 
fralogice ale gindirii, cît și. la 
structurarea cunoașterii în for
mele ei logice.

H; Wald' demonstrează ca 
datorită limbajului,- care este 
singurul instrument cu ajuto
rul căruia- se pot construi a- 
devărurile, concepția despre 
lume a oamenilor cunoaște 
două etape principale : etapa 
railb-rogicăi și etapa logică. In 
prima etapă, reținut de for
mele lui infralogice în preaj- 
intii sensibilului; limbajul
poale purta gîndirea pinii la 
esențialul din lucruri, insă în 
a doua etapă, distantîndu-se dd 
concret, limbajul participă la 
formarea abstracțiunilor «are 
reflectă esențe din ce în ce 
mai adinqj.

Lucrarea se adresează filo 
zorilor, lingviștilor, precum și 
cadrelor ijniversitare și stu
denților de la facultățile de 
profil umanistic.

nu

ROMÂNIA -
nesupnb- 

încălzi>- 
de 14' ore

întimplat ni 
lati. Altfel 

numai cu 
avertisment".

Text și foto:
I. CIUR

A ruginit spiritul 
gospodăresc al unora ?

Ceea ce vedeți in fotogra
fia alăturata este un adevărat 
certificat al indolentei: un tro
liu părăsit. Se află in apropie
rea puțului auxiliar nr. 1 de 
la mina Dilja. Și sta acolo ui
tat de lume, bătut de viaturi, 
ploi și zăpezi, nebăgat de ni
meni în seamă. A fost folosit 
acest troliu atunci clnd s-a 
construit tumul puțului. Asta 
s-a întimplat în urmă cu a- 
proximatlv doi ani... Construc

torii turnului au plecat, doar 
troliu) a rămas ca un copil al 
nimănui.

Cine o fi stăpinul troliului ? 
!-idbabil trebuie căutat la lo
tul T.C.M.M., aflat tot la Dll- 
ja. Se știe oare că bietul uti
laj, vitregit de grija stăpînului 
sau, a început să fie mincat 
de rugină. A ruginit oare și 
spiritul gospodăresc al unora?

prezentă activă în schimbul 
international de valori culturale în 1968

bi marea 'competiție mon'Uiulă a 
valorilor cultul ale, țara noastră este 
din ce în ce mai prezentă, mai ac
tivă. Expresie a prestigiului mereu 
cresciiid al artei și culturi românești, 
relațiile culturale pe care România 
le întreține cu aproape 100 de țări 
de pe toate continentele sînt tot a- 

ninți" spre cunoaștere și a- 
intre popoare. O confrun- 

mai fructuoasă în domeniul 
schimburilor culturale și artistice cu 
cHel'aite țări este de prevăzut pentru 
anul in curs.

Interesului mereu mai viu al o- 
piniei publice de peste hotare față 
de România i se răspunde prin în
mulțirea prezențelor artistice româ
nești pe meridianele lumii. Astfel, 
in cursul acestui an. formații româ
nești de frunte — Filarmonica de 
stal ..George Enescu", orchestra sim
fonică- a Radiofeleviziunii, baletul 
Operei Române, eonii „Madrigal", 
ansamblul „Ciocirlia*. teatre drama
tice, sint Invitate să întreprindă tur
ner» in circa 32 de țări. LucrSti de 
plastică românească de cele mai1 di
ferite genuri vor fi prezentate peste

hotare in cadrul a 45 de expoziții. 
Pictori, sculptori și graficieni români 
vor expune la bienalele de la Ve
neția, Lugano,' Tokio, Brno 
covia, iar tineri soliști vor lua j^arte 
la concursurile de la Praga, 
con, Budapesta, 
Bruxelles, Varna. Producții 
lografice urmează să fie selecționa
te pentru festivalurile de la Cannes, 
Mar del Plata. Karlovy-Vary, Vene
ția, Viena, Teheran, Acapulco. Leip
zig, San Francisco.

Programul bogat de schimburi 
culturale va prilejui, în acest an, 
publicului românesc posibilitatea să 
asiste la spectacolele pe care le vor 
prezenta citeva mari colective ar
tistice din străinătate printre care 
pot fi menționate Teatrul Național 
din Praga, Teatrul „Atelier 212" din 
Iugoslavia; Teatrul Național din Var
șovia. orchestre simfonice din Fran
ța. Ungaria ș-i Iugoslavia, orchestre 
de cameră din U.R.S.S., R. D. Ger
mană. precum și Opera din Stuttgart, 
formații, folclorice din Albania-. R.P.D. 
Coreeană, Iran, India. In curs do 
perfectare sînt tratativele pentru

si Cra-

l Besan-
Munchen, Paris, 

cinema-

turnee în, România ale unor toima-- 
til de balet, teatru, muzică de. came
ră, muzică ușoară din .Italia; Dane
marca. Anglia, S.U.A., Bulgaria; Fran
ța și alte țări. In domeniul artelor 
și al cărții, 40 de expoziții pe di
ferite profiluri sint așteptate la Bu
curești și în alte orașe ale țării. In
tre acestea se pot< cita de pe acum 
expozițiile de artă din U.R.S.S;. Da
nemarca, R. F. a Germaniei, Italia, 
Argentina, S.l’.A.. expoziția de „Ce
ramică egipteană". expozițiile de 
carte din Cuba. Iugoslavia. Olanda, 
Polonia. Totodalăj Mamaia va găzdui 
cea de-a doua ediție a. Festivalului 
international al filmului de animație.

Programul de schimburi culturale 
pe anul în curs este o nouă confir
mare a activității fructuoase a țării 
noastre in domeniu) stabilirii de re
lații rodnice intre diferite țări, indi
ferent de orinduireai lor. socială șl 
politică; în interesul- păcii, și. al pro
gresului, al dezvoltării continue a 
cooperării internaționale.

Y
Sanda IQNHSCU 

redactor la Agcrpres
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FOTBAL
După un meci anost:

MARGINALII
LA ETAPA A III-A

O HUI ȘI RAPID AU „PLONJAT" SPRE 
MIJLOC A CLASAMENTULUI.

• ARGEȘENII AU FĂCUT SCHIMB DE 
STEAUA.

9 DINAMO BACĂU I A 
SARF. „VICTIMĂ" — U.T.A.

PARTEA DE

PRIMA VICTORIE ÎN DEPI A-

JIUL PETROLUL 2-0
• min. 14: 1-0. Libardi transformă impecabil penaltiul a 

cordat în urma unui fault
• min. 44: O frumoasă „țesătură" de

pescu „pune" o minge excelentă 
tează în gol

* Raport de cornere: 7-2 pentru Jiul

pase. Octavian Po
int Covaci care șu-

ar fi ca obținută, 
orice victorie, e 

ieri, 
«alulat în final 

obținută la

Victoria, oricum 
e victorie. Și ca 
valoroasă. Spectatorii prezențl, 
pe stadionul Jiul, au s<' 
victoria favoriților lor 
capătul unui îneci slab, de nivel teh
nic redus, în care acțiunile ambelor 
echipe au fost lipsite de orientare 
iar concepțiile de joc deficitare. In
tr-adevăr, nu exagerăm de loc afir- 
mînd că nivelul fotbalului practicat 
de cele două echipe a foșt subme
diocru. Au abundai pasele greșite, 
execuțiile tehnice defectuoase, faul
turile (care deși nu grosolane au 
„frînat" in repetate ori cursivitatea 
jocului). In multe perioade din tim
pul partidei pe teren trona o lîn- 
cezeaLI inexplicabilă, unele încercări 
«le a da ..tonul" unui joc mal atrac
tiv, din partea lui Libardi, Grozea. 
Peronescu sau Moldoveanu, apărînd 
sinqulare și fără șanse de a fi îm
părtășite și de coechipieri. Jiul a 
obținui lotuși ușor victoria în acest 
meri. Ce-au avut în plus fală de 
oaspeți ? Mai multă voința, o mai 
ficibinle dorința de a învinge.

Cind după citeva secunde de la 
începerea partidei, Moldoveanu are 
ocazia de a deschide scorul, cre
deam ca ploieșlenii au venit... la 
riștiq. Dar nu. S-au resemnat repede 
după primul gol, forma bună și „e- 
videntul progres" cu care au fost 
..aureolați* de cronicarii sportivi 
după meciurile din primele două e- 
tape, nedemonstrindu-le la Petroșeni.

Deși pe parcursul întregii partide, 
doar două au fost șuturile mai pe
riculoase și mai spectaculoase expe
diate de jiulișli, ocazii de a înscrie 
mai multe goluri portarului M. Io- 
nescu au fost destule. Enumerăm 
doar cîteva : min. 5 Libardi a întîr- 
ziat cîteva fracțiuni de secundă cu 
„fenta" pe care i-o pregătise porta
rului oaspete; min. 22 la o fază con
fuză cei doi... Ionescu din apărarea 
Petrolului se incomodează reciproc, 
profită Peronescu, dar mingea exce
lent centrată este... invizibilă pen
tru ceilalți alacanți; min. 33 Octa
vian Popescu și Peronescu nu ajung 
minqea scăpată de M. Ionescu; peste 
un minut Peronescu din nou creează 
o fază concretă de gol. dar „saltă" 
minqea peste colțul drept al porții; 
min. 41 Naidin expediază un șut de
fectuos dinlr-o poziție bună. In pri
ma repriză am mai notat și o oca
zie a ploieșteanului Grozea care, 
trecînd cu ușurință de Stoker, a fost 
„oprit" în ultimă instanță de Geor-

«icvlcl. Jocul în repriza a doua a 
fost ceva mai cursiv, mijlocașii Jiu
lui acționează mai prompt, Grizea 
(înlocuitorul Ini Octavian Popescu) 
alimentind mai mult cu mingi utile 
pe alacanți. Grozea și Oprișan au 
două „numere" personale destul de 
reușite însă Georgevici, de netrecut 
în meciul de ieri, „stopează* totul.

Spre sfirșilul meciului, în urma 
unor schimburi reușite cu Grizea și 
Peronescu, Covaci încearcă vigilen
ta lui M. Ionescu printr-un șut ex
traordinar de frumos și bine plasat, 
respins 
leș lean 
înainte 
Libardi 
de gol.

Și, iac-așa, a luat sfîrșit un meci,

în extremis de portarul plo- 
(min. 62). Cu cinci minute 
do fluierul final Covaci șl 
pierd încă o mare ocazie

în care echipa Jiul, fără să facă un 
meci bun, cu care ne obișnuise — 
combinativ, mereu in mișcare — o 
obținut încă două puncte care-au 
„săltat-o" de pe locul 11 pe locul ?.

Arbitrul Aurel Pop (Cluj) a con
dus cu scăpări.

Au jucat formațiile: JIUL: Zam
fir — Tonca, Stoker, Georgevicl, Mi
hai — Octavian Popescu (Grlzea), 
Sandu — Peronescu, libardi, Covaci, 
Naidin; PETROLUL: M. Ionescu — 
Alexiu, N. Ionescu, Pal, Dragnea — 
Dincuță, luhasz — Grozea, Oprișan,

In meciul echipelor de rezerve-ti- 
neret, au 
1—0, prin 
Stroe, ~"

învins tot localnicii cu 
golul înscris de Babeț.

Festivalul golurilor etapei a 
treia a campionatului diviziei 
A de fotbal a fost deschis 
Mateianu. Pentru 
ine „bancarii" au 
13 dinamovlșlilor 
„Rocada" insă nu 
nil dinamovlșlilor 
galat. Se părea 
\or fi împărțite. Cind nimeni 
nu se mal aștepta, in minutul 
87, dinamoviștii înscriu golul 
victoriei. Cele 
au mai rămas 
partidei s-au 
cienle pentru

Partida a doua a 
dintre Steaua și Rapid, a în
ceput cu o adevărată lovitură 
de teatru. Cronomelrul indica 
abia trei minute de la începu
tul partidei cînd Rapidul condu
cea cil 1—0 prin golul înscris 
de Pop. Apoi, Dumitrii! II ma
jorează scorul la 2—0. A fost 
o repriză a 
ne-a amintit 
ne. La 2—0 
leștean și-a 
henț în careu. Steliștii au „re
fuzai" însă „cadoul", ratind 
prin Voinea lovitura de la 11 
metri. Totuși ei reduc scorul 
printr-un gol marcat de Con
stantin. Rapidiștli înscriu însă 
și al treilea gol detronîndu-i 
pe lideri de pe primul loc.

„U" Craiova s-a deplasat la 
Pitești cu puține speranțe. 
Ceea ce n-a reușit acasă in

de 
scurtă vre- 
cedat locul 
buciireșleni. 
le-a convo
care au e- 

că punctele

Irei minute cile 
pină la sfîrșitul 
dovedit insufi- 

egalare.
cuplajului,

Rapidului care 
de zilele lui bu
lin apărător giu- 
permis să facă

mecinl cil Dinamo București 
nu pulea avea pretenția să 
obțină in fața echipei lui Do- 
brin. De altfel, argeșenii le-au 
și administrat trei goluri. Con
solarea craiovenilor este că 
au „reușit" să marcheze pri
mul lor gol in 270 de minule 
de joc. Cam „palidă* consola
re pentru o echipă cu preten
ții la primul loc. Ceri este 
îaplul că... oltenii nu „merg".

A.S.A. Tg. Mureș a rezistat 
cu greu „valurilor* mării. „Ta
lazurile” echipei Parul s-au 
izbit însă de o apărare tenace. 
Pină la urmă insă mureșenii 
au trebuit să se întoarcă acasă 
cu trei goluri in valiză lăsînd 
doar linul, stinqher. pe malul 
mării.

Ceea ce n-au reușit băcăua
nii in șapte meciuri in depla
sare, au realizat in a) optulea. 
Au învins, șl încă cu 2—0, pe 
U.T.A. Se vede cit colo că tex- 
liliștli au „țesătură" slabă de 
pase acasă.

Echipa lui Teașcă a transpi
rat din greu pină să invingă, 
la limită, pe stegarii din Bra
șov. Oricum, 
seamnă chiar dacă e chinuită 
și obținută în fața ultimei cla
sate. Jiul noslrn nu s-a dez
mințit nici de aslă dată. A în
vins lejer pe ploieșleni. Dar. 
istoricul acestui meci s-a elu
cidat în cronica alăturată.

D. CR1ȘAN

tot victorie în-

V. TFODORESCU

CI ASAMENTU1
1. F. C. Argeș 16 9 8 4 26—13 21
2. Steaua 16 8 4 4 28—18 20
3. Farul 16 8 3 5 25—15 19
4. „U" Cluj 16 7 4 5 18—18 18
5.’ Dinamo Bacău 16 9 0 7 22—27 13
6. Rapid 16 7 2 7 20—21 16
7. Jiul 16 6 8 7 22—18 15
8. Petrolul 16 7 1 8 17—17 15
9. „U" Craiova 16 7 1 8 20—21 15

10. Dinamo București 16 5 5 6 18—21 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 16 5 5 6 18—24 15
12. U.T.A. 16 6 2' 8 13—15 14
13. Progresul 16 G 6 7 16—23 12
14. Steagul roșu 16 4 3 9 10—22 11

ETAPAREZULTATEI E ETAPEI A 11I-A

Jiul — Petrolul 2—0 (2—0) 
Farul — A.S..\ Tg. Mureș

3-1 (2—1) 
Craiova
3—1 (2—0)
3-1 (2-1)
Bacău
0—2 (0—1)

Steagul roșu
1—0 (0—0)

Dinamo București — Progresul
2—1 (1—1)

VIITOARE
Dinamo București — F. C. Argeș

Petrolul — Progresul

F. C. Argeș - „U" „U" Craiova — „U* Cluj

Rapid 
U.T.A.

Steaua
Dinamo

Steaua — Farul

„U" Cluj
Jiul — Rapid

Pe stadion
spectatori civilizați

A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A.

Steagul roșu — Dinamo Bacău

• Că ar exista spectatori de 
Iolbal cărora să nu le placă... 
fotbalul refuzăm a crede. Că 
ar exista pasionali ai sportu
lui cli balonul rotund care să 
nu dorească cu ardoare vic
toria „ieblejelor" lor, 'la iei e 
incredibil. Tot imposibil de 
conceput este și faptul ca cei 
care „maniacă fotbal pe pli
ne" — cum spune o vorbă — 
ar lăsa sâ ie scape o zi fără 
să cilească-n ziare cronicile 
Iolbalistice. Și lotușii.

Deși le place fotbalul, deși 
ar fi în stare să facă orice 
pentru victoria favorijilor lor, 
deși citesc în ziare că la cu
tare meci, pe cutare stadion, 
pentru acte huliganice, pentru 
insulte aduse oaspeților, sta
dionul a lost suspendat — de
geaba, alifia „înfierbîntați" nu 
înțeleg că și spectatorii, oricît 
le-ar fi acestora de neîngră-

După 
minutul 90

Discul ii uprinse, comentarii 
pe marginea meciului, păreri 
asupra comportării echipelor 
au loc în cabinele jucătorilor, 
ca și-n cabina arbitrilor. Aici, 
este prezent și observatorul 
federal OLARU PL1 RE. Solici
tat să-și spună părerea despre 
acest meci el ne-a relatat : 
„Jocul celor două echipe nu 
s-a ridicat la valoarea aștep
tată. Au abundat faulturile de 
ambele părți; s-au trimis multe 
mingi lără adresă. După păre
rea mea, victoria Jiului este 
meritată, ea liind rodul unui 
plus de voiaja din /rarleu ju
cătorilor acestei echipe".

lată ce ne-a spus, după min. 
90, și arbitrul' POP AUREL: 
„Am lost nevoit sd întrerup 
de foarte multe ori jocul din 
cauza nervozității jucătorilor 
celor două echipe. Aceasta a 
dus la scăderea spectacolului 
fotbalistic. Referitor la lovitu
ra de la 11 metri acordată de 
mine in favoarea gazdelor, pot 
spune că ea a lost dictată ca 
urmare a faultului comis în ca
reu asupra lui Libardi, de că
tre fundașul Alcxiu. Am fost 
prea aproape de. fază ca să ezit 
să nu dau 11 melri".

Antrenorul secund al Jiului, 
dr ERlNCULESCU VASILE u 
finul să-și saună și el părerea 
despre joc : ..Băiefii mei. deși 
ou obținu! <> victorie, relativ 
ușoară, nu au desfășurat lotuși 
același joc tehnic și-n viteză 
pe întregul parcurs al /rariidei. 
Aceasta și din cauză că ei se 
resimt încă de i>e urma gripei".

...Am consemnat aceste de
clarai ii, după min. 90, pentru 
a aduce la cunoștința cititori
lor noștri itărerile celor de 
mai sus, de competenta cărora 
nu se poale îndoi nimeni.

C. MATEESCU

In vederea creării unei emulații 
în activitatea fotbalistică Internă, 
Federația română de Iolbal a decis 
Instituirea unor trofee care vor răs
plăti cele mal bune comportări In 
campionatele republicane, în orqanl-

zarea competițiilor 
școlare etc. Vor II 
eficacității", „Clipa 
ploma de antrenor 
nlonul de 
rul de aur'

pentru copii și 
acordate : „Cupa 
Fair-play*, ..Di
al anului", „Fa*

omlsip fruntașă". „Fluie- 
etc.

POPICE

Echipa Voința 
a municipiului

campioana

Recent a luat sfîrșit, la Deva, faza 
pe municipiu a campionatului repu
blican pe echipe, ediția 1967—I9G8.

După desfășurarea partidelor, da-

cliipei Voința Deva, rare de altfel 
vor lua parte la etapa pe județ, ce 
se va desfășura în rărind la Hațeg.

Dintre jucători s-au evidențiat j

corespondent

samentul este următorul: loan Buorlesch cu 886 popice dobo-
1. Voința 6 6 0 0 26 604 p.d.- 18 P- rile și Ștelan Buortcscl i « u 810 p.d.,
2. Auto 6 3 0 3 25 175 p.d.-12 P- •imhii de la Voința.
8. Spartac 6 2 0 4 25153 p.d.-10 P
4. Rapid 6 1 0 5 24 777 p.d.— 8 p Nico SBUCHEA

S-au remarcat toți component» <•-

Handbal

Echipa feminină a Școlii sportive 
în plină activitate internațională

Lotul echipei feminine a 
Școlii sportive din Petroșeni, 
participantă la campionatul di
viziei B, se află de cîteva zile 
în turneu in R. P. Bulgaria. 
Aici jucătoarele noastre vor 
susține cinci meciuri de veri
ficare, cu selecționata Școlii 
sportive din Russe, Volvov 
Schumer, și cu alte două echi
pe fruntașe ale handbalului din 
capitala țării prietene.

In ziua de 26 martie, după 
ce echipa noastră se va în
toarce in țară. v a participa la

Cupa municipiului București, 
alături de citeva echipe bucu- 
reștene și străine.

In ziua de 3 aprilie echipa 
feminină de handbal a Școlii 
sportive din Petroșeni va primi 
replica unei echipe din prima 
divizie de handbal a R. F. a 
Germaniei. Meciul va avea loc 
'.a Petroșeni.

ÎN OFSAID

turbulentă

MARȚI 26 MARTIE

pol adresa 
din Petro- 
nr. 90, te-

r/i/e drepturile, trebuie să lie 
civilizați. După meciul de ieri, 
am avut și surpriza neplăcută 
să aflăm că unii dintre spec
tatori... s-au săturat de iolbal. 
Da, pur și simplu, din moment 
ce-i atrăgeau geamurile trans
parente ale mașinii petroliste 
pe care le-ar ii dorit... cioburi, 
e vădită dorința acestora de 
a vedea terenul at it de îndră
git suspendat. Dar iubitorii fot
balului din \'ale nu doresc a- 
cesc lucru. Și i-au împiedicat 
pe

Agcnfla (flmpienatuim interjndețean
I
i

Stiinta

O fază care pledează pen
tru frumusețea 
handbal.

Ieri, au intrat in întrecere și echipele de iolbal partici
pante Ia campionatul Interjudețean. Scorurile, în general, 
strinse, dovedesc lupta acerbă pentru ocuparea unui loc cit 
mai bun în clasament. In rindurile ce urmează redăm. în 
mod succint, cronicile cîtorva intilniri transmise la redacție 
prin telefon de la corespondenții noștri voluntari.

Scor strîns
Sa Aninoasa

Petroseni

Primul meci din returul campio
natului interjudețean, disputat pe te
renul din Petrila, dintre echipele 
Știința Petroșeni și Constructorul 
Lupeni s-a terminat cu victoria gaz
delor. Meciul începe cu dominarea 
gazdelor care în minutul 15 obțin un 
corner executat de Știr. Portarul 
constructorilor introduce mingea în 
plasă, dar arbitrul de centru anu
lează golul care era perfect valabil. 
După 10 minute, o țesătură de pase 
între Munteanu — Răsădeanu — Bul
bucan și ultimul reușește să înscrie. 
Prima parte a jocului i-a sfîrșit cu 
scorul de 1—0.

Constructorul Lupeni

După pauză, în minutul 50, Tudor 
Vasile în loc să degajeze balonul 11 
trimite portarului dînd posibilitate 
lui Jura să intercepteze și să Înscrie. 
Văzindu-se egalați studenții luptă cu 
mai multă ardoare și reușesc să în
scrie prin Munteanu în minutul 68. 
In continuare se atacă insistent, dar 
se ratează foarte mult prin Bulbucan, 
Răsădeanu și Pănescu.

Ne-au plăcut cum au jucat, Mun
teanu, Știr, Păsculescu de la gazde 
și Faur, Nae de la oaspeți.

Constructorul Hunedoara

HUNEDOARA. (Prin telefon de la 
Mirceâ Neagu).

Disputată pe stadionul vechi din 
localitate, partida dintre Construc
torul Hunedoara și Abatorul Hațeg 
a fost de un slab nivel tehnic. Spre 
a fi în ton cu nivelul jocului, arbi
trul de centru D. Șerban din Deva 
a condus la fel cu multe greșeli. 
Cu o mai bună condiție fizică și c 
pregătire superioară, echipa gazdă a 
cișligal cu scorul de 3—0, la pauză 
1 0. An marcat în ordine: Ileș II,

.Vasin, lies I. Jucătorii din Hațeg

Emil ian NEAGOE 
student

sint

a-

au jucat șters dovedind că nu 
pregătiți suficient pentru acest retur 
de campionat. De fapt în întregul 
meci oi au tras doar două șuturi pe 
spațiul porții. Slaba comportare a 
echipei din Hațeg se datorește lipsei 
de sprijin din partea conducerii
sociației. Semnificativ în acest sens 
este faptul că pentru a-și putea face 
încălzirea oaspeții s-au văzut ne
voit! să împrumute mingea de la 
partenerii lor do întrecere, iar a- 
tunci cînd s-a schimbai un jucător 
de cîmp a trebuii să i se dea și tri
coul jucătorului înlocuit.

Timpul splendid nu a izbutit să 
atragă pe stadionul din Aninoasa 
decît aproximativ 70 de spectatori. 
Cei rămași acasă au avut ce regre
ta. Jocul a fost vioi, antrenant șl 
presărat cu multe faze de gol la 
poarta oaspeților.

Localnicii atacă din primele mi
nute de joc și reușesc să domine 
teritorial. In această situație ei ob
țin 7 lovituri de colț pe care nu le 
pol fructifica. In min. 13 hunedore- 
nii inițiază un reușit contraatac ca
re se încheie cu un șut extrem de 
puternic al lui Marin Radu, dar 
mingea se izbește de bară.

Pentru a da un plus de eficacitate 
înaintării, după pauză, Furnea trece 
din apărare pe postul de extrem 
stînq. Schimbarea este bine inspira
tă „veteranul" Furnea punînd de 
multe ori în pericol poarta oaspeți
lor. In min. 65 Furnea trimite cu ca
pul balonul spre poarta goală. Un 
jucător de cîmp îl retine cu mina. 
Lovitura de la 11 metri este trans
formată impecabil de Gram, porta
rul minerilor.

A condus cu multă competență 
brigada de arbitri din Deva avînd 
la centru pe Matei Constantin.

La juniori Minerul Aninoasa — 
I.C.O. Hunedoara 0—-7.

In atenția 
cititorilor noștri

Ziarul „Steagul roșu" 
meșle de la cetățeni, pc 
a fi publicate in cadrul 
brici! „MICA PUBLICITATE" 
diferite anunțuri cum sini :
— PIERDERI DE ACTE
— LECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE SERVICIU
— OFERTE DE SERVICIU
— SCHIMBURI DE LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI DE FAMILIE
— VÎNZĂRI-CUMPĂRĂRI
— DIVERSE

Cei interesați se 
redacției noastre 
șenl, sir. Republicii 
lefon 1662, 269.

In direct
Casele de vacanță. 
Transmisiune de Ia CIL- 
Bacaii.
Curs de limba franceză 
— lecția a 9-a.
TV pentru școlari:
„Dela 1 la 1 000 000 000". 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial: Thierry la 
Fronde.

20,26 Album de poezie.
Sonete din lirica univer
sală.

20,35 Reportaj filmat.
20.50 Istoria teatrului univer

sal: Maxim Gorki — 
„Vilegiaturișlii".

22,30 Romanțe.
Cîntă o formație condu
să de Ionel Budișteanu. 
Soliști: Angela Moldo
van și Traian Uilecan.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea omisiunii.

Constantin DANII A

TARIFELE PENTRU

Mica publicitate

Tarif de bază
— pierderi
— lecții și meditații
— cereri de serviciu
— oferte de serviciu
— schimb de locuință
— închirieri
— vînzări-cumpărări
— anunțuri de familie
— diverse
Majorări de larif
— urgențe (anunțurile 

publică in maximul 
3 zile)

— anunțuri in chenar
— literă deosebită
— răspunsuri la redacție

• se 
un

50%
50%
25%
20%

Parîngul Lonea-Minerul Uricani 3-1
Minerul Vulcan

PROGRAM DE RADIO
MARȚI 26 MARTIE

PROGRAMUL 1

6,00—8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Radio- 
racheta pionierilor; 9,55 Piese voca
le de estradă; 10,10 Curs de limba 
engleză ; 10,47 Album de madriga
le; 11,00 Buletin de știri ; 11,03 Mu
zică populară; 11,15 Muzică ușoară; 
11.45 Sfatul medicului: Vitaminiza- 
rea organismului ; 12,00 Pagini din 
opere; 12.22 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Tot înainte; 14,35 Ra- 
dio-publicitate; 14.50 Cîntă trio Al
pin ; 15,00 Buletin 
Emisiune de folclor; 15.25 
de operă Viore 
cîntecelor 
Buletin meteorologic; 16,20 
corale alese; 16,30 Călătorie în 
toria civilizației; 16 55 Aria Olelioi 
din opera ,.Hamlet" de Ambraise; 
17,15 Oda limbii române; 17,45 Con-

de știri; 15.05
Recital 

el Ban; 15 40 Revista 
; 16.00 Radiojurnal. Sport.

Pagini 
is-

Meciul dintre Parîngul Lonea și 
Minerul Uricani a început in nota 
de dominare a gazdelor, dar care 
ratează numeroase ocazii favorabile. 
Totuși gazdele reușesc să înscrie 
de trei ori față de un singur gol în- 
m ris de iirirănejw. Meciul însă s-a 
în< Ivial în min. 78 cînd uricănenii 
an părăsit nejuslificat terenul, iai 
arbitrul Mareș Ștefan a fluierat sfir- 
șitul intilnirii. Termina: ea meciului 
înainte .de consumarea celor 90 de 
minule se datorește faptului că în-

trecerea sportivă s-a transformat în- 
tr-o adevărată bătălie. Promotoriul 
acestui scandal de pe teren a fost 
jucătorul Bușe Marcel de la Uricani. 
Este regretabil faptul că chiar în 
prima etapă a campionatului inter- 
județean de fotbal au avut loc ase
menea ieșiri nesportive. Este cazul 
să se analizeze cu simț de răspun
dere această abatere de 
na sportivă, iar autorii 
sancționați cu cea mai 
rilale.

Preparatorul Petrila 
(0-0)

ceriu pentru pian și orchestră de
Jean Absil ; 18,00 Buletin de Știri ;
18.05 Caleidoscop muzical; 18.36
Tribe ia radio; 18 15 Muzică pope
larii ; 19 00 Radiogazeîa de seară .-
19.30 O melodie pe adresa dt nuu'-i-
v oastră ; 20.00 Buletin de știri ;
30,05 Radiomagazin sportiv ; 20,17

la discipli- 
ei să fie 

mare seve-

De-a lungul celor 90 de minute, 
echipele combatante au depus efor
turi susținute pentru cucerirea celor 
două puncte puse în joc. Cei care 
insistă mai mult sint gazdele, dar 
forma bună a portarului oaspete 
Burjanschi, care a apărat goluri gala 
făcute, a împiedicat mărirea scoru
lui. Rezultatul egal la pauză se da- 
torește faptului că oaspeții s-au a-

pârât organizat dar și ratărilor îna
intașilor localnici. După pauză in- 
sistind mai mult in atac vulcănenii 
înscriu de două ori, in min. 59 și 
min. 79 prin Rolf și Cliicianu. Salis- 
Jucător arbitrajul lui Domner Anton, 
deși foarte nedecis in aprecierea 
fazelor la poarta. La juniori, oaspe
ții au învins cu 3—1.

T. MOCUȚA 
corespondent

Ediție
21,00 Melodii-magazin ; 
rick ;
Pagini lirice din
23,00
23,20
24,00
trada

radiofonică Delavrancea;
22,00 Gar- 

22,30 Moment poetic; 22,35 
muzica ușoară ; 

De la muzica ușoară la jazz ; 
Serenade sub clar de lună ; 
Buletin de știri ; 0,05—5,00 Es- 
nocturnă.

PROGRAMUI II

6.45-7,00 Agenda bucureșl-
7,00 Jocuri populare; 7,10 Tot

inie; 7,30 
sunet... de 
cele și dansurile popoarelor; 
Muzică ușoară; 8,30 Buletin de știri; 
8.35 Muzica populară; 3,45 Coruri 
din opere; 9,00 Cvartetul în sol 
minor de Nicolae Buicliu ; 
zică ușoară; 10,00 Buletin 
10,05 Suita „Păsările" de 
Raspighi; 10,30 Antologie 
ratură universală: 
de Boris Vian ;
Iară; 11,00 Muzica
11.15 Vorbește Moscova;

• gini
12,07 Varietăți 
neri 
Arii 
nul 
nai. 
clor
prînz; 15.00 Pagini din operele; 15 15 
Muzică ușoară; 15 35 Piese instru
mentale; 15.30 Prelucrări corale; 
16,00 Muzică populara; 16.15 Sfatul 
modicului ; 16,20 Pagini din opere
te; 16.40 Muzica de estradă; 17 60 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Simfonietta a lll-a în La ho
mo] major do Mihail Andricu ; 17 52 
La microfon. formația Alexandru 
Iînro; 17,40 Radio-publicitate; 18.00 
Muzică populară; 13,10 Amfiteatru 
literar; 18.30 Concert de estradă; 
18,55 Buletin de știri; 19,30 Curs 
do limba franceză (lecția a 40-a); 
19 50 Noapte bună, copii; 20,00 Mu
zică ușoară; 20.15 Cernii meloma
nilor; 20,50 Muzhă ușoară; 21.00 
Buletin de știri; 21,05 Galeria per
sonajelor do operă; 21,30 Capodo
pere ale literaturii : „Mara" d.- I. 
Slavici; 21.50 Melodii ciinoscuio in
terpretate de Jean Păunesm si Ca
terina Valente; 23 00 Radiojurnal; 
23,07 Lucrări concertante de Samuel 
Barber; 0.17 Melodii pentru ore tîr- 
zii; 0,55—1,00 Buletin de știri.

Buletin de știri ; 7,39 In 
fanfară; 7,45 Din cînte-

8,00

9,30 Mu- 
de știri ; 
Ottorino 
de lite- 
zilelor"„Spuma

10.45 Muzică ponu- 
instrumentală ;

11.45 Pa- 
corale; 12,00 Buletin de știri; 

muzicale; 12.45 Ti- 
soliști de muzică ușoară; li 00 
din opere; 13,30 Radiomauazi- 

ascultătoarelor: 14.00 Radioiur- 
Sport; 14,08 Emis iune de foț- 
muzical ; 14,30 Concert de
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„NO TO W A R“
Străzile vechiului oraș al Mantiei 

— ..Intranuiros" — Parcul Libertății 
sau Piața Parlamentului au devenit 
!n ultimul timp locul de întîlnire 
pentru mii de locuitori ai capitalei 
Filipinelor, care spun : „No to war" 
(Nu războiului!). Este protestul 
deschis al filipinezilor lucizi care 
inleleg că participarea alături de 
S.U.A. la războiul de agresiune îm
potriva poporului vietnamez repre
zintă o acțiune antinațională. Valul 
nemulțumirii populare își găsește 
ecou și sub cupola parlamentului 
tării. Recent, comentatorul politic 
de la Manila al agenției Reuter, Mi
guel Marabut, arăta că dezbaterile 
parlamentare în legătură cu votarea 
noului buget destinat întreținerii cor
pului expeditionar filipinez în Viet
namul de sud s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de încorda
tă. ..Doves" (porumbeii) — ale 
căror rînduri cresc — acuzau des
chis pe șeful statului. Marcos, care 
sprijină pe „Hawks" (ulii), că „în
cearcă să conslringă la tăcere opo
ziția și să înșele opinia publică" 
Președintele Marcos și partizanii a- 
Iiantei cu S.U.A., oameni politici a- 
junși la înalte funcții sociale prin 
colaborarea slrînsă cu qeneralii a- 
mericanr, cer să se aprobe suma de 
3.5 milioane lire sterline, destinați 
finanțării contingentului de 2 000 
oameni — ..Philoag" (nume sub 
care este cunoscut corpul expedi- 
ționar filipinez, dislocat în provin
cii Tiv Ninh din Vietnamul de sud. 
Săpl.in'na trecută, președintele fili- 
piiv încerca să arate necesitatea 
colaborării cu S.U.A. în Vietnam, în- 
vocînd ..interesul national", „onoa
rea națională*. Poziția președintelui 
Marcos s-a lovit însă de rezistenta 
acelor parlamentari care văd în co
laborarea cu americanii „un risc ca 
lumea să acuze Filipinele. prin 
prezenta „Philoagu-lui" în Vietnam, 
de violare a Acordurilor de la Ge
neva". In definitiv, spun „doves-ii', 
nu sintem obligati să ajutăm Viet
namul de sud (regimul de la Saigon 
— n r.) numai prin simplul fapt că 
Filipinele sînt afiliate SEATO.

Termenul de înfeudare a tării a- 
pare tot mai des în vocabularul 
unor oampni politici si de afaceri 
din Filipine. Acordurile din 1947 
dintre S.U.A. și guvernul de la Ma
nila au permis ca astăzi guvernul 
de la Washington să dispună pe 
pamînt filipinez de 36 de baze. La 
Subic, de pildă, se află o mare bază 
pentru submarinele atomice ameri
cane si un șantier gigant unde se 
pot repara toate cele 175 de nave 
ale Flotei a 7-a a S.U.A. La Sangley 
Point este instalată stafia de ghidare 
a submarinelor americane, iar la 
Clark Field funcționează cartierul 
general al unităților „13 U.S. Air 
Force". Strategii Pentagonului vor

besc lot mai des de creșterea im
portantei, din punct de vedere lo
gistic, a Filipinelor în sistemul de 
baze amplasate în Oceanul Pacific 
o dală cu creșterea angajamentelor 
de război ale S.U.A. în această par
te a lumii. La Manila, in schimb, nu 
numai opoziția, dar și alte cercuri 
care nu sînt implicate direct în via
ta politică nu văd în colaborarea cu 
guvernul american vreun cîștig 
pentru națiune. La sfîrșitul anului 
trecut, președintele Johnson promi
tea Filipinelor un ajutor economic 
în valoare de... 35 milioane dolari. 
Este o picătură în marea de nevoi. 
Situația economică a Filipinelor este 
din ce în ce mai agravată de um
flarea bugetului militar, care înghi
te cca. 60 la sulă din cheltuielile 
statului. 10 la sulă din totalul bra
țelor de muncă șomează, o treime 
dintre ele sînt incomplet folosite; 
9 țărani din 10 plătesc moșierilor 
anual mai mult de jumătate din va
loarea recoltei obținute cu prețul 
unor mari sacrificii. Puterea de 
cumpărare a majorității populației 
scade vertiginos. Strident în această 
tară săracă apare opulenta unei mi
norități formate din vîrfurile admi
nistrației autohtone, care imită sti
lul de viată al generalilor și func
ționarilor americani. In lupta pen
tru existentă elemente lumpenpro- 
lelare îngroașă rîndurlle bandelor 
de gangsteri. Răpirile, violentele și 
crimele in plină zi hrănesc o largă 
presă de senzații. Pistolul și cuțitul 
au devenit „argumente" pînă și în 
rîndul politicienilor și chiar al poli
tiei. Iată de ce, sugestiv, publicația 
„L'Express" denumea Filipinele „tara 
celor trei C: contrabandă crimina
litate, corupție".

Nu este mai puțin adevărat că 
împotriva actualei stări de lucruri, 
a colaborării cu S.U.A. în războiul 
de agresiune în Vietnam se pronun
ță tot mai multi filipinez!, chiar din 
rîndul burgheziei. Ziarul elvețian 
„Neue Zurcher Zeitung" arăta că 
generația tînără se află în fruntea 
valului de „filipinizare", fenomen ce 
reflectă unele aspecte ale luptei 
pentru independentă economică și 
politică.

Elementele înaintate din rîndul 
tineretului filipinez, alături de o se
rie de persoane cu vederi mai rea
liste din rîndul oficialităților, trăiesc 
tot mai intens sentimentul că tara 
lor poate trece în curînd de la par
ticiparea simbolică în Vietnam la o 
alunecare vertiginoasă în haosul 
războiului. Tot mai multi își amin
tesc că Saigonul nu se află decît la 
1 500 km de Manila. Este, ceea ce 
numea un om politic autohton, o 
trezire lentă, dar sigură la realitate 
a poporului filipinez.

Aurel DUMITRESCU

La baza militară americană 
Khe Sank situată în provincia 
septentrională a Vietnamului 
de sud, peste 6000 de marini 
izolați do două luni, sînt 
„strînși" zi de zi de tranșeele 
săpate de patrioti. Pier
derile suferite de americani 
ating cifre neobișnuite: 1960 
de morii, 196 de avioane și 
elicoptere doborîte. Zilnic 
crește numărul celor scoși 
din luptă.

Marini americani răniți de 
tirul niorlierelor forțelor pa
triotice.

Semnificația schimbării 
Iui Westmoreland

WASHINGTON (Agerpres). 
Schimbarea din funcție a ge
neralului Westmoreland, chiar 
dacă se .anunță că el va ocu
pa un post „mai important" 
în ierarhia militară america
nă, a provocat vii reacții în 
capitala S.U.A. Observatorii 
politici apreciază că președin
tele Johnson i-a creat condi
ții onorabile pentru retragere 
evitînd aparenta unor sancți
uni. In același timp, superio
rul ierarhic al lui Westmore
land, generalul Sharp, coman
dantul forțelor americane din 
Pacific, este practic scos „la 
pensie". In capitala america
nă se spune că noul ministru 
al apărării, Clark Clilford și-a 
inaugurat mandatul încredin
țat, înlocuind pe unul dintre 
principalii responsabili ai an
gajării americane în Vietnam, 
deoarece Sharp se găsea în 
funcție, în august 1964, în 
momentul așa-zisului incident 
din Golful Tonkin, care a de
clanșat procesul de escalada
re a agresiunii americane îm
potriva R.D. Vietnam. Genera
lului Westmoreland i se re
proșează, în cercurile parla
mentare, multe greșeli. El nu 
a înțeles metodele politice și 
militare ale inamicului. De a- 
semenea, atita timp cît a fost

Asumarea unoa* dezbateri
WASHINGTON (Agerpres). — La 

cererea ministrului apărării, Comi
sia senatorială pentru probleme ex
terne și-a amînat dezbaterile cu pri
vire la politica Administrației în 
Vietnam, anunță agenția UPI. Ini
țial, fusese chemat în fața comisiei 
ministrul apărării, Clark Clifford, dar 
acesta a refuzat să Iacă depoziții, 
deoarece, după cum a motivat el, 
nu este încă familiarizat cu „pro
gramul de ajutor militar". El dele
gase Insă pe adjunctul său. Paul

Lupte înverșunate 
in Delta 
Mekongului

SAIGON (Agerpres). — In Delta 
Mekongului, la 200 kilometri de 
Saigon, au avut loc lupte îndîrjite, 
între unități ple Frontului National 
de Eliberare din Vietnamul de Sud 
și ale trupelor regimului saigonez. 
Au lost înregistrate pierderi de am
bele părți. Tot in regiunea deltei, la 
numai 1 km de capitala provinciei 
Kien Hoa, patrioții au aruncat în 
aer un pod utilizat de trupele ina-
mice.

Ciocniri violente între detașamen
te ale palrioților și unitati militare 
amcricano-saigoneze au avut loc în 
ultimele 24 de ore și în regiunea 
My Tho, la aproximativ 70 kilome
tri de capitala Vietnamului de Sud, 
precum și în apropiere de Can Tho.

Incercînd să vină în sprijinul tru
pelor americano-saigoneze aflate în 
regiunea platourilor înalte, bombar
diere strategice americane „B-52" 
au efectuat din nou raiduri în sec
toarele Khe Sanh și Dak To, pentru a 
ataca pozițiile patriojilor.

comandant, forțele americane 
au fost nevoite să suporte 
grele pierderi.

Din surse apropiate Penta
gonului se spune că succeso
rul lui „Westy" va fi gene
ralul Paul Abrams, adjunctul 
acestuia la Saigon. Observato
rii politici subliniază că a- 
ceste schimbări în ierarhia 
militară americană ar fi un 
preludiu al revizuirii funda
mentale a strategiei Statelor 
Unite în Asia de 1 sud-est. Cu 
toate acestea este prematur 
să se tragă concluzii precise. 
In orice caz, politica vietna
meză a Administrației este tot 
mai mult supusă criticii lor. 
Trimiterea de noi trupe ameri
cane, la cererea lui Westmo
reland, a provocat neliniște 
în rîndul opiniei publice din 
S.U.A. Conflictul’ din Vietnam 
continuă să fie problema nr. 1 
pe- agenda politică americană. 
Politica agresivă a Casei Albe 
a dus la cunoscutele rezultate 
ale alegerilor preliminare 
care au avut loc la 12 mar
tie în statul New Hampshire, 
cînd senatorul Eugene Mc 
Carthy, un partizan activ al 
încetării agresiunii din Viet
nam, a obținut un succes sur
prinzător.

Nitze, dar apoi a revenit și a cerut 
senatorului William Fulbright să 
suspende audierile. Agenția UPI re
levă că ministrul apărării ar fi pro
mis președintelui Comisiei senatori
ale amintite că intenționează să fa
că personal declarații în legătură 
cu politica Administrației în Viet
nam, dar mai tîrziu. Această promi
siune l-a determinat pe Fulbright să 
accepte suspendarea audierilor. Nu 
a fost anunțată data cînd vor fi re
luate dezbaterile.

MW MN OIHEMIliL APROPIAT
Noi schimburi 
de focuri intre 
Izrael și Iordania
c

TEL AVIV (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al armatei izraeliene 
a anunțat că, sîmbfită seara, timp do 
o oră și jumătate, forțele izraeliene 
și iordanienc- au schimbat focuri de 
artilerie, de o parte și de alta a 
riului Iordan, în valea Bassan. Ti
rul a fost declanșat de către armata 
iordaniană, înlîi cu mortiere, iar a- 
poi cu arme, automate. In rîndul 
trupelor izraeliene nu s-a semnalat 
nici o pierdere.

AMMAN (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt iordanian a anunțat 
că sîmbătă seara, trupele izraeliene 
au deschis focuri de mortiere asu
pra pozițiilor iordanienc din nordul 
riului Iordan, la granița siriană. For
țele iordaniene, au ripostat, duelul 
de focuri durînd o oră și jumătate, 
fără să se înregistreze nici o pier
dere.

TEL AVIV (Agerpres) — Un pur
tător de cuvînt militar izraelian a 
declarat că „forțele iordaniene au 
deschis duminică dimineață un tir 
de artilerie și focuri de arme auto
mate împotriva pozițiilor izraeliene 
și contra unui tractor care circula 
pe un cîmp în valea Bassan". El a 
adăugat că forțele izraeliene au ri-

Blaiberg se simte
cînd a părăsit spitalul își petrece 
timpul cu cele mai variate activități. 
Dr. Blaiberg locuiește într-un apar
tament spațios dintr-o suburbie a 
orașului Capetown, situat în apro-

CAPETOWN (Agerpres). — Sta
rea sănătății dr. Blaiberg, primul 
om care a supraviețuit unei opera
ții de transplantare a inimii, se 
îmbunătățește pe zi ce trece. De

Celebrul pacient cu „inimă de metis", Philip Blaiberg, a părăsit 
spitalul Groote Schuur din Capetown.

In fotografie: Blaiberg cu soția însoții de cadrele medicale ale spi
talului. (reprod. telefoto UPI 19. III. 68).

AMMAN (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt militar iordanian a 
anunțat că duminică după-amiază a 
avut loc un duel de artilerie între 
forțele iordaniene și cele izraeliene. 
Purtătorul de cuvînt a afirmat că 
„forțele izraeliene au deschis fo
cul pe deasupra Iordanului asupra 
pozițiilor forțelor iordaniene" la 
nord de Shouneh, la nord de Man- 
shiali și la est de podul Al-Maja- 
inea. El a adăugat ca forțele iorda
niene au ripostat

Lucrările Consiliului 
de Securitate

NEW YORK (Agerpres). — In 
noaptea de sîmbătă spre duminica 
a avut loc o noua întrunire a Con
siliului de Securitate consacrată e- 
xaminării situației din Orientul 
Apropiat. Reprezentanții Indiei, Pa
kistanului și Senegalului au pre-

DESTITUIREA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII PANAMA

PANAMA (Agerpres). - Aduna
rea Națională din Panama, anunță 
agenția France Presse, l-a destituit 
pe președintele Republicii, Marco 
Aurelio Robles, sub învinuirea de 
violare a constituției și exercitare 
de presiuni politice. Marco Aurelio 

rentat un proiect de rezoluție. Au
torii proiectului propun „condam
narea acțiunii militare declanșate 
de Izrael" și cheamă la adoptare» 
unui avertisment la adresa acestei 
țări.

După intervențiile cu caracter po
lemic ale reprezentanților Iordaniei 
și Izraelului, președintele Consiliu
lui de Securitate a anunțat că pro
iectul de rezoluție a fost retras și 
că continuă consultările pentru pu
nerea la punct a unui text can- ar 
putea fi acceptat in unanimi' J-. 
Putin mai tîrziu, secretariatul ( 
siliului a anunțai că India. Pakista
nul și Senegalul își mențin proiec
tul de rezoluție.

Lucrările Consilililui de Ser urita- 
le urmau să fie reluate duminică la 
21.00 GMT.

★

NEW YORK (Agerpres). -• Consi
liul de Securitate, întrunit dumini. 4 
la ora 23,30 GMT, a adoptat în una
nimitate o rezoluție care condamnă 
toate acțiunile de violare a încetă
rii focului în Orientul Apropiat.

Robles nu va avea dreptul să ocupe 
funcții publice timp de doi ani.

Funcția de președinte al republi
cii a fost preluată de Max Delvalle, 
prim-vicepreședinte al guvernului 
panamez.

excelent
pierea unei regiuni muntoase. El 
face în fiecare zi aproximativ 40 de 
minute de exerciții fizice, în spe
cial exerciții de respirație, plăminii 
săi fiind slăbiți după anii îndelun
gați ai bolii cardiace. De obicei, el 
se plimbă prin apartament, așezîn- 
du-se și sculindu-se de pe scaun, e- 
xercitiu considerat de medici ca fi
ind foarte folositor. Multă vreme îi 
răpește corespondenta pe care o 
întreține cu oameni din toate coltu
rile lumii. Deseori, în timpul zilei, 
el răspunde numeroaselor sale cu
noștințe din oraș sau din alte țări 
la cele două telefoane instalate ia 
camera sa. Unul din acestea are le
gătură directă cu spitalul „Groote 
Schuur". Lui Blaiberg îi mai rărnîne 
timp să lucreze la o carte în caic 
va arăta ce a resimțit în perioada 
postoperatorie.

In fiecare zi. el se prezintă la 
spital la un control medical. Șoferul 
său afirmă că dr. Blaiberg se urr$ 
cu multă ușurință în mașină. In pri
vința alimentației, el servește zil
nic meniuri variate și deosebit de 
consistente, nefiind obligat să păs
treze nici un regim alimentar. în
trebat de ziariști asupra sănătății, 
el a afirmat: „că se simte exce
lent". Totuși, medicii spitalului a- 
firmă că riscul unei infecții continuă 
să existe, admlnistrîndu-i-se în pre
zent 18 pastile cu diferite medica
mente, inclusiv o doză mare de 
droguri imuno-supresive. Totodată, 
personalul medical al spitalului con
sideră că Blaiberg nu va putea duce 
totuși o viată prea activă. In pri
vința aceasta, chirurgul Christian 
Barnard a declarat recent că pacien
tul său este un om de o vîrstă mij« 
locie cu o inimă a unui om tinăr. 
Dar aceasta nu schimbă faptul ă 
dr. Blaiberg are venele, arlor-'e, 
ficatul și întregul corp al unui >m 
de vîrstă mijlocie. Noua sa inimă 
nu-1 face mai tinăr, ci i-a prelun
git viata numai cu un număr de 
ani.
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Mai sînt șase zile pînă la leu- 
niunea celor zece „mari* ai lumii 
occidentale, care la 29 martie vor 
trebui, după cite se afirmă, să-și 
spună la Stockholm ultimul lor 
cuvînt asupra problemelor finan
ciare mondiale. Pe măsură ce se 
apropie această dală, tensiunea 
Sporește și, o dată cu aceasta, în
cep să se contureze ceva mai clar 
și pozițiile diferitilor participau^ 
la tratative. Două evenimente ma
jore au contribuit la această cla
rificare a pozițiilor. deSchizînd în 
același timp duelul între reprezen
tanții țărilor in discordie. Este 
vorba de hotărîrile de slmbăta 
trecută ale reprezentanților „Pool- 
ului international al aurului", în
truniți la Washington, și de decla
rațiile făcute cllevâ zile mai tîr
ziu de qeneralul de Gaulle și de 
ministrul de externe francez. 
Cnuve de Murville.

La Washington s-a hotărit, du
pă cum se știe, reslrînqerea sferei 
vechiului etalon aur la relațiile 
bancare dintre „cei șapte" (mem
brii .Pool-ului*I, a.-casta. pe cît se 
pare, doar ca o etapă tranzitorie 
spre lichidarea totală a acestuia și 
suprimarea acoperirii în aur a mo
nedei. Parisul a onus un veto ca-

internatio- 
bază unui nou 

celui de la 
1945, pe care 

care a fost în 
cîteva zile.

Paris-Was- 
doi factori: 

reuși să ralieze în 
cît de 
în apă- 
vedere; 

dovedi 
„febrei 

valori. Pri- 
duel le-a 
Partenerii 

„sub

în 
js“ fată de

leyoric acestui plan, insistînd a- 
supra menținerii etalonului aur și 
reevaluării monedelor 
nale de rezervă pe 
acord, asemănător 
Breton Woods, din 
se bazase sistemul 
vigoare pînă acum

Rezultatul duelului 
hington depinde de
1) cîte țări v< 
jurul său fiecare parte și
intransigentă ' se va dovedi 
rarea punctelor salo de
2) cit de eficace se vor 
măsurile pentru scăderea 
aurului" la bursele de v 
mele puncte în acest 
marcat Washingtonul. 
Franței au pus accentul 
presiunea circumstanțelor", 
se exprimase Ravmond Aron 
„Le Figaro" — pe 
pretențiile Statelor Unite. Germa
nia occidentală, în special, 
cea mai favorabilă propunerilor a- 
mericaric-, relevînd mai ales faptul 
că ele sint si conforme deciziilor 
F.M.l. de la Rio de Janeiro, care au 
preconizat crearea unei noi mone
de internaționale de rezervă, sub 
forma faimoaselor „drepturi spe
ciale de extragere". Ea se pro-

„vei

este

nunță, de asemenea, pentru o re
ducere anticipată a barierelor va
male de către țările C.E.E., contrar 
prevederilor acordurilor 
Kennedy", 
Iul acesta 
S.U.A. de 
lor enorm

r

„rundei 
pentru a se veni în fe- 
în sprijinul eforturilor 

reducere a deficitului 
în. balanța de plăți. Ar-

general pronunțîndu-se pentru 
menținerea etalonului aur. Ea a a- 
rătat clar că nici o măsură de re
formă a sistemului financiar inter
național nu poate fi luată fără 
participarea sau împotriva poziției 
Franței.

In ce privește pozițiile principa-

cipala cauză a dezordinelor finan
ciare din lume, iar în al doilea 
rind ca Eutopa occidentală să aibă 
un drept de veto în acordarea a- 
cestor drepturi de extragere. Gu
vernul francez continuă însă să 
se opună categoric „dezarmării va
male" anticipate a țărilor C.E.E., a
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L U L
gumenlul Bonnului este că în felul 
acesta s-ar putea evita, o criză ge- 

.nerală a sistemului financiar occi
dental care ar avea efecte mult 
mai dăunătoare decît sacrificiile 
pe care le-ar face Europa occiden
tală pentru a veni în ajutorul 
S.U.A. Italia, deși a spus și ea 
„yes" la Washington, ulterior a 
început să se distanțeze de pozi
ția acestuia, exprimindu-și neîn- 

, crederea în durabilitatea măsurilor 
luate în capitala americană, ce
tind o reevaluare a dolarului și în

lelor părți antagoniste — S.U-.A. șl 
Franța — și acestea au suferit în 
ultimele zile o. -’oarțecare evoluție. 
Franța, de pildă, deși continuă să 
insiste asupra etalonului aur. nu 
este împotriva creării „dreplurMor 
speciale de extragere" în cadrul 
F.M.L, însă cu condiția ca, în pri
mul rînd, așa cîim s-a stabilit la 
Rio de Janeiro, țările participante 
la un asemenea acord — și în spe
cial S.U.A. și Anglia — să-și li
chideze uriașele deficite ale balan
țelor de plăti, care constituie prin-

firmind că pericolul crizei finan
ciare cu care amenință S.U.A. nu 
constituie decît un’ șantaj ordinar.

La rîndul lor, unele personali
tăți influente ale lumii finanțelor 
din Washington, ca de pildă Geor
ge Moore, președintele lui „First 
National Citv Bank", își exprimă 
îndoiala în legătură cu eficacita
tea măsurii privitoare la crearea 
pieței duble a aurului și cer gu
vernului american să renunțe Ia 
asemenea paleative și să adopte 
măsuri economice de fond mal

eficace. Organul cercurilor de afa
ceri americane „Wall Street Jour
nal", emite și el o idee interesan
tă, arătînd că actuala criză finan
ciară a fost provocată și se va 
menține independent de faptul da
că la baza creditului se află aurul 
sau avuția unei națiuni. Faptul că 
tot aurul american se va scurge în 
băncile europene nu va reuși 
oprească nici inflația în S.U.A. 
nici deficitul balanței de plăți. 
Problema nu este deci cea a unei 
noi „monetizări" sau a unei „tota
le demonetizări" a dolarului, ci a 
măsurilor economice de fond pe 
care va trebui să le adopte Was
hingtonul pentru a-și lichida defi
citul, punînd în primul rînd 
uriașelor cheltuieli peste I 
care depășesc posibilitățile t 
mice ale țării.

In ce privește al doilea 
de care 
lului Paris-Washington, 
efic.-i'itaiea măsurilor pentru scă
derea ..febrei aurului", ultimele 
evenimente pledează în sprijinul 
pronosticurilor franceze. După o 
bruscă scădere, „febra" a început 
să crească din nou, în mod con
stant, la toate bursele* de valori 
europene.

se

Să
Și

I capăt 
hotare 
econo-

factop 
va depinde rezultatul due- 

și anume 
măsurilor pentru 

aurului"

Luni se întrunesc din nou mi
niștrii de finanțe ai țărilor Pieței 
comune în ultima lor încercare de 
ă-și coordona punctele de vedete 
înaintea marei intilniri de la Stoc
kholm a „celor 10". Este semnifi
cativă. în această privință, decla
rația Comisiei C.E.E., dată publici
tății în ajunul acestei întîlniri co
munitare. „Ultimele evenimente, 
se arată in declarație, demon
strează necesitatea unei întăriri a 
solidarității, monetare a tarilor Co
munității. Comisia C.E.E. își expri
mă dezideratul ca în cursul vii
toarelor luni să se înregistreze 
progrese rapide în această privin
ță, care să contribuie Ia o mat 
bună funcționare internă a comu
nității și să permită acesteia să 
joace în ansamblul economiei 
mondiale un rol pe măsura posi
bilităților și răspunderilor s ‘ 
Această declartie, se remarcă 
cercurile ziaristice, este foarte 
propială poziției generalului 
Gaulle, care a 
este gata să participe la o reîn
noire monetară internațională și 
speră să vadă Comunitatea econo
mică europeană jticînd un rol a 
decvat in acest sens.

I. lONESCU

sale" 
în 
a- 
de 

afirmat că Franța 
să participe 

monetară
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