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Soarele își împrăștie cu dăr 
nicie razele aurii; e o zi de 
primăvară călduroasă. Fiind 
miezul zilei, oamenii de ia 
lotul de construcții din Uri- 
cani se află în pauza de prînz. 
Retrași în grupuri, au impro
vizat mese pe grămezi de că
rămidă sau scîndură. La umbra 
unei stive de prefabricate aflu 
amănunte de la doi maiștri — 
Vasian Cornel și Covrig Gri- 
gore — despre stadiul lucră
rilor la cele trei blocuri a că
ror construcție, a început doar 
de o lună.

La blocul Dl, brigada de 
zidari condusă de Căpitanu 
Gheorghe se pregătește să în
ceapă zidăria la etajul II. Cel 
doi maiștri insistă să notez ct- 
teva nume; susțin că ar fl 
cei mai priceputi și harnici 
oameni din brigada Iul Căpi
tanii. Reproduc din carnetul 
do însemnări: Pîrnu Petre, 
Plăiniceanu Petru, Băltaru Oc
tavian, Fabian Imbre, Kalianos 
Kalman și Barbu Constantin.

La D2 au început lucrările 
de zidire a parterului. Pentru 
a crește ritmul lucrărilor, de 
la Petroșeni a sosit brigada de
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la porțile orașului, clădire 
120 garsoniere; este echipa 
dulgheri care are în frunte 
Călina loan. Aici, la D3,

dulgheri a lui Kiss Alexandru 
care a și început lucrul Ia co- 
frajele pentru fîșiile turnate.

Intîlnim la blocul D3 o e- 
chipă care a participat și la 
înălțarea blocului celui semeț 
de 
cu 
de 
pe
brigada de săpători a lui Mu- 
ro‘-an Gheorghe si-a încheiat 
misiunea, pregătind fundația; 
at tun, Călina și ortacii săi con
fecționează cofrajele pentru 
betonul în elevație.

Cuvinte de laudă aflu de la 
cei doi maiștri și despre o al
tă echipă destoinică, cea de 
instalatori condusă de Cîrstoiti 
Valentin, preocupată de mon
tarea țevilor care vor aduce 
în apartamente apă caldă st 
rece

Francisc VETRO

f Continuare in pag. a 2-a)
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Situația devenise exasperantă. Zi 
de zl, lună de lună, minusul din 
dreptul cifrelor cu rezultatele sec
torului II al minei Lonea se încăpă- 
tîna să persiste. Și, ceea ce era 
mai supărător, nu se întrezărea nici 
măcar perspectiva unei redresări 
apropiate. Abatajele cameră 800, 801, 
802 și 803 din blocul VIII ajunse
seră de mult la vatră, iar lucrările 
la putui orb nr. 8 unde trebuiau să 
înceapă pregătirile nu erau termina
te. Iată deci cum din vina altora co
lectivul sectorului II s-a văzut 
impas. Cîteva abataje productive 
intrat în „hibernare".

După o întîrziere de aproape
an, sectorul de investiții a terminat 
în sfîrșit lucrările la putui orb nr. 8, 
orizontul 580. „Ofensiva" pentru re
deschiderea abatajelor cameră 
blocul VIII putea începe, 
zile de căutări febrile 
rea de soluții care să 
gentarea lucrărilor de 
Căutările s-au dovedit
fost săpat un plan înclinat 
orizonturile 580 și 615. Galeria di
recțională pe culcușul stratului treî 
putea fi deci atacată din două părți 
— dinspre putui orb nr. 8 și de Ia 
planul înclinat. Efectuarea lucrărilor 
a fost încredințată la două brigăzi 
de nădejde. Prin aceste măsuri, re
deschiderea abatajelor 800 și 801 a 
fost grăbită cu 3—4 luni. Incepînd

în 
au

un

din 
fost 

găsi- 
ur-

Au 
pentru 
ducă la 
redeschidere,

fructuoase. A' 
între

acest optimism, 
început redresa- 
a apărut pentru 
plus la îndepil-

De aici 
și depă-

cu 14 martie, a intrat în productiv 
șl abatajul 802.

Putem și trebuie să ne facem pla
nul — a fost deviza tuturor. Rezul
tatele au confirmat 
încet, dar sigur, a 
rea. In luna martie, 
prima dată semnul
nirea sarcinilor de plan.

— Greul a fost trecut, 
înainte o să ne îndeplinim 
șim ritmic sarcinile de plan. Avem
asigurate toate condițiile pentru a- 
ceasta — spunea cu satisfacție în 
glas inginerul Mîrlogeanu loan, șe
ful sectorului. In cursul lunii mai — 
a continuat el — vom redeschide șt 
abatajul cameră nr. 803. Cînd vom 
reuși să centralizăm întregul trans
port la orizontul 580, și aceasta o 
avem în perspectiva apropiată, a- 
tunci într-adevăr nu vom mai avea 
probleme.

Afirmația inginerului e făcută în 
sensul figurat 
me vor fi, și 
căutări pentru 
clentă și mai
Iul din abatajul frontal nr. 902 ar
mat cu stîlpi 
rirea vitezei 
jele cameră 
preocupări șl
rească „recolte" de cărbune a 
torului.

al cuvîntulul. Proble- 
încă multe.

exploatarea mai efi- 
productivă a cărbune-

Se fac

feromatioi, pentru spo- 
de avansare în abata- 
și multe altele, 
căutări menite să

Sînt 
spo- 
sec-

D. CRIȘAN

A LOCALITAJILOR

Lupeniul în freamătul primenirilor
> CARTIERELE ÎMBRACĂ HAINA DE PRIM A VAR A.

4 AMENAJAREA A DOUA 
PENTRU COPII ÎN STRĂZII E CALEA 
HARET.

TERENURI DE JOACA 
BRĂII ȘI SPIRU

♦ ZECI DE ARBUȘTI ORNAMENTALI 
FAȚA CINEMATOGRAFULUI CULTURAL.

♦ 100 METRI CUBI SAVURA ADUSA 
DE LA CARIERA BANIȚA PENTRU ALEILE 
ORAȘULUI.

PLANFAȚl IN

CU 
DIN

MAȘINILE 
CENTRUL

Lupeni. 
re parte 
freamătul 
măverii.

In 
a

această duminică o ma- 
orașului e cuprinsă de 

muncii, de freamătul pri- 
Acțiunea de înfrumusețare

se desfășoară în mai toate cartie
rele.

E abia ora 7. Un mare număr de 
cetățeni, locuitori ai străzilor Vul
canului, 23 August, Parîngului, Spi- 
ru Haret, Gheorghe Șincai, Aleea Li
liacului, Calea Brăii sînt deja pre
zent! Ia acțiunea de amenajare șl 
înfrumusețare a orașului. Munca se 
desfășoară în același ritm intens 
peste tot i la săparea terenurilor 
bătătorite, la curățirea zonelor verzi 
și a aleilor din parcuri precum și Ia

retragerea gardurilor de 
principală. Și aceste 
ale muncii patriotice se află aproa
pe pretutindeni: în jurul blocurilor

pe artera 
microșantiere

Bl, B2, B3, B4, B5, B6, D90, Al, A2, B200, 
44, 46; al căminelor 5 șl 9; în fa{a 
caselor de pe strada 23 August, în 
dreptul cinematografului Cultural, al 
complexului de deservire din car
tierul Viscoza etc. Locatarii se în
trec între el i pentru cea mai fru
moasă zonă verde, cel mai curat 
trotuar, cea mai primitoare scară. 
Animatorii acestei acțiuni se dove
desc a fl : Tetileanu Emil, Taici Mar
tin, Mischie Tltu, Oprlș Mihai, Udrea 
Emil, Dascălii Ioan, Gavrilut Vasile,

P. BREBEN

(Continuare in pag. a 3-a)

fiecare colțișor 
al orașului 

să devină mai
petrilenii au răspuns cu 
la acțiunea de curățenie

frumos

La umbra groasă 

a lipsei de răspundere

Operatorul a fost 
răpit la timp

spectatorii, prezenți în nu- 
în sala cinematografului 

și-au

Era ora 16,30, cind
\ măr destul de mare

Republica din Petroșeni, vineri 5 aprilie, 
ațintit privirile pe ecran. Filmul „Bella", produc
ție a studiourilor sovietice, prevestea, njmai a- 
vînd în vedere peripețiile eroului romantic Pe- 
oiorin, un spectacol cinematografic atractiv. Ce 
s-a întîmplat însă ?

Eroul lui Lermontov nu s-a gîndit că, peste 
ani, cineva, dintr-un oraș de munte din Româ
nia, va încerca să-i copieze „maniera" de lucru 
pentru a ridiculiza, ca și el, pe semenii nevino
vat!. Timp de aproape o oră și jumătate, opera- 
toiul Cerna Ion, așa precum „modelul" de pe

Jurnal 
citadin

ecran și-a gonit din inimă voit dragostea pen
tru frumoasa Bella, a izgonit din comportarea 
oa... respectul fată de oamenii din sala.

In deplină stare de ebrietate, operatorul Cerna 
a început proiectarea filmului de la jumătate, 
după care a încurcat toate „borcanele" și a în
trerupt de 9 ori(!) proiecția. In sală nimeni nu 
înțelegea nimic din ce se întîmpla pe ecran. 
Gînd o răpea Peciorin pe Bella, cînd dușmanul 
acestuia, Kazbici, o răpea și el. Toți o răpeau I 
Iar operatorul Cerna le-a răpit oamenilor timpul 
rezervat destinderii-n ziua respectivă. La pro
testele spectatorilor, începînd de la ora 17,50, 
operatorul a fost „răpit" de la aparatul de pro
iecție, iar pentru cei care n-au renunțat să se 
mai destindă-n ziua respectivă, un alt operator 
a rulat din nou filmul.

Și, pentru ca totul să se termine cu bine, nu 
ca pe ecran, operatorului Cerna Ion (deseori a- 
vertizal și pînă acum pentru incorectitudine-n 
muncă) i se va cere desfacerea contractului de 
muncă. O măsură, deși amînată, justă!

Primele lecții de educație, 
orice copil le primește în fa
milie. Părinții sînt cei dinții 
dascăli. De felul cum aceștia 
vor reuși să imprime copiilor 
o conduită morală sănătoasă 
va depinde dezvoltarea de mai 
tîrziu, apucăturile, comporta
rea, viata în societate a ur
mașilor lor.

Spre regretul nostru mai sînt 
cazuri, puține la număr, unde 
educația din sînul familiei nu 
se face cu răbdare, cu price
pere, cu dragoste, cu răspun
dere. Și copilul nu vede în 
părinți un sprijin, nu are cu
rajul să se destăinuie acestora, 
îndepărtîndu-se de familie, ie
șind de sub controlul părintesc, 
ajungînd să comită abateri din 
cele mai grave.

In orașul Vulcan, familia 
Cazi mir este bine cunoscută, 
Cazimir Eugen — tatăl — este

om serios, cinstit, corect,un 
lucrează la mină unde este a- 
preoiat de către colegi. In so
cietate, de asemenea, are o 
viată modestă, caro îi face 
cinste.

Cazimir Clementina, frizerifă, 
deputată se bucură de apre
cierea celor care o înconjoară.

Gazimir Adi, fiul celor de 
mai sus, în luna martie a îm
plinit 
clase 
tinuat 
prin
Focșani, Panclu, 
Jiu au fost pe rînd tinta că
lătoriei lui. In acest „turneu" 
făcut în anii 1966 și 1967 a

decembrie 
legii, este 
revine

16 ani. Are numai patru 
deoarece nu a mai con- 
studiile, a plecat hoinar 
tară. Babadag, Galați, 

Buzău, Tg.

comis 5 spargeri la diferite 
magazine în orașele Odobeștl, 
Focșani și. Pantău, pentru care 
fapt a fost arestat la data de 
27 iulie 1967.

La data de 28 
1967, prin clemența 
pus în libertate și
orașul Vulcan Ia părinți, 
acest moment trebuia să 
tervină cu multă pricepere 
ducatia, grija părintească, 
1 se fl acordat minorului 
crederea necesară, atenția cu
venită, o supraveghere atentă,

I. DURECI

(Continuare în pag. a 2-a)

Firme 
din stiplex

La trei unităti apartinînd 
T.A.P.L. Petroșeni — restau
rantul „Minerul", „Cafe-bar“ 
și restaurantul „Carpațl" — 
au fost montate firme 
luminoase confecționate din 
stiplex — material plas
tic aspectuos, semitrans
parent. De menționat 
firmele sînt confecționate 
lucrători ai trustului.

In prezent se fac pregătiri 
pentru a confecționa și mon
ta asemenea 
unităti de
Nufărul" din 
îlul „Jiul",

A unsprezecea...

Petroșeni. Printre acestea a- 
mintimi 120 bucăți biciclete 
pentru adulti, 50 buc, lustre 
speciale, 8 400 buc. becuri e- 
lectrice, 100 buc. picupurl Su- 
praphon stereofonice, 25 buc. 
magnetofoane, diverse articole 
cosmetice, instrumente muzi
cale și altele.

că 
de

firme -și la alte 
bază: cofetăria 
Petroșeni, ho- 

restaurantele 
Cina" din Lupeni și „Straja" 

din Vulcan.

La maternitatea din Petroșeni, 
două mame au avut săptămî- 
na trecută cea de-a 11-a naș
tere. Bartok TrandaJfira, din 
Petrila, în vlrstă de 42 de ani, 
a născut în noaptea de 5 a- 
prilie, cel de-al lt-lea copil, 
o fetită. To{i copiii, cinci fete 
și șase băieți, sînt în viată.

A născut a unsprezecea oa
ră și Săndache Elena, din Pe
troșeni, în vlrstă de 40 de 
ani. Din copiii născuti înainte, 
fi sînt în viată 
De data 
tă se va 
băiat...

Măsuri pentru 
utilizarea superi 
oară a masei 
lemnoase

toate fete.
aceasta, mama fericl- 
întoarce acasă cu un

Ieri, și 
entuziasm 
și înfrumusețare a orașului.

Locatarii blocului 25 în frunte cu 
tovarășul Csaky Alexandru, preșe
dintele blocului, au nivelat terenul 
din faja blocului și au amenajat zo
nele verzi. Printre locatarii harnici 
l-am recunoscut și pe tovarășii Nea- 
gu Tudor, Măndescu Mircea, Bum- 
bor Vasile, Nagy

Nicolae și Măciucă Iosif, in carnetul 
lor cu evidenta orelor de muncă pa
triotică au înregistrat încă 400 ore 
de muncă patriotică. Elanul întrece
rii i-a cuprins și pe locatarii din 
blocul de vizavi, numărul 24. In 
frunte cu Mușat Nicolae, secretar al

Constantin BADUȚA

(Continuare in pag. a 3-a)Ladislau, Cliitoiu

La amenajarea rondurilor de flori (instantaneu din orașul Vulcan).

IH PUCIHW R3a

Curs pentru 
tinerii iubitori 
ai muzicii

Petroșeni 
acest an 
în trun- 

fasonarea
condiții op- 
acest fel se 
indicelui de 
lemnoase și

pierderilor de ex-

• Jiul a obținut victoria la Constanța
• Agenda campionatului inter județean de fotbal

GREVA DIN INDUSTRIA

a- 
Și 

va

In cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, la I. F. 
se generalizează în 
exploatarea lemnului 
chiuri și catarge, 
executîndu-se, în 
time, la rampe. In 
asigură creșterea 
utilizare a masei 
reducerea 
ploatare.

Pînă în prezent, această mă
sură a fost aplicată cu succes 
la exploatările forestiere Jigo- 
reasa, Purcaru, Pleșa, Pîrîul 
Stănconilor, Rostovanul și Va
lea de Pești urmînd să fie ex
tinsă la toate parchetele fores
tiere din cadrul întreprinderii.

Recent, în S.U.A. a luat sffr- 
șlt, după 8 luni, greva munci
torilor din industria cuprului, 
la care au participat 60 000 de 
oameni. Publicăm mai jos un 
comentariu al ziarului ameri
can „Worker" in legătură cu 
acest eveniment social care a 
zdruncinat puternic industria 
americană a cuprului.

greve a muncitorilor din minele de 
cupru.

Mina din Bingham Canyon din

Spicuiri din 
presa străină

Conducta de apă de Ia Izvorul Ia preparația din Coroeștl se întinde 
pe mttlți kilometri. Pentru a traversa Jiul a fost nevoie de un adevă
rat pod al... conductei.

Foto: N. MOLDOVEANU

Incepînd din data de 15 
prllie, Școala de muzică 
arte plastice din Petroșeni 
deschide un curs de pregătire
pentru preșcolari, care, din 
toamnă vor urma cursurile 
școlii generale în clasa I 
doresc ca concomitent să 
meze și Școala de muzică 
secțiile pian și vioară).

Informații suplimentare
pot obține de la secretariatul 
școlii, str. Republicii nr. 101 
(fostul local al comitetului 
orășenesc U.T.C.) sau la te
lefon 1735.

și
ur-
(la

se

ora 8 temperatura ae- 
oscilat între plus 7 
Petroșeni și plus 11

Paring. (In timpul 
a

la
a
la
la
temperatura aerului

fn aceste zile, noi mărfuri 
au intrat in depozitele I.C.R.M.

Azi 
rului 
grade 
g rade 
nopții
fost de plus 6 grade la Petro- 
șcni și plus 9 grade la Paring).

In cursul zilei de ieri 
mercurul termometrului a în
registrat temperatura maximă 
de plus 24 grade la Petroșeni 
și plus 17 grade Ia Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

Cerul înnorat.
Vînt slab din sectorul 

sudic.
t

Statul Utah. Ținut de munți înalji, 
situat lingă uriașe exploatări de 
cupru. Timp de 8 luni el s-a aflat 
în atenția lumii ca centru al marii

Munții Stîncoși este cea mai mare 
mină de cupru din S.U.A. înainte 
de grevă, ea producea un sfert din 
producția americană de cupru. Pînă

Din partea Operei de Stat 
din Timișoara

Se face cunoscut publicului 
spectator că Opera de Stat 
din Timișoara își suspendă 
turneul programat în orașul 
Petroșeni în zilele de 8 șl 9 
aprilie a.c. cu opera „Lucia de

I.temermoor" și opereta 
sați-mă să cînt".

Biletele vîndute rănim va
labile pentru turneul din luna 
mai a.c. cu opereta „Elixirul 
dragostei" și opera „Cio Cio 
San'.

,I.ă-

NOILE 
DIMEN
SIUNI 
ALE ȚĂRII 
DE SUS

De pe culmile Rartiului, Țara 
de Sus se descoperă generoa
să și clară ca un vast ecran 
panoramic pe care se succed, 
tnlănluile, secvențe de demult, 
cu imagini contemporane ce 
ridică pe noi culmi de glorie 
Moldova lui Ștefan Voievod

Poposim mai Intti In lunca 
Sucevei, acolo unde, in veci
nătatea glorioasei cetati de 
scaun de odinioară, oamenii 
de astăzi au durat mari obiec
tive industriale — celăfi ale 
•zilelor noastre — Combinatul 
de celuloză și hirtie și Combi
natul de Industrializare a lem
nului. Dar în tabloul indus
trial contemporan al Țării de 
Sus trebuie să includem și în
treprinderile producătoare de 
bunuri de consum de la 13ur- 
dujeni șl Ifcani - astăzi car
tiere ale Sucevei.

Industrializarea socialistă nu 
s-a rezumat numai Ia dinami
zarea vie/ii economice a fos
tei cetăli de scaun. Ea a scos 
din anonimat nenumărate alte 
așezări din această parte a 
României. In afara vechilor 
exploatări de la lacobeni și 
Nepomiceni, pe căile Bistriței 
și Moldovei au apărut noi 
centre miniere. Recent, com
plexul minier Leșul Ursului 
s-a mărit cu noua exploatare 
Islpoaia. Din localitatea Fundul 
Moldovei pleacă zilnic, -spre 
uzinele prelucrătoare, cupru și 
piritd. La Ostra — exploatarea 
de baritină își triplează capa
citatea, iar in munții Cdliman 
geologii descoperă noi si noi 
bogăfii subpăminlene.

Lemnul, binecunoscută avu
ție a acestor locuri, capătă 
valențe noi în fabricile de la 
Suceava, Vatra Domei, Ră
dăuți, Fălticeni, fiind transfor
mat în mobilă modernă, in pla
caje, plăci fibrolemnoase, hir
tie, celuloză si In multe alte 
produse.

Ia Fălticeni, la (.jura Humo
rului, la Vatra Domei, Rădăuți 
și Cimpulung, oriunde iti vel 
îndrepta privirile, urmărind 
drumul nou al minereurilor, 
al manganului ori al lemnului 
vei observa fără dificultate că 
pretutindeni industrializarea o 
surîs in mod binefăcător locu 
rilor și oamenilor.

Anul acesta, impulsionat d> 
volumul sporit al investițiilor 
ritmul industrializării pulsează 
și mal intens în Țara de Sus 
In lunca Sucevii, unde se voi 
termina lucrările de dezvoltau 
a Combinatului de celuloza și 
hirtie, va începe să producă 
în trimestrul următor, noua 
fabrică de hirtie cu o capaci
tate anuală de 60 000 tone 
Astfel, la sfîrșitul cincinalului 
combinatul sucevean va da '

Elena ȚUICU 
corespondent Agerpres 
pentru județul Suceava

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi studii privind 
organizarea 
științifică 
la I.E.C. Paroșeni

Comisia de organizare științifică 
de la I.E.C. Paroșeni desfășoară o 
muncă laborioasă privind perfectio
narea procesului de producție. Ast
fel, celor 49 de studii concepute și, 
partial, finalizate în anul trecut, li 
s-an adăugat alte 9 studii în primul 
trimestru din acest an. Printre aces
tea se număra cele privind oportu
nitatea automatizării complete a sta
ției de pregătire a apei și a statici 
pompelor de circulație precum și coi 
referitor la folosirea judicioasă a 
personalului tehnico-inyineresc do la 
serviciul do automatizări.

CUPRULUI
la 15 iulie 1967, terasele de munte 
vuiau de zgomotul trenurilor, al ca
mioanelor și excavatoarelor uriașe. 
După acea dată, locul a rămas pus
tiu, căci oamenii s-au retras !a ca
sele lor.

Am coborît înapoi in vale, gîn- 
dindu-ne la sutele de milioane de 
ore de muncă pierdute de cînd au 
avut loc aici ultimele exp uzii. 
Ne-am gindit și la sutele de milioa
ne de dolari scurse din această cupă 
a Munților Stîncoși în seifurile lui 
Morgan, Gugenheim și altor mem
bri ai „Kennecott Copper Corpora
tion". Cu acești bani aristocrația fi
nanciară a Americii și-a cumpă
rat iahturi, palate elegante, nurci și 
cai de curse. „Lumea companiei 
Kennecott este lumea comorilor —■ 
scria revista „Fortune", iar mina 
Bingham, cea mai mare lada cu co
mori a companiei. Este îndeobște 
recunoscut că Kennecott Co. obținea 
producția de cupru cu cheltuieli mi
nime... în special datorită uriașei 
sale mine din statul Utah".

O producție cu cheltuieli reduse 
înseamnă 2 000 de muncitori cu sa- 
larii mici la Binghîvn. Atu citit des-

; (Continuare in pag. a 4-a)
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Așa e normal

cUhuca cMiniatoiia:
9,POEZII 44

da îmi place. Primesc ziarele de 
zi. „Drumul socialismului'' dimineața 

și „Steagul roșu" după-amiază —

Pentru Anna Ahmatova, poezia a 
însemnat cultul vieții, al dragostei. 
Versurile sale, pline de sensibilitate 
și durere, de speranță și încredere, 
se adună și se risipesc între cer și 
pămînt, printre oamenii dragi, 
semnele furtunii după o zi de 
pușeală. Uneori, poezia Annei 
matova, apare ca un strigăt de 
goste al ființei care esle îndrăgos
tită de viață, înscriindu-se în 
poeziei universale feminine, 
astru de primă mărime.

Ciclul „Seara" cuprinde 
prin care poeta încearcă să 
Incertitudinea, care plana 
căutării ființei dragi. Versurile 
mai jos, datate 1911, reflectă 
deplin această stare de sentimente: 
„Pe lună nouă, înlr-o seară, / M-a 
părăsit iubitul. Și...? / O, dansatoa
rea mea pe sfoară / Cam cît vei su
praviețui ?"

In volumul „Mălaniile", aceleași 
framîntări învăluiesc sentimentele 
pootei. Poeziile din volumul „Stolul 
alb" sînt parcă un strigăt al căută
rii, uneori apărînd ca o resemnare, 
ca apoi din nou să inunde cu stri
gătul lor zilele și nopțile de veghe 
ale poetei.

In „Cartea a șaptea", poeziile 
poartă amprenta durerii. Al doilea 
război mondial a lăsat urme adînci,

NOTE DE LECTOR

Hotărîrea

ca 
ză- 

Ah- 
dra-

aria
ca un

creații 
alunge 
asupra 

de 
pe

constructori
lor uricăneni

(Urmare din pag. lj

spre un 
cum se 
zidurile

vor ve-

care făuresc 
și-au luat un 
care țin să-l 
preda cheile 

la blocul

Plantată în axul Aleii Tran
dafirilor, macaraua tronează 
peste zidurile proaspete. Din 
cînd în cînd își întinde do
cilă brațul alungit
bloc sau altul — după 
comandă de la sol. Și 
se înalță, se înalță...

Cînd aceste rînduri
dea lumina tiparului, construc
torii de bucurii din tînărul o- 
raș al minerilor vor fi depă
șit cu mult cele relatate aici. 
Rîndurile de mai sus vor a- 
părea perimate mai ales pen
tru că oamenii 
cele trei blocuri, 
angajament pe 
respecte: de a
apartamentelor de
Dl cu o lună mai devreme de
cît prevede sarcina și cu 3 
luni mai devreme la D2 și 
D3. O dovadă că hotărîrea 
luată devine faptă, în ziua 
discuției cu cei doi maiștri, lu
crările erau în avans față 
grafic cu aproape 2 zile.

In vară, 60 de familii din 
rașul minerilor vor intra
casă nouă. Satisfacția aceasta 

.le este 
găzi și 
care se 
timpul.

de

o- 
în

pregătită de două bri- 
treî echipe de meșteri 
află acum în luptă cu

de suferință în sufletul Annei Ah
matova. Poezia „Jurămînlul", scrisă 
la Leningrad, în iulie 1941, este sem
nificativă în acest sens. „Și-aceea 
ce-n plîns, de iubit se desparte, / In 
vlagă preîacă-și durerea fierbin-

ie. / Copiilor, azi le jurăm pe mor
minte / 
gloanțe,

Citind 
simți că 
că-i putem vedea chipul, că doar în 
ceasurile de veghe, ne îmbrățișează 
gîndurile și framîntările.

Că n-or să ne-nfringă nici 
nici moarte !"
poeziile Annei Ahmatova, 
frumosul e aici, între noi,

S. RADULESCU

Gustul spectatorilor 

își spune cuvînful

minerului 
durat însă 
intrat din

tot așa o să fie — la asi-

pensionar și a celorlalți 
exact două zile. Apoi lu- 

nou în făgașul lor de mai 
centrală și „Steagul roșu" 
doua zi dimineața, o dală 

Numai că făgașul 
chiar dacă el con

centrale și 
operativitate 
Așa e nor-

insistenfă acest

— Acum 
două ori pe 
și „Scînleia
îi spunea satisfăcut factorului un miner pensio
nar din Petrila.

— De acum înainte 
gurat factorul.

Bucuria 
abonafi a 
cruriie au
înainte, adică presa 
se difuzează doar a 
cu „Drumul socialismului", 
acesta nu prea e... normal,
vine de minune factorilor. Ziarele 
„Steagul roșu" trebuie difuzate cu 
chiar în după-amiaza cînd sosesc, 
mal și firesc. Abonafii cer cu 
lucru.

Deseori auzim spunîndu-se că 
unele spectacole nu s-au bucurat de 
succes, că s-a jucat în fața doar a 
cîtorva zeci de persoane. In aseme
nea cazuri, organizatorii spectacole
lor se întreabă, pe bună dreptate, 
care este cauza că spectacolul nu 
s-a bucurat de succes ? încep pre
supunerile : nu s-a făcut „mobiliza
re" corespunzătoare, popularizarea 
spectacolului a fost insuficientă și 
puțin atractivă ele.

Fără îndoială că aceste argumen
te nu sînt lipsite de importanță to
tuși socotim că în asemenea ca
zuri, se uită esențialul și anume: 
nu se ține suficient seama de gustul 
spectatorului

Consumatorul de artă de azi în
cepe să fie, în mai mare măsură, 
apt de a discerne din ceea ce I se 
oferă ceea ce-1 interesează și să 
acționeze în consecința. Zilele tre
cute am avut prilejul să vedem o 
asemenea selecție făcută de o parte 
a marelui public. Conducerea Ca
sei de cultură a sindicatelor din lo-

214 apartamente predate

îmbogății 
săptămînf,

calitate a anunțat organizarea spec
tacolului „Poate vreți să dansați", 
susținut de formația de muzică 
ușoară „Cvintetul color". Anunțul a 
fost... recepționat. Publicul și-a ma
nifestat interesul față de spectacol 
prin participarea sa în număr mare.

Repertoriul formației, 
substanțial în ultmele
siguranța scenică a interpreților au 
prilejuit vizionarea unui spectacol 
de bună factură artistică. Interpre- 
ții au fost aplaudați la scenă des
chisă. Recentul succes al formației 
de muzică ușoară a Casei de cul
tură ne determină să afirmăm că 
spectatorului trebuie să i se ofere 
ceea ce-i place, ceea ce-1 intere
sează. Numai ținînd seama de aces
te deziderate, la care se aliniază 
evident și neapărat calitatea artis
tică corespunzătoare, se poate atra
ge publicul spre sălile de spectacole 
prflejuindu-i cîteva ore de destin
dere.

In trimestrul I, prin aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu materiale, perfecționarea organi
zării muncii și îmbunătățirea activității de în
drumare și control, constructorii Grupului 
șantiere nr. 2 Valea 
grai sarcina de plan 
Vulcan, Petroșeni și
6 blocuri noi cuprinzînd 
turor blocurilor recepționate li s-a 
lificativul de „bine".

In acest fel, colectivul grupului 
a reușit să respecte indicația de a
sută din planul fizic de producție al anului.

de 
Jiului șl-au îndeplinit inte- 
Ia apartamente predate. In 
Petrila au fost recepționate 

214 apartamente. Tu- 
acordat ca-

de șantiere 
realiza 25 la

M. CHIOREANU

NOILE DIMENSIUNI
DE SUS

(Urmare din pag. 1)

treime din producția de hîrlie 
a fării. La Combinatul de in
dustrializare a lemnului au 
fost începute, cu uri trimestru 
mai devreme, lucrările pentru 
construcția fabricii de înnobi
lare a plăcilor fibrolemnoase, 
care va face să crească va
loarea acestor produse de cir
ca cinci ori. Tot 
zonă industrială se 
mare fabrică de 
schimb pentru utilajele folosi
te în construcții, iar în partea 
de apus a orașului au început 
să prindă contur 
brici! de tricotaje 
cu o capacitate 
16 700 000 bucăți 
de lenjerie. La sfirșilul anului, 
în magazinele de specialitate 
din țara vor apărea primele 
garnituri de mobilă purtlnd mar
ca noii fabrici ce se constru
iește la Cimpulung Moldove
nesc. Aici se vor produce a- 
nual 20 OOO garnituri mobilă.

Vor continua lucrările de ex
tindere a complexului minier 
Leșul Ursului prin construirea 
a două noi linii de flotafie a 
minereului. Se vor apropia de 
sfîrșit lucrările de la uzina de 
preparare a 
Ostra.

Deși avid, 
conturează
noile dimensiuni ale Țării de

barifinei

limbajul 
totuși

de la

cifrelor 
sugestiv

la umbra groasa

în această 
ridică 

piese

clădirile fa- 
din bumbac 
anuală de 

de articole

a lipsei «c răspundere
(U/mo/e din pag 1)

pe diurnul 
acest mo-

a avea bani de drum nu 
ia și ceva din lucrurile 
pe care le valorifica pe 
„convenabil", după care 

căutarea unui serviciu, a 
de muncă de unde să poa- 
cîștige singur existența.

de 
de 
de 
fn

12 ani, Slabu Dumitru, în
8 ani, Cismaș Mircea în

7 ani, care
ziua de 6

sub „șefia" pri- 
martie a. c. în 
spart o cameră
nr. 2 din stra-

timp de o săptămînă. 
Vulcan, la miliție, cu 
de rău, Adi afirma 
merge la părinți, dc- 

au 
a

Vera,

să fie trimis la o școală de corec
ție, trebuie să facă ei totul pentru 
ca el să-i recunoască de părinți

Un alt exemplu îl constituie gru
pul de minori Loliș Gheorghe în 
vîrstă 
vîrstă 
vîrstă 
mul ui,
jurul orei 16,30 au 
locuibilă din baraca 
da Căprioara din Vulcan de unde au 
furat suma de 400 lei. S-au urcat 
apoi în cursa de Lupeni și au po
posit la bufetul „Vînătorul" unde 
au cinstit izbînda cu cîteva sticle 
de bere. Apoi au acostat un grup 
de minori din Lupeni pe care i-au 
antrenat la barbut, cărți, rișcă, pînă 
au pierdut aproape toți 
care s-au întors

Descoperiți de 
norul Loliș, deși 
clientul miliției),
invitați și părinții.

Mare ne-a fost mirarea cînd 
ma minorului Loliș, apăra pe

banii după 
la casa 
(fiindcă 
a mai

fiecare 
miliție 
tînăr 

la cercetări au

pentru a-1 putea aduce 
cel bun. Dar tocmai în 
ment greu, copilul era privit cu re
zervă, cu răceală, din partea părin
ților. Și a plecat din nou de acasă. 
Și pentru 
„uita" să 
părinților 
un preț 
pleca în 
unui loc 
tă să-și
Vîrstă fragedă și lipsa de acte asu
pra lui a făcut ca minorul să nu 
poată fi angajat în județul Gerj, pe 
unde a umblat

Revenind la 
destulă părere 
că nu va mai
oarece în ultimul timp, aceștia 
spus că nu este copilul lor, că 
fost înfiat de la vîrstă de 6 ani de 
la Botez Costăchel și Botez
care acum se află în două colțuri 
ale țării, tatăl în Babadag, iar mama 
în Tibana Nutrești — județul lași.

La 16 ani, un copil care acum nu 
mai știe al cui este, umblă pe stră
zile orașului Vulcan, manîncă piine 
goală pe care o cerșește de la bru
tărie și doarme în blocuri, în ca
merele destinate spălătoriilor, cînd 
în familia Caziinir, are tot confor
tul, ambii părinți care l-au înfiat 
dispun de o situație materială des
tul de bună.

Nespălat, murdar de praf, îmbră
cat în haine zdrențuite, așa arată 
Adi Cazimir, actualmente.

Știu oare părinții buni ai lui Adi 
în ce situația a ajuns? Or sînt con
vinși că odată înfiat de familia Ca- 
zlmir, Adi a fost îmbrățișai cu a- 
reeași căldură ca în căminul inițial. 
Se pare Insă că au uitat pe 
undeva soții Cazimir, că înainte 
de a veni la miliție și a cere ca Adi

'«BL 
w ■

w

Construcția Liceului din Vulcan se desfășoară in
tr-un ritm susținut.

Fotoreporterul nostru a surprins în imagine o parte 
din brigada de zidari condusă de Miulea Marin.
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PROGRAMUL I:

8,25
8,25

La

Mu- 
Mo- 

micro- 
Buletin
melodii 
pionie-

Doi valoroși interpret al 
bănățean : Ion Luca Băt 
Ion Murgu; 11,15 Soliști 
ușoarei; 11,45 Sfatul me- 

români pa

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Program 
muzical de dimineață ; 5,15 Gimnas* 
tică; 5/25 Program muzical de di
mineață ; 5,30 Buletin de știri ; 5/18 
Program muzical de dimineață» 5,50 
Jurnal agrar; 6,00
zică și actualități; 
ment poetic; 8,30
fon, melodia preferată; 9,00 
de știri; 9,05 La microfon, 
preferată; 9,30 Radioracheta 
iilor; 9,55 Muzică-ușoară; 10,10 Cură
de limba engleză; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 
folclorului 
nățeanu și 
de muzică
dicului; 12,00 Cîntăreți 
scenele lumii; 12,20 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară^ 14,15 
Tot înainte; 14,50 Melodii interpre
tate de Victor Bunoa; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Cîntă orchestra an-, 
samblului folcloric „Permită"; 15,2^1 
Actualitatea in revistele literare» 
15,40 Intermezzo cu muzica ușoară» 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,30 Creația lui Georga 
Enescu; 16,55 Recital de operă Va« 
sile Moldoveana; 17,15 Odă limbi! 
române; 17,44 Piese de mart» popu
laritate; 18,00 Buletin de știri; 18 05 
Caleidoscop muzical; 18,45 Muzică 
populară; 19,00 Radiogazeta de see- 
îă; 19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 Buletin de știrif 
20,05 Radiomagazin sportiv; 20,1¥ 
Melodii populare; 20,40 Teatru ra
diofonic serial : „Tănase Scatiu" d< 
Duiliu Zamfirescu. Seria a Il-a „Ma
sa în familie'; 21,00 Melodii-maqa- 
zin; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Zece minuty 
cu Luis Alberto del Parana și trîĂ 
Los Paraguayos; 22,30 Moment poe
tic; 22,35 Cântece aproape uitate/ 
23,00 De la muzica ușoară la jazzf 
23,20 Evantai miiz.ical; 24,00 Buletfn 
de știri; 0.05—5.00 Estrada nocturnă.

I",
I
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SCRISORI
Programul
trebuie
îmbunătățit

In calitate de consumatori de cu
rent electric, am fost anunțați că 
vechiul contract încheiat cu I.G.0. 
în acest scop nu mai este valabil. 
Deci pentru a ni se furniza curent 
electric trebuie să încheiem un nou 
contract cu M-am deplasat

la sediul LR.E.H. Petroșeni spre a 
încheia contractul. Pe ușă la came
ra nr. 4 era un anunț prin care se 
făcea cunoscut că contractele se în
cheie zilnic între orele 7—10. Intru- 
cît numeroși oameni ai muncii din 
Petroșeni fac serviciu de dimineață 
și deci In asemenea situație nu pot 
să-și rezolve problemele personale 
decît după-amiază, considerăm că 
programul de încheiere a contracte
lor trebuie îmbunătățit. Se poate, 
spre exemplu, studia posibilitatea ca 
în două zile pe săptămînă să se facă 
program și după-amiaza de la orele 
15 sau

De ce

Manaslirea Voroneț, monument al artei seculare 
Țara de sus, un obiectiv turistic de mare atracție în 
fermecător colț al țării noastre.

16. Ar fl avantajos și pentru 
pentru LR.E.H.

GHIIFVICI
Petroșeni

wsa încurcăm
autobuzele ?

gră-
re- 
fac 
Se 
să 

i să

Călătorii sînt prin excelență < 
biți. Doresc să ajungă cît mai 
pede la destinație. Excepție nu 
nici cei din Lupeni și Vulcan, 
întîmplă însă ca cei ce vor 
meargă de la Lupeni la Vulcan 
se trezească în autobuzul de Paro- 
șeni sau în cel local. Și uite așa 
mai stă și așteaptă încă o dată au
tobuzul, mai scoate un bilet și mer
ge mai departe. Călătorii își pun pe 
bună dreptate întrebarea : de ce să

sa. 
ml- 
fost 
fost

ma- 
__ ________ _____ _______r_ fiul 
s’ău care, zicea ea, nu ar fi în stare 
de astfel de fapte. Insă tot atît de 
mare i-a fost mirarea mamei cînd 
fiul său pus, în fața celorlalți mi
nori, a recunoscut fapta, afirmînd 
că merge să 
care a spart 
jxit și Adi.

In ambele
partea de vină a societății și 
a părinților ? Unii își uită 
țiile pe care și le-au asumat 
un copil. Ceilalți nu-și cunosc deloc 
odraslele. Nu și le cunosc pentru 
că nu s-au străduit să le cunoască. 
Partea de vină a părinților e incon
testabil mai mare. Și în funcție de 
această parte vor fi judecați 
norii de astăzi atunci cînd 
vor ajunge oameni maturi, 
căror drum spre maturitate a 
cui atîtea întortochieri.

le-au făcut 
ei, medicina 
medicina sa- 

elemente em-

aducă instrumentul cu 
ușa. Poate așa a înce-

cazuri descrise, care e 
care e 
obliga- 
față de

de mi- 
aceștia 
dar al 
cunos-

numai cu mij- 
cu elemente 
reale (instru- 
medicamente,

aceea, el va lucra nu 
loace sugestive" ci și 
terapeutice, empirice, 
mente chirurgicale, 
mijloace fizio-terapice). Devenit om
degajat de munca fizică, „om de 
carte", el va căuta să sistematizeze

CITITORI*
încurcăm noi autobuzele cînd e mai 
simplu să se fixeze tăblițe care să 
indice ruta pe care circulă ? Supor
turi pentru asemenea tăblițe există 
lingă ușa din spate a fiecărui au
tobuz. Lipsește doar inițiativa tova
rășilor de la garajul I.C.O. Lupeni.

Pentru
muma,
pentru

PROGRAMUL II :

Vom continua azi să urmărim dez
voltarea medicinei pînă la apariția 
miracolului hipocralic — care re
prezintă culmea atinsă de medicina 
antică.

Primele sistematizări 
asiro-babilonenii. La 
primitivă laică, ca și 
cerdotală, lucrează cu
plnice (mici intervenții chirurgicale, 
plante medicinale, aplicații fiziotera- 
pice, masaje). In medicina oficială 
sacerdotală — acestea sînt îmbră
cate în haina magică și religioasă. 
In practica mistică predominau idei 
astrologice și prezicerile din orga
nele animalelor jertfite. Un pas îna
inte se face în Egipt unde elementul 
empiric predomină față 
gic, este dezvoltată 
Igiena și farmacia erau 
voltate, lucru explicabil
sitatea măsurilor de prevenire a e- 
pldemiilor în colectivitățile mari, 
care au construit uriașele lucrări e- 
glptene (piramidele și orașele). Sa
cerdotul, interesat la Început să-șl 
Impună și apoi să-și mențină domi
nația spirituală, are interesul ca să 
obțină succese medicale reale; de

de cel ma- 
chirurgia. 

foarte dez- 
prin nece-

Stația 351 m : 6,45 — 7,00 Agen
dă bucureșteană; 7,00 Jocuri musce- 
lene; 7,10 Tot înainte; 7,30 Buletin 
de știri; 7,39 In sunet de fanfară» 
7,45 Din cîntecele și jocurile satu
lui nostru; 8,00 Muzică ușoară; 8,20 
„Partid părinte-al bucuriei" — pro
gram de eînteeo; 8,30 Buletin de știrif 
9,16 Jocuri populare; 9,26 Melodiile 
anotimpurilor; 10,00 Buletin de știri,
10.30 Antologie de literatură univer
sală; 10,45 Muzică populară dobro
geană; 11,00 Recital de fagot Emil 
Bîclea; 11,15 Vorbește Moscovaț 
12,00 Buletin de știri; 12,07 Varie
tăți muzicale; 12,45 Cîntă Marietl 
Bătrînu șt Cristian Popescu; 13,00 
Nicolae Herlea interpret al operelol 
lui Verdi; 13,20 Muzică ușoară»
13.30 Radiomagazinul ascultătoarelor» 
14,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 14,08 Muzică populară|
14.30 Concert de prînz; 15,15 Din re
pertoriul orchestrei James Last; 16,00 
Muzică populară; 16,15 Sfatul medi
cului» 17,00 Radiojurnal; 17,23 Mu
zică ușoară; 18,00 Cîntă Marioara 
Tunase; 18,10 Amfiteatru literari
18.30 Concert de estradă; 18,55 Bule
tin de știri; 19,00 Muzică din operei
19.30 Curs de limba franceză (lecția
a 42-a); 19,50 Noapte bună, dopil»
20,00 Muzică ușoară; 20,50 Tangourl» 
21,00 Buletin de știri; 21,05 Galeria 
personajelor de operă : Othello, Oe- 
dip; 21,30 Ediție radiofonică. Barbu 
Delavrancea; 21,50 Soliști de muzică 
ușoară : Nllla Pizzi și Nicolae Nițes- 
cu; 23,00 Radiojurnal; 24,00 
ușoară; 0,55—1,00 Buletin de

.1
I
I
I
I
I
I

azinului își a 

nești să faci | 
•I

I
i deosebite. | 
profesie, fi-1 

din apro- ®

I
I
I
i
I
I

I. CIORTEA
Lupeni

unu

a ■ ■ ■

la Jieț magazinul 
, Asta e bine. Rău 

magazinului își

Avem și noi 
nostru alimentar, 
e că gestionarul 
cam face de cap. Indrăzi 
cumva numai o aluzie cum că mar
fa nu-i chiar bine cîntărită și igiena 
deservirii lasă de dorit, te repede 
de ajungi să-ți pară rău că ai mal 
deschis vorba. Ate însă și prietenii 
lui pe care-i favorizează. Unul se 
bucură însă de privilegii 
E și firesc, are aceeași | 
ind gestionar la bufetul 
piere. Spre ă-și face unul 
ver, se cinstesc reciproc, 
prieteni la toartă și... țoi. 
e bună dar să fii pentru unii mumă 
și pentru alții ciumă e prea de tot. 
Băutura e bună cu măsură dar nu 
în detrimentul

MUREȘAN
RIOARA și

serviciului.

altuia de- 
Ce mai, 
Prietenia

EIENA, JURA MA- 
BĂLĂJFI TFODOR

MuzicM

SPITALUL UNIFICAT LUPENI
angajează imediat

Doi
Un

Salarizarea,

fochișfi
fîmplar

conform

calificați
calificat

normativelor în
vigoare.

Informații, la administrația spitalului

tală. In consecință, medicina sacer
dotală din templele lui Esculap a 
fost singura din antichitate care a 
avut posibilitatea de a evolua. In 
aceste temple sacerdoți au făcut ob
servații de medicină practică destul 
de importante.

ln aceste condiții apar școlile me
dicale din Kas și Knides.

Școala din Knldcs susținea că me
dicina trebuie să aibă o bază teore
tică solidă și că orice nm inteligent, 
studios și cu o memorie bună poete 
să-și însușească știința medicală și

file din istoria1 Primele forme organizate 

MEDICINEI (II)
__________________I

de învățămînt medical

cunoștintele medicale și le va trans
mite prin ucenicie, învățăceilor săi. 
De aci se va naște sistemul de în
vățămînt care va cunoaște o dezvol
tare superioară la greci.

In Grecia antică, medicina sacer
dotală se practică în templele lui 
Esculap (Asclepios). Concepția reli
gioasă a vechilor elini nu era dog» 
matică, în comparație cu cea orien-

Pe de altă parte coloniile ionice 
formate din comercianți, navigatori, 
meseriași — cu o concepție mate
rialistă despre viață — erau din 
punct de vedere politic democrații 
sclavagiste. In această atmosferă s-a 
putut naște, încă în secolul VII 
î.e.n., o filozofie materialistă com
plet independentă de dogmele reli
gioase.

I
I
I
II

i 1 m
Marți 9 aprilie

e
7 Noiembrie : Bies- 
negru; Republica» 

PETRILA : Un idiot 
— Minerul : Impă-

PETROȘENI — 
ternul rubinului 
Valetul de pică; 
la Paris; LONEA
râtul Cioc de Sturz; VULCAN : Giu
seppe la Varșovia; LUPENI — Mun
citoresc : Bucătăreasa; Cultural ; Ro
manță pentru trompetă.

zilnică la patul bolnavului 
amănunțeau cunoștințele me- 
și nu sistematizau noțiunile 
boală ci priveau omul bol- 
individualitatea lui. Concep

ere sintetică și metoda prac- 
Natura este cea care

r ie ața 
Ei nu 
dicale 
despre 
nav în 
ția lor
tico-clinică. 
vindecă, rolul medicului este do a 
înțelege fenomenele acestei naturi 
vindecătoare și de a le sprijini. Te
rapeutica lor se adresa omului bol
nav în întregime, 
carea organismului, 
nevului din mediul 
cință, punea mare
și psihoterapie, folosea 
mai mică medicamentul.

Amîndouă școlile aveau 
medicală foarte înaintată. Tinerii ca
re intrau în ucenicie erau sever se
lecționați și jurămînlul pe car^ 
depuneau, și care îi 
toată viața, era un mic

tindea la fortifl- 
la scoaterea bol- 
nociv. In corise- 

preț pe 
în

dietetică 
măsură

o etică

sa devină medic. Era o școală a- 
nalitică, intra îu amănunte și în te
rapie, făcea abuz de substanțe me
dicamentoase.

Școala din Kos susținea 
dicina este mai înainte de 
artă. Viitorul medic trebuie 
un talent cu totul spedial
medicină. Medicina nu poate fi în
vățată din carte ci numai prin expe-

că mc- 
toate o 
să aibă 
pentru

lega penlfa 
cod deont^ 

logic. Aceste două școli, două cu
rente medicale, se sintetizează fem
eii în hipocralism despre care vofihi 
vorbi în articolul viitor.

Ioan BALEA 
medic specialist chirurg 

Petroșeni
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Jniversitatea

Jiul a oMiuut victoria la Constanța

Și totuși nu a fost surpriză
(Prin telefon de la Costică Ghinca, redactor Iu ziarul „Dobrogea 

nouă" — Constanța).

JO 1£ 1 Studenții din Petroșeni 

au realizat cel mai bun

oc din retur: 3-1 cu

Timișoara

Desigur că pentru acei care au 
urmărit partida de fotbal dintre Farul 
și Jiul desfășurată duminică pe sta
dionul „1 Mai" din Constanta în fa
ța a peste 15 000 de spectatori, vic
toria oaspeților ar putea fi conside
rată o surpriză. Ba unii ar fi gata 
să creadă că dacă Farul a asaltat or
bește poarta apărată cu succes de 
Zamfir, neapărat merita șl un rezul
tat de egalitate, cel puțin. Nu, nu 
este așa. Oaspeții au procedat exacl 
ca un boxer care știe să puncteze 
și apoi să se apere fără a primi lo
vituri. Fi au opus jocului haotic al 
Farului o idee tactică, ceea ce in 
fotbal contează infinit mai mult 
decît ocaziile de gol avute pe par
cursul unei partide. Și astfel, tactic, 
Jiul șî-a dominat adversarul, l-a mă
cinat forțele șl pînă la urmă, a ob
ținut o meritată victorie care nu 
poate fi pusă la îndoială șl care ar 
fi fost cu siguranță și mai catego
rică dacă ar fi insistat mai mult în 
momentele de derută ale gazdelor.

A-
a

fluierul arbitrului 
din Oradea, care 
bine partida, minerii 
la atac. Acest lucru 
fn tabăra adversaru-

să se dezme- 
inittază un a- 
Naidin 
Mareș șl fn-

Abia 
pen- 
dlfe- 
tonl-

trece

Cum s-a ajuns la victorie ?
Chiar de la 

lexandru Tolh 
condus foarte 
pornesc deciși 
creează derută
lui car£ se aștepta la o apărare su
praaglomerată. Și pînă 
tlcească localnicii, Jiul 
tac pe partea stingă, 
cu destulă ușurință de
scrie cu toată opoziția lui Uțu. 
minutul 4 șl scorul era de 1—0 
tru Jiul. Golul a avut electe 
rlte. Pentru oaspeți a lost un
fiant, iar pentru constănțeni un pri
lej de panică. Momentul a fost bine 
clntărit de atacanții din Valea Jiu
lui. Ei au pornit din nou la 
fn minutul 9. Ionescu, cu un 
ternic dintr-un unghi foarte 
îl face mat pe Uțu. Văzînd 
toria devine o realitate. Jiul
o tactică defensivă, dar punctată 
destul de des cu contraatacuri peri
culoase. De altfel,

atac și 
șut pti- 
dificil. 

că vic- 
adoptă

acesta este ma-

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 18 10 3 5 29—14 23
2. Șicana 18 9 5 4 31—20 23
3 Farul 18 8 3 7 28—20 19
4 Jiul Petroșeni 18 8 3 7 26—20 19
5 Dinamo București 18 7 5 6 20—21 19
6 U.T.A. lib 8 2 8 18—16 18
7. Rapid it 8 2 8 23—24 18
8. U. Cluj 18 7 4 7 20—24 18
9 Dinamo Bacău 18 9 0 9 22—30 18

10—11. ti. Craiova 18 8 1 9 24—24 17
10--11. Petrolul 18 8 1 9 18—18 17
12. A.S.A. Tg. Mureș 18 5 5 8 19—31 15
13. Progresul 18 4 6 8 18—24 14
M Steagul roșu Brașov '8 5 4 9 12—22 14

{££?! lE'iil’tSHJIUfflHEl

Construe Rezultat egal
torul
minier
Lupeni
învins

Meciul de fotbal din 
pionatului interjudetean 
ringul Lonea și Minerul Aninoasa 
s-a soldat cu un rezultat de egali
tate. Gazdele atacă încă din primele 
minute, dar din cauza pripelii ratea
ză ocazii deosebit de favorabile. In 
min. 40 ei reușesc însă să înscrie 
prin Peteu primul gol în poarta a- 
părată excelent de Gram.

cadrul cam- 
dintre Pa-

la scor
Știința

un nivel 
de fotbal 
lnterjude- 
Hunedoa-

(Hunedoara, prin telefon de la 
Mircea Neagu).

Deși nu s-a ridicat la 
tehnic satisfăcător, partida 
din cadrul campionatului 
je«an dintre Constructorul
ra și Constructorul minier din Lupeni 
a plăcut datorită golurilor multe în
scrise. S-au marcat nu mai puțin de 
8 goluri. Echipa gazdă a cîștlgal pe 
merit cu scorul de 6—2 (3—1). Ar
bitrul Oniga Ion din Teiuș, care a 
arbitrat corect 
dat în această 
de la 11 m.

Scorul mare
reșle și faptului 
trat pe teren cu 
și pentru că au 
au jucat puțin fotbal.

1 a juniori, Constructorul Hunedoa
ra a învins cu scorul de 2—0 pe lu- 
pencni.

șl autoritar, a acor- 
partidă trei lovituri

al meciului se dato
ră oaspeții au in- 
portarul accidentat 
vociferat mult... și

rele merit al ei lupei Jiul. Ea i-a o- 
pus Farului nn joc lucid și a știut 
să treacă cu ușurință din apărare 
în atac și invers. In minutul 24. Tu- 
fan, la o învălmășeală in fața porții, 
reușește să reducă scorul. Acesta a 
fost singurul moment în care apăra
rea oaspe nu a putut să rezolve o 
situație. Pînă la sfîrșitul 
se va mai întimpla așa 
toate insistențele. Farul 
reușit să înscrie pînă Ia 
nai, deși a beneficiat și 
libere, și de cornere. 1

Iubitorii de volei din orașul n os
ii, prezenti în sala de sport a 

I.M.P., au avut prilejul să urmăreas
că, ieri dimineață, cea mai bună e- 
volutic a echipei lor preferate în ac
tualul retur al campionatului cate
goriei B, seria a Il-a. Comportîndu- 
se incomparabil mai bine decît în 
etapa anterioară, Știința Petroșeni a 
obținut o victorie de prestigiu în 
compania uneia din fruntașele se
riei Universita
tea din Timișoara. 
După raportul de 
forte de pe teren 

se poate afirma că scorul de 3—1 
pentru gazde nn reflertă întrutotul 
realitatea.

De la începutul jocului, domina
rea este de partea gazdelor care în 
urma unor combinații îndelung a- 
plaudate reușesc să cîștige primul 
set fără nici o dificultate cu 15—8. 
In setul al doilea oaspeții încearcă 
totul pentru a egala, dar dorința de 
victorie a gazdelor nu poate fi în
vinsă. Jucînd variat în atac, prin 
alternarea mingilor tari cu cele pu
se, comportîndu-se bine la blocaj și 
în linia a doua, gazdele fac ca la 
sfîrșitul celui de-al doilea set scorul 
să devină 2—0.

Setul al treilea are o evoluție de-® 
dreptul dramatică. După numai cîtd*« 
va minute, Știinta conduce cu 7—1, 
lăsînd impresia că nu mai lasă oas
peților nici o speranță. Prea siguri 
de succes ei și-au permis momente 
de relaxare prea lunqi și pierd ast
fel setul cu 13—15.

Încurajați de epilogul neașteptat 
al setului anterior, timișorenii încep 
setul al patrulea

VOLEI
tare și
2—0 și 
dele au 
ternică 
preiau

devine foarte dispu-

conduc cu 
3—2. Gaz- 
însa o pu- 
revenire șt 
conducerea

MARGI-1
NALII i

Jocul
studenții, cu un plus de 

în fazele de atac, cîștigă 
15- 12 și o dată m ireasta

I 
I
I 
I
I
I 
I
!
I
I
I
I 
I

cu 9—3. 
tat, însă 
precizie 
setul cu
— meciul.

Pentru jocul prestat merită feli
citări întreaga echipă. S-au remarcat 
în mod 
nifehi în 
apărare.

Foarte
de cuplul Amărășteanu Ion, Craiova 
și Bucur Marian, Pitești.

competent arbitrajul prestat

avut loc ieri in orașul nostru.

diviziei C, seria vest

Rezultate
tehnice

1—2

2—0

!. C’ORTEA
3—0

I
0—0

1—o

2—1

Craiova

CIOCAN ILIE

repriza a doua, aninosenii reu- 
însă să egaleze prin Broască, 
oaspeții preiau conducerea prin 
înscris de Olteanu în min. 60.

special Muller și Comar- 
atac și Cracu în fazele de

lăudat 
Ambele 
modest 
și fără

formației 
de bază, 
meritele

0—1

puncte colegilor 
la București. De~ re mar - 
galul victoriei a fost 
de către Lucescu cu 

minute înainte de Aîr-

Întrecerile de atletism ce au

s-a confirmat
pomul 
spart.
lin joc
versar
cele 20 de minute din 
doua, cînd inițiativa a aparținut oas
peților, gazdele au dominat cu au
toritate dar steril. Totuși, victoria a

Nicolae IOBONȚ 
student

F. C. Argeș —
A.S.A. Tg. Mureș

încheie cu scorul de 
favoarea 
ca oameni 
cu nimic

Ins.rintaneu fotografic de ia

Aspect de la recentul meci internațional pres
tat de echipa de handbal S.S. Petroșeni fn com
pania cunoscutei echipe germane Halloren — 
Halte.

jocului nu 
i ceva. Cu 
nu a mai 
fluierul fi
de lovituri 
Dimpotrivă, 

minerii sînt pe cale de a-și mări a- 
vantajul, dar sînt opriți uneori chiar 
în propriul teren pe motiv de ofsaid, 
datorită arbitrului de tuse Vasile 
Liga.

Partida se 
2—1 (2—1) In 
Jiul care a avui 
fără a diminua 
celorlalți în obținerea victoriei, pe 
Zamfir, Libardi și Stoker.

< JIUL A RĂSTURNAT 
TOATE PRONOSTICURILE 
ȘI A SĂLTAT PE LOCUL IV.

4 MITUL INVINCIBILI
TĂȚII BĂCĂUANILOR ACA
SĂ S-A DESTRĂMAT.

< DIN NOU SCHIMBARE 
DE LIDFR ȘI DE... LAN
TERNĂ.

Pentru inflăcârafti suporteri 
ai echipei Jiul etapa a XVIIf-a 
a campionatului diviziei A de 
fotbal a constituit o plăcută 
surpriză. Priindu-le... briz.a mă
rii, jiuliști s-au întors de pe 
litoral cu o viclorie la care 
prea putini sperau. Echipa 
Tflvescu care n-a prea... 
ruit puncte acasă, a fost 
voită de dala aceasta să
cedeze formației noastre. Amă
nuntele despre acest meci sini 
consemnate în cronica alătu
rată, transmisă de iov. Costică 
Ghinea, redactor la ziarul „Do
brogea nouă" din Constanța.

A

In campionatul

Farul Constanta —
Jiul Petroșenl

Dinamo Bacău —
Dinamo București

Progresul București —
U. Craiova

Steagul roșu Brașov —
Steaua

U.T.A. — Petrolul

Rapid București — U. Cluj

lililiHHHjIEnHIUniiHHukîjiti-iFîIîaiUHiiiHliiim!

la Lonea
In

șese
Apoi 
golul
Gazdele forjează însă egalarea pe 
care o obțin în penultimul minut de 
joc printr-un șut exceptional tras 
de Marton.

La juniori, gazdele au învins cu 
scorul de 2—1.

I 
I 
I

I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I

Etapa Jiului 
și a lui 

Dinamo 
București

O altă surpriză de proporții 
a avut loc la Bacău. Neînvinșt 
pînă acum pe teren propriu, 
dinamoviștii băcăuani le-au ce
dat ambele 
lor de 
cat că 
Înscris 
citeva
și tul partidei.

Victoria obținută de F. C. 
Argeș in dauna iormației 
A.S.A. Tg. Mureș precum și 
rezultatul de egalitate dintre 
Steagul roșu Brașov și Steaua, 
au dus din nou la schimbare 
de lider și de echipă posesoa
re a lanternei. Aceasta și ca 
urmare a faptului că Progre
sul București a învins sîmbătă 
cu 2—0 pe Universitatea Cra
iova.

Arădenii, cărora nu le-a prea 
mers jocul In ultima vreme a- 
ca.să, de data aceasta au reu
șit să obțină victoria, e drept 
la limită, In fața Petrolului 
Ploiești.

Meciul disputat duminică la 
București, dintre Rapid și Uni
versitatea Cluj a dat clștig de. 
cauză primei echipe și totoda
tă noi speranțe fotbaliștilor 
din Glulești de a ocupa un loc 
fruntaș în clasament.

D. CRIȘAN 
OLTEANU

I.G.O. Hunedoara 3-0 (2-0)

După cum era de așteptat, Știința 
Petroșeni a obținui cele două punc
te în partida cu I.G.O. Hunedoara, 
puncte care erau necesare pentru 
consolidarea primului loc în clasa
mentul seriei respective din campio
natul Interjudetean de fotbal.

Trebuie subliniat faptul că echipa 
studențească a fost lipsită duminică 
de personalitate și nici chiar în re
priza secundă, cînd a atacat furi
bund poarta adversă, n-a dovedit că 
poale da viată, decît pe ici, pe colo, 
Ideii tactice fixate în vestiar. A- 
ceasta poate și din cauză că din for
mația Științei au lipsit cîtiva titu
lari de bază: Munteanu, Bulbucan 
și Penescu.

Prezent la acest meci, fostul ju
cător al echipei Jiul, Panait loan, 
ne-a declarat următoarele: „Deși a

avut un partener de joc modest ca 
valoare și în ciuda scorului de 6—0 
realizat, comportarea studenților nu 
s-a ridicat la valoarea așteptată. 
M-au surprins neplăcut pasele gre
șite, precum șl ratările exasperante 
ale acestora. De la Știinta mi-a plă
cut în mod deosebit jocul bun prac
ticat de către mijlocașul Știr și fun
dașul Tudor Vasile".

Revenind la joc, trebuie să spu
nem că studenții s-au... jucat pur și 
simplu cu situațiile de gol pe care 
șl le-au creat la poarta hunedoreni- 
lor. Imprecizia lor a făcut ca nu
mai trei dintre aceste situații favo
rabile să fie fructificate de către Tu
gearu (cu concursul stoperului ad
vers), Bălăneanu și Răsădeanu.

Oaspeții au pus mai mult aocen-

tul pe apărare, rarele lor contraata
curi neconstituind un real pericol 
pentru poarta gazdelor.
Arbitrul Opincaru Nicolae din Sebeș 

a condus cu scăpări următoarele for
mații : ȘTIINȚA: Martinescu, Păscu- 
lescu, Constan lin eseu, Tudor Vasile, 
Varhonic (Manea), Știr, Răsadeanu, 
Bălăneanu, Marcu, Tugearu, Mathe. 
I.G.O. : Toma, Găină, Ciurar, Nagy, 
Deak, Popa, Caramalis, Ep.escu, Bun- 
gorjan, Radu, Popa.

★
In deschidere s-a disputat meciul 

dintre formațiile de juniori Jiul — 
Metalul Hunedoara. Au învins meta-

alurgiștii cu scorul de 1—0. Golul 
fost înscris de către Stan.

C. MATEESCU

ggCiipa 6 Augriist** la fotbal

Minerul $i Constructorul Lupeni 

calificate in etapa a doua
avut loc, 
de fotbal 

Constructorul minier 
Preparatorul Lupeni și

In „Cupa 6 August** au 
la Lupeni, două meciuri 
eliminatorii : 
lupeni
Minerul Lupeni — Minerul Uricani. 
După un joc frumos și spectaculos, 
primul meci s-a încheiat cu victoria 
echipei Constructorul cu 1—0 prin 
golul înscris de .Tuia. Al doilea meci

a fost la discreția Minerului Lupeni, 
care u învins cu categoricul scor 
de 7—6. Au înscris: Gotroază de 
patru oii, Lucuță de două ori și Far- 
k&ș O dată. Cu toate eforturile de
puse, uricănenii n-au putut face fată 
iureșului fotbaliștilor de la Lupeni.

Echipa de fotbal Știința Petroșeni.L C.

Minerul Lupeni 
învingător la limită

Stadionul din Lupeni a găzduit du
minică înlîlnirea de fotbal de cate
goria C dintre Minerul din localitate 
și Electroputere Craiova, una dintre 
pretendentele principale la titlul de 
lideră a seriei vest. Numeroșii spec
tatori prezenti pe stadion n-au avut 
însă prilejul să vadă un joc do un 

nivel tehnic. Șl de astă dată

proverbul cum că la 
să mergi... cu sacul 
echipe au practicat 

cu multe pase la ad- 
eficacitate. Exceptlnd 

repriza a

revenit la limită gazdelor^ care au 
învins cu scorul de 2—1 prin penal- 
tiul transformat de Popescu în min. 
83 în urma unui fault grosolan în 
careul mic asupra lui Gotroază.

Stînd de vorbă cu delegatul fede
ral Botez Mihai din București, din- 
sul ne-a relatat :

„Nu știu de ce jucătorii > îwpcti au 
protestat la decizia arbitrului, deoa
rece faultul comis asupra Iui Cotroa
ză a fost clar. Protestînd la această 
decizie ei au dovedit lipsii de spor
tivitate și că nu cunosc regulamen
tul".

\u jucat MINERUL LUPENI: Mî- 
halache, Pralea, Pali. Șoptereanu, 
Mirescu, Risca, Uilecan. I.nouță, Co
troază, Farcaș (Sima) si Preciip. E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA : Spin
gel. Nicu, Popescu, Popa, Flerescn, 
Stănescu, Păunescu, Slanciii, Resriur, 
Bulfan și Matei.

hanobal : O VICTORIE FACILA
Școala sportivă Petroșeni 
Universitatea

Ieri, in meciul cu echipa Universității craiu- 1 
vene, handbalistele noastre au pășit cu dreptul: <
Prima partidă a returului campionatului culego- J 
riel B a coincis cu o victorie. Deslăsurind (cu 
excepția primei jumătăți a reprizei secunde) un 
joc spectaculos, combinativ, handbalistele de !a 
Școala sportivă și-au depășit, de o manieră en- 
tuziasmantă, adversarele. Superioritatea echipei 
locale a lost așa de evidentă Incit In unele mo
mente fiecare atac se solda cu gol. Dacă scorul 
arată așa și nu altfel, vina o poartă tot handba
listele noastre care, la Începutul reprizei a d<>ua, 
contrar indicațiilor antrenorului Eugen Bartha, 
au „redus motoarele" permifind oaspelelor să 
for/eze ritmul și să recupereze din handicap. 
Clnd Mia Domșa, în min. 2, șutind puternic in 
coiful bării le-a pre\ enit pe oaspete că va ii 
necruțătoare, nu ne gindeam că pină la urmă va 
Înscrie 11 goluri. Primul gol il înscrie insă Lia 
Barabaș fn min. 4, după care oaspetele egalează 
prin micufa dar trjJenlata $teiania Ghipă, cea 
mai bună jucătoare a echipei craiovene. Imediat 
însă Csobcmszky, dintr-un unghi dificil, preia 
conducerea pentru echipa noastră. Scorul este 
majorat apoi fulgerător de către Domșa, Turoș 
și din nou Csobanszkv. Duna pauză, diferența a- 
junge la 10 puncte după care... cădere I Oaspe
tele Înscriu trei goluri succesiv și, profitind de 
moleșeala gazdelor, țintesc egalarea. Dar nu vor 
reuși. Partea finală a reprizei secunde va găsi 
echipa noastră din nou în atac și-n... șut.

Au înscris, pentru echipa Școlii sportive : Mia 
Domșa (11), Lia Barabaș (5), Maria Csobanszky 
12), Eva lonescu-Turoș (3), Moroșanu și Bodnar 
cite unul; pentru Universitatea Craiova au mar
cat: Ghiță (41, Bălan (II și Bona (3). Echipa 
școlii sportive a utilizat următorul Iot: Cătufoiu, 
Barabaș, Turoș, Csobanszky, Moroșanu, Domșa, 
Savin, Bodnar, Maier, Reck.

A arbitral bine M. Codreanu (Timișoara).
V. TEODORESCU

Acțiunea de curățenie și 
înfrumusețare a localifăților
Lupeniul 
în freamătul 
primenirilor

(Urmare din pag. 1)

Ciontoș Petru, Gavrilă Ioan, Moldo
van Pavel, Kravecz Stela, Ceaușu 
Petru, Gros Aurel (de la blocurile 
Bl, B2, B3, B4, B5, B6 și căminul 9); 
Banca Toma, Mărgineanu Tudor, 
Giorgi Nicolae (de la blocul D 90);

Francisc, 
și Geor- 
Petru și

A2, B200,

Iulian, Brașoveaiiu Fiancisc, Haiducs 
Geza, Botoi Vaier.

Prin eforturile comune ale tutu
ror participantilor la acțiunea de în
frumusețare desfășurată ieri al Lu
peni, orașul ni se prezintă acum, în 
mare parte, mai frumos, mai primi
tor. Ar fi de dorit ca asemenea ac
țiuni să fie continuate și în cartie
rele mărginașe ale Lupeniului.

Ca fiecare colțișor 
al orașului să 
devină mai frumos

Vasile, Katiaș Elisabeta Bora Elena, 
întreeîndu-se cu locatarii dm partea 
cealaltă a blocului printre care se 
află harnicele gospodine Surin Ma
ria, Popescu Ioana, Buhnărel Virgi- 
nica, Cujanic Pita și altele

Din blocul 18, printre bunii gos
podari ieșiți la muncă patriotică i-am 
intîlnit pe Oîteanu Octavian, Rîrlut 
Traian, Calotă Rada. Roșu Mihai, 
Voiculosru Traian, Druică Vasile șt 
multi alții. Cu același entuziasm, cu 
aceeași hărnicie, locatarii hl”> u1 *i 3 
în frunte cu președintele 
Talabă Nicolae amenajează 
se zone verzi, plantînd tei 
tind bănci. Printre locatarii 
hărnicie i-am recunoscut și
Ștefan, Leopold Ștefan, Bledea Cor
nel, Pop Gheorghe, Lupaștiuc Avra- 
mia,_ Nichitoiu Șaveț_a și Trif Mar
gareta. Cu sprijinul Consiliului popu
lar al
aduse 24 basculante cu pămînt ve
getal 
verzi. .

de bloc 
irumoa- 
și inon- 
plini de 
pe Bițoc

Avramescu Liviu, Haber 
Zamfir Vasile, Bălan Ion 
geta, Stănescu I., Le<tean 
alții (de la blocurile Al,
46). Dar la această acțiune de în
frumusețare s-a evidențiat și un ma
re număr de lucrători de la sectoa
rele I.C.O. și I.L.L., do la S.T.R.A., 
șantierul C.S.A., cooperativa „De
servirea", O.C.L. Alimentara. Am no
tat numele citorva dintre ei : Bălan 
Niculina, Topală Mircea, Drăghici

(Urmare din pag. 1}

comitetului de bloc, aceștia au reu
șit să dea viată zonelor verzi, plan- 
tînd trandafiri și pomi ornamentali. 
Cu mult drag muncesc și Bejenaru 
loan, Csisar Ioan, Petrescu Nicolae, 
Firoiu Mircea, Vlaicu Maria, Neagu

orașului Petrila, aici au fost

necesar amenajării zonelor
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INCIDENTELE RASIALE
aa înlemnit
arestate

WASHINGTON. — „Pentru a evita 
valul de incidente rasiale de pe te
ritoriul Statelor Unite, președintele 
Johnson și persoanele cu funcții de 
răspundere din statele americane au 
trecut la o mobilizare fără prece
dent a forțelor de ordine", cum scrie 
agenția France Presse. In două 
șe — Washington și Chicago 
trupele federale au intervenit 
aaod direct. In capitala țării

ora-

în
s-au

puține Incidente în 
ore și se pare.că si-

înregistrat mai 
ultimele 24 de 
tuația începe să se liniștească. Pînă 
acum numărul morților, la Washing
ton, se ridică la opt, lac al răniților 
La 885. Autoritățile polițienești au 
arestat 4 200 de persoane.

La Chicago, în schimb, situația 
este mai încordată. Autoritățile lo
cale au imobilizat 11 500 polițiști 
municipali și 6 900 membri al găr-

GREVA DIN

zii naționale. Președintele Johnson 
a autorizat intervenția în acest 
oraș a trupelor federale, și 5 000 de 
militar* sînt așteptați să sosească în 
localitate. In oraș continuă să se 
simtă mirosul incendiilor. Mai multe 
magazine au fost jefuite. Pînă du
minică dimineața nouă negri au fost 
uciși, 300 de persoane rănite șl mal 
mult de 1000 arestate. Pagubele se 
ridică Ia mai multe milioane de do
lari.

La Baltimore, capitala statului 
Maryland, ultimul bilanț al dezordl- 
nelor se cifrează la 5 persoane 
ucise, 60 rănite și mai mult de 250 
de case incendiate. In orașul cali- 
fornlan Oakland se semnalează pu
ternice schimburi de focuri. Politia 
a folosit gaze lacrimogene, operînd 
arestări.

INDUSTRIA CUPRULUI
(Urmare din pag. 1)

editam
Soli

și pri-

pre el încă în anul 1921, cînd 
Ta Chicago ziarul „Industrial 
darity". Munca lor este grea 
mojdioasă, plină de riscuri mortale. 
0 mare parte din minereul de cu
pru extras este adus la suprafață cu 
camioanele. Autocamioanele ca și 
mina sînt de proporții uriașe. Fie
care mașină transportă la suprafață 
într-o singură cursă pe pantele lu
necoase 110 tone de minereu. Mași
nile circulă, mai ales iarna, cînd 
mercurul coboară în termometru jos 
de tot. Unghiul de înclinare ar tre
bui să fie limitat la 12 grade, dar 
uneori el este mult mai mare. Vizi
bilitatea este adeseori proastă. O a 

lunecare înseamnă moartea...
Vara, cînd autocamioanele grele 

rdrobesc pietrișul transformîndu-1 
In praf, plămînil muncitorilor aspiră 
praful înecăcios. Majoritatea se îm
bolnăvesc de silicoză — blestemul 
minerilor.

...La începutul lunii a opta, fron
tul grevei cuprului era la fel de tare 
ca stînca. întregul brîu atlantic al 
turnătorilor de cupru, de la Balti
more pînă la New Jersey, era ca un 
zid de solidaritate indestructibil.

Conducerea companiei încerca 
prin toate mijloacele să spargă 
greva. 0 asemenea încercare a fost 
făcută de compania „American Me
tal Climax" la uzina din Carteret 
(statul New Jersey). Aflînd despre 
(atenția societății de a 
depozite mari rezerve 
greviștii au postat sute 
împotriva 
puternice 
muncitorii

..Nu mi-a fost dat
văd o solidaritate atît 6e puternică 
într-o grevă prelungită 
președintele celei 
sindicale locale 
t&ne ale S.U.A. 
ge de greutăți.

întrebat ce 
politica companiei.

în sprijinirea revendicărilor sindi
catului. Sînt în stare de orice sacri
ficii pentru victorie".

Revendicările au fost mărirea sa
lariilor, a pensiilor, concedii de 
boală, garantarea muncii. Am vorbit 
la Carteret cu un muncitor negru, 
înalt și liniștit. L-am 
crede despre
Mi-a arătat cu degetul spre pămînt j 
„Vor să ne trimită în pămînt". Ga 
înseamnă „în pămînt' ? In subteran 
sau.’.

Deși lucrează la această societate 
de 40 de ani, el nu are pensie.

„Patronii cuprului" au întreprins 
cel mal violent atac (după anii ’80) 
împotriva sindicatelor. Multi spun 
că el se bazează pe sprijinul guver
nului Johnson.

La Washington, pationii au rela
ții bune. Banii lor sînt investiți în 
zeci de ramuri ale Industriei S.U.A. 
Ei se îmbogățesc 
Europa și America 
fituri din războiul 
sînt mari oameni 
meni politici din

Pe locul întîi, în ce privește 
tragerea și prelucrarea cuprului, se 
situează concernul bancar Moigan. 
Urmează apoi familia guvernatoru
lui statului New York, Nelson Roc
kefeller. Sînt și rivali și parteneri. 
Ei aprovizionează împreună trustu
rile americano ale cuprului.

Morganii si rockefellerii 
lează bogățiile 
peste 200 
patronilor 
Compania 
poration"
die, profituri de 10 583 dolari

• fiecare muncitor, „Phelps Lodge1 
— 9 065, „American Smelting and 
Refining Co." — 7 561, iar „Ana
conda* 5 828 dolari, (n toate ca
zurile, profitul pe cap de muncitor 
a fost în medie mal mare decît sa
lariul anual al muncitorilor din In
dustria cuprului.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — Va

lul de tulburări rasiale declanșat 
în urma asasinării lut Martin 
her King cuprinde . noi orașe 
S.U.A. Guvernatorul statului
nsylvania, Raymond Shafer, a de
clarat duminică după-amiază starea 
de urgență în orașul Pittsburg. Pes
te 700 de polițiști șl soldați al găr
zii naționale au fost trimiși în spri
jinul politiei municipale. Intre orele 
7 seara și 5 dimineața au fost in
troduse restricții de circulație.

Agențiile de presă anunță că șl 
guvernatorul statului Maryland,
Spiro Agnew, a cerut intervenția 
trupelor federale pe-ntru a restabili 
ordinea în orașul Baltimore.

Convorbiri

Johnson

lor au fost

scoate din 
de cupru, 

de pichete, 
mobilizate

forte polițienești 
nu s-au retras.

niciodată

Dar

să

a spus 
mal mari secții 

din statele răsărl- 
Nimeni nu se plîn- 

Muncltorii sînt uniți

în Africa, Asia, 
Latină. Storc pro- 
din Vietnam.

de afaceri șl 
Wall Street.

Westmoreland
Ei, 

oa-

ex-

contro- 
tării, evaluate la 

miliarde dolari. Veniturile 
cuprului sînt fantastice. 
„Kennecott Copper Cor- 

a obținut în 1066, în me
de

teroare
în Salvador

Val de

Urba 4
X I G E H liinversul

aerotrenului

0 delegație a 
Consiliului Central al 
U. 6. S. din România 
a sosit la Moscova

militare amerl- 
de sud s-a des- 
Washlngton, în- 
nu ă putut pă-

WASHINGTON. — Programată 
pentru a avea loc Ia Honolulu, în
trevederea dintre președintele John
son șl generalul Westmoreland, co
mandantul forțelor 
cane din Vietnamul 
fășurat sîmbătă Ia 
trucît președintele
răsi capitala americană din cauza 
incidentelor rasiale. Președintele 
Johnson și Westmoreland au făcut 
o trecere în revistă a aspectelor po
litice, militare și diplomatice ale si
tuației din Asia de sud-est.

Convorbirile Johnson-Westmore- 
land au alternat cu întrevederi pe 
care președintele american le-a a- 
vut cu unii dintre liderii populației 
de culoare, în vederea
măsuri care să stăvilească 
rea Incidentelor rasiale.

luării unor 
extinde

întreve- 
duminlcă

SAN SALVADOR. — Consiliul 
superior al Universității naționale 
dm Salvador a dat publicității o de
clarație în care condamnă valul de 
acțiuni teroriste declanșat în în
treaga țară. Documentul menționea
ză că, sub protecția politiei și a găr
zii naționale, bande de teroriști să- 
vîrșesc atentate împotriva liderilor 
organizațiilor democratice și pro
gresiste. Declarația cere autorități
lor să adopte măsuri urgente pen
tru lichidarea situației și să treacă 
la pedepsirea celor vinovați.

de tovarășulcondusă
Apostoi membru al Co- 
Executiv. al Prezidiului 
al CC. al P.C.R., preșe- 

Consiliului Centrai al 
participa la sesiu-

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptlndu-se spre Moscova, 
o delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, 
Gheorghe 
miletului 
Permanent 
dintele
U.G.S.R., care va 
nea extraordinară a Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale, consacrată intensificării soli
darității oamenilor muncii din în
treaga lume cu poporul vietnamez 
în lupta împotrivi agresiunii impe
rialismului american.

★
In cursul după-ainiozii, delegația 

a sosit în capitala U.R.S.S.
(Aqerpresț

PARIS. — La sfîrșltul lunii 
februarie 1967, noul vehicul 
„Urba 4" a făcut oficial pri
mii pași, el a circulat fără pi
lot, fără roți, fără motor a- 
parent, în marele hol al Șco
lii centrale lioneze. „Urba 4", 
o lungă cabină de teleferic, 
cu trei bănci luate de Ia au
tomobilul „Renault 4", este 
prototipul unui nou vehicul pe 
pernă de aer: Dar el este în
tr-un fel inversul ' 
Iul: în 
„Berlin" 
mite un 
aluneca

U.R.S.S.: I.a centrata electri
că atomică de la Beloiarsk, din 
regiunea Sverdlovsk, a intrat 
în funcțiune al doilea reactor 
și agregat electric cu o pute
re proiectată de 200 000 kilo- 
volți. Perfecționările aduse vor 
permite, menținîndu-se aceleași 
gabarite ca la primul agregat, 
să se mărească puterea agre
gatului de două ori. Prin sim
plificarea schemei tehnologice 
au fost reduse Investițiile ca
pitale șl simplificată exploa
tarea.

IN CLIȘEU : Sala mașinilor 
centralei electrice atomice de 
la Beloiarsk.

Ofensiva trupelor guvernului federal
continuă pe mai multe fronturi

aerotrenu- 
aero trenul 
sol și e- 

pentru a 
căii sale,

alunecă pe 
la 7,5 m de 
pentru a se

LAGOS. — Ofensiva guvernului 
federal nigerian împotriva trupelor 
secesioniste biafreze a continuat în 
ultimele zile pe mai multe fronturi. 
Potrivit unui comunicat oficial din 
Lagos, trupele guvernamentale se 
află la mai puțin de 30 km de por
tul Harcourt, important punct de 
legătură al biafrezilor cu exteriorul. 
Trupele federale au reușit să preia

controlul asupra localității Nfunia 
și a podului peste rîul Cross, care 
leagă partea de nord-vest a Kidfiel 
cu restul provinciei orientale. Luple 
se ddti, de asemenea, la numai 39 
km de localitatea Awne, avînd 
importantă deosebită, deoarece aici 
se află singura rafinărie a Nigeriei 
controlată de forțele biafreze din 
moment'll actului secesionist de M 
30 mai 1967.

vehiculului

timp că 
se află pe 
jet de aer 

dfeaSupra
vehiculul ;,Urba" 
o grindă situată 
sol și aspiră aer 
deplasa.

Inventatorul
„Urba" este Maurice Bartha- 
lon, un politehnician în vîrstă 
de 45 de ani, care s-a spe
cializat la Institutul de tehno
logie din 
(S.U.A.).

Inventatorul 
„Urba", cu o
de 90 km/h, „caută 
un gol între liniile 
buz, care nu pot să 
că un debit de 5 000 pasageri
pe oră datorită înghesuielilor 
și liniile de metrou, 
transportă pînă la 50 000 
lori pe oră. dar care 
foarte scump".

După primele evaluări,
ba' ar costa între 2 și 8 mi
lioane de franci kilometrul, în 
timp ce metroul aerian uzual 
revine la 6—9 milioane șl 
metroul în tunel, între 40 șl 
70 milioane.

Telescrîpfor electronic
Massachusetts

precizează 
viteză

că 
moderată 

să umple 
de au'.o- 
depășeas-

oare 
călă- 
revin

„Uf-

Datorită teLescriptoru- 
pre- 

firma franceză „Tel", este 
se transmită scrisul șl 

desen, între două posturi 
din rețeaua franceză. A-

PARIS.
lui electronic „Electrowriter", 
zentat de 
posibil să 
chiar un 
telefonice
cest aparat asigură reproducerea la 
distanță a mișcării unul pantograf 
solidar cu stiloul folosit pentru scris 
sau desenat. Această mișcare este

transmisă pe cale electrică panto- 
grafulul toc al receptorului printr-o 
linie telefonică cu două lire.

Un procedeu special permite în
registrarea acestor semnale pe ban
dă magnetică și, în consecință, să 
se conserve astfel un text care 
poate fi apoi transmis pe hirlie sau 
proiectat pe un ecran mare.

• ROMA. Impui iunie mtomu- 
bife ale Italiei în curstii anului tre
cut au crescut cu 29,3 la suta, »n 
raport cu anul precedent. Din < •
142 265 de automobile achizițion ile 
de Italia în perioada 
18 826 sînt fabricate de 
nault", 14 454 
gen* și 13 620

menționată, 
firma ,,Re

de firma „Volkswa- 
de „Ford".

A par
In

fost
celor fără 
mai ușor
Avînd în
fel, care
șl are forma unei lanterne, orbit vor

a t
R.S.S. Lituaniene a

Furtună violentă
în Pakistan

capitala
realizat un aparat «care permite 

vedere să se orienteze 
în locuri necunoscute, 

mină un aparat de acest 
cîntărește 230 de grame,

singur an, continuă 
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WASHINGTON. — După 

deirile pe care Ie-a avut 
seara cu președintele Johnson, ge
neralul Westmoreland, comandantul 
suprem al forțelor militare america
ne din Vietnamul de sud, a părăsit 
Washingtonul îndreptîndu-se spre 
Saigon.
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Și pastorul King
cut. In pofida amenințărilor el 
și-a continuat lupta, organizind

PARIS. Sub titlul „Tăce- 
aduce moartea : sindro- 
copiilor torturați", ziarul 
Monde* publică un arti- 

în care, pe baza unor date

King; „a 
tăcerea

trecută. Un raport de 
de pagini, publicat re

ia Washington, a consti- 
de asemenea un avertis- 
serios. „Au avut loa

VENEZUELA
Maracaibo, marele centru petrolier al Venezueiei. a tost ocu

pat de tortele armate și izolat de restul tării, după violentele in
cidente care s-au produs aci intre muncitorii greviști și politie, 
greviștilor alălurindu-li-se și studențimea din Maracaibo.

IN FOTOGRAFIE: Pe străzile dfn Maracaibo.

Urmările cruzimii 
unor părinți

• rea 
mul 
„Le 
col
statistice franceze și america
ne referitoare la soarta tragi
că a copiilor torturați de pro
prii lor părinți, cere luarea u- 
nor măsuri legislative de pro
tecție. Sute de copii, scrie 
ziarul, suferă sau mor în fie
care an de pe urma aceea ce 
pediatrii numesc „sindromul 
copiilor bătuți".

Zeci de alți copii rlmîn cu 
infirmități cerebrale sa.i fizice 
ireversibile, ca urmare a a- 
cestui sindrom. Un recent e- 
ditorial al revistei „Journal 
of American Medical Asso- 
i-itinn" arăta că acesta a de-

venit una din cazurile morta
lității infantile mai frecvente, 
chiar decît leucemia sau myo- 
pathiile; ele se află la origi
nea infirmităților mintale, la 
fel de frecvente ca accidente
le de automobil și encefali
tele toxice sau infecțioase 
luate împreună.

Intr-un 
ziarul, în 
zurile de 
de către 
foarte rar la cunoștința 
rităților, în Franța au 
pronunțate peste 700 4e 
damnări de natură criminală, 
și un număr de 2 526 de pă
rinți nedemni au fost dați în 
judecată. O situație asemănă
toare se prezintă și In Statele 
Unite.

doar 
auto-

putea simți dimensiunile și forma o- 
blectelor înconjurătoare.

Aparatul emite semnale radiodiri- 
jate, care, reflectate de obiectul a- 
flat în calea orbului, sînt reproduse 
de un receptor miniatural instalat 
într-o cască. Semnalul reprodus îșl 
schimbă tonul în funcție de distanta 
fată de obiect și timbrul în funcție 
de forma obiectului.
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DACCA. — O puternică 
s-a abătut asupra regiunii 
(Pakistanul oriental). Deși 
numai 5—6 minute, 39 de
au fost ucise și mai mult de o mie 
rănite. In șase sate au fost provo
cate pagube considerabile. Mii rie 
persoane au rămas fără adăpost.
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Safelifs lansafî 
simultan

• VARȘOVIA. — La 
fost semnat protocolul 
schimbul de mărfuri între Polonia 

pe anul 1968. In această pc-
volumul comerțului bilate- 
atinge suma de 50 milioane
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ri particlplnd personal la ac
țiunile populației de culoare. 
Este semnificativ în acest sens 
faptul că asasinatul a fost co
mis ia Memphis unde cu citva 
timp fn urmă au avut loa de
monstrațiile negrilor și se pre
gătea un nou marș. Glontul u- 
clgaș l-a dobortt fn timp ce 
organiza o altă acțiune impor
tantă a cetăfenllor de culoa
re, marșul asupra Washing
tonului, prevăzut să aibă loc 
la 22 aprilie. El considera a- 
cest marș ca o etapă hotărl- 
toare în îmbinarea mișcării

NEW YORK. — De la baza Van
denberg din California au fost lan
sați sîmbătă doi sateliți pentru stu
dierea efectelor cosmice. Sateliții 
au fost plasați pe orbită cu ajuto
rai unei singure 
„Atlas-F".

Noi acfîuni
rachete de tipul ale partizanilor

O rafală de armă automată 
trasă de un rasist alb a pus 
capăt viefii eminentului luptă
tor pentru drepturile civile ale 
populației de culoare din 
S.U.A., dr. Martin Luther King, 
împușcăturile 
avut un ecou 
pășit limitele 
see, și chiar
lor Unite, cutremurînd inimile 
și minfile oamenilor 
de dreptate de 
pdmlntesc. „Cea 
gedie cunoscută 
la asasinarea 
Kennedy", scrie
ted Press International 
moartea omului cunoscut 
unul dintre cei mai activi pro
motori al luptei neviolente 
pentru drepturi a negrilor a- 
mericani. Pastorul King care a 
împletit lupta pentru dreptu
rile civile cu cea dusă pentru 
ameliorarea condițiilor mate
riale și spirituale ale tuturor 
americanilor săraci, s-a con
sacrat în același timp cu ar
doare luptei pentru pace, con- 
domnind în multe ocazii răz
boiul dus de Statele Unite 
împotriva poporului vietnamez. 
„Există o legătură absolut e- 
videntă între războiul din 
Vietnam și lupta dusă de mi
ne și de alții in America... A- 
meriCti nu va pune niciodată 
mijloacele și energia necesară 
în folosul ameliorării soarlei 
săracilor atita timp cit aven
turi de genul celei din Viet- 

conlinua să înghită 
bani", declara Mar- 

venit vre- 
înseamnă

pentru drepturile civile șl a 
mișcării pentru pace in Viet
nam.

Imediat după anunțarea ști
rii despre asasinarea lui Mar
tin Luther King, populația de 
culoare din numeroase orașe 
americane a început să orga
nizeze demonstrații de protest, 
care în unele localități au că
pătat un caracter violent. Pre
ședintele Johnson a făcut o 
declarație radio-televizată în 
care a chemat poporul să-și 
mențină calmul. Autoritățile 
federale și-au exprimat teama 
ca asasinați/! de la Memphis 
să nu constituie scinteia ca
re să aprindă flucăra demon- 

. strațiilor și acțiunilor violente 
ale negrilor americani.

încă de la începutul anului 
presa americană prevestea că 
vara lui 1968 va fi o „vară 
fierbinte". Mai multi lideri ai 
populației de culoare, printre 
care și Martin Luther King, 
au avertizat autoritățile că în

această vară orașele america
ne ar putea deveni din nou 
scena unor tulburări rasiale 
chiar mal grave decît cele din 
vara 
2 000 
cent 
tuit, 
meni
foarte puține schimbări impor
tante în condițiile care au dus 
la izbucnirea nemulțumirilor 
din vara trecută. Acțiunile 
menite .să îmbunătățească si
tuația negrilor, au fost limi
tate și sporadice cu foarte pu
ține excepții și nu au redus 
In mod simțitor tensiunea", 
se sublinia in raportul întoc
mit de o comisie numită de 
președintele Johnson in urma 
dureroaselor convulsiuni rasiale 
ale verii trecute în care și-au 
pierdut viața 83 de persoane. 
Ce au constatat autorii rapor
tului : in rindul negrilor din 
orașele în care au avut loc tul
burări procentajul șomajului 
era dublu, iar cel al muncito
rilor necalificați și auxiliari — 
triplu fată de cel al albilor. 
Venitul muncitorilor de culoa
re era cu 30 la sută mai mic. 
La acest decalaj în ce privește 
condițiile de viafă materială 
se adaugă condițiile nesatislă- 
cătoare de locuit, de învăță- 
mint, justiția discriminatorie, 
practicile brutale ale politiei 
care a devenit „un simbol al 
puterii albe, al rasismului alb, 
al asupririi albe".

Cele întimplate la 4 aprilie 
Ia Memphis subliniază încă o 
dată intr-un mod dureros a- 
cuitatea problemei rasiale și 
anunță o amplificare a mișcării 
revendicative a populației de 
culoare.

Accident tragic
columbieni
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Explozia unul 
care s-a produs 

magazin de arme 
statul Indiana,

WASHINGTON. 
butoi ou pulbere 
duminică într-un 
din Richmond, statul Indiana, s-a 
soldat cu 39 de morți și peste 100 
de răniți. Un număr de 33 de per
soane au fost date dispărute. In 
urma acestui accident, urmat de un 
puternic incendiu, trei clădiri din 
apropiere au fost complet distruse, 
iar alte cinci au fost avariate.

BOGOTA. — In Columbia 
s-au semnalat noi acțiuni ale 
forțelor de partizani. Potrivit 
unui comunicat oficial, în 
cursul unui puter-nic angaja
ment între trupele guverna
mentale și partizani s-au în
registrat 14 morți și un nu
măr mare de răniți, de ambele 
părți.

FRANȚA. — Castelul Champs, de lingă Paris.
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