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Se realizează cu succes
noile obiective industriale

I
> ASIGURAREA ASISTENȚEI TEHNICE, FOLOSIREA EFICIENTA A UTILAJELOR, 

OBIECTIVECONCENTRAREA FORȚELOR ASUPRA UNUI NUMĂR MAI RESTRtNS DE 

AU ASIGURAT ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE

TUL TRIMESTRULUI II — CEL PUȚIN 50 LA

PRIMUL TRIMESTRU ♦ PlNA 

SUTĂ DIN PLANUL ANUAL !

I A SFtRȘI

Desfășurînd o activitate susținută 
pentru realizarea unui amplu program 
de lucrări de investiții, Grupul de 
șantiere Vatea Jiului al T.C.M.M. a- 
duce o importantă contribuție la 
dezvoltarea industrială a bazinului 
nostru minier. înfăptuirea prevede
rilor planului cincinal privind spo
rirea continuă a producției de căr
bune cocsificabil și energetic, dez
voltarea ulterioară a capacității de 
producție a exploatărilor miniere 
sini strîns legate de executarea la 
timp și în bune condițluni a unor 
importante obiective industriale a- 
flate în acest an pe agenda con
structorilor de la T.C.M.M. Colecti
vele acestor șantiere execută in pre
zent lucrări pentru creșterea 
citații de producție a minelor 
si Paroșeni. deschiderea noilor 
Llvezeni și Barbăteni, pentru 
voltarea capacității 
celorlalte exploatări 
curs de construcție 
lor principale Dîlja 
țtilui nr. 2 esl Petrila care vor fi 
prevăzute cu mașini multicablu și 
sehipiiri. Se execută lucrări pentru 
puțurile auxiliare din Incintele prin
cipală și est ale minei Livezeni, pu
țul nr. 3 Uricani. Se află în plină 
desfășurare construcția unor noi 
cornniexe băi-iămpării, ateliere și 
alte lucrări menite sa asigure mo
dernizarea continuă și creșterea ca
pacității de producție a minelor.

Construcția acestor noi obiective 
Industriale se desfășoară cu succes: 
colectivul qrupului de șantiere 
T.C.M.M. a încheiat primul trimes
tru al anului tOB8 cn planul înde
plinit. Această importantă realizare 
constituie o dovada grăitoare a răs
punderii cu care colectivul grupului 
de șantiere T.C.M.M. muncește pen
tru realizarea Ia timp a noilor obiec
tive industriale, pentru îndeplinirea 
sarcinilor importante puse de Confe-

capa-
Dîlja 
mine 
dez-

de producție a 
miniere. Sint în 
turnurile puțuri- 
și Vulcan, pu-

nr.

do-rința Națională a partidului in 
meniul investițiilor.

Desigur, și în primul trimestru al 
acestui an au existat greutăți cau
zate mai ales de asprimea iernii, do 
lipsa efectivelor etc. S-a pus insă 
un accent deosebit pe organizare, 
pe lin control tehnic eficient, pe fo
losirea din plin a utilajelor și astfel 
greutățile au fost depășite iar pla
nul trimestrial realizat.

Pentru îmbunătățirea organizării 
procesului de execuție, șantierele 
T.C.M.M. din Valea Jiului au fost 
grupate în 4 sectoare conduse de 
cite un inginer, incadrate cu maiș
tri și tehnicieni capabili. Această 
măsură a asigurat o conducere teh
nică competentă a lucrărilor, opera
tivitatea în rezolvarea problemelor 
tehnico-orqanizatorice. precum șl un 
control competent 
lucrărilor, folosirea 
cm, gospodărirea

S-au făcui pași 
folosirii eficiente a utilajelor. S-a 
pornit în primul rînd de la stabili
rea unui număr de utilaje corespun
zător volumului planificat de lucrări, 
renunțîndu-se Ia utilaje în plus care 
nu erau folosite economic. Astfel, 
numărul macaralelor turn a fost re
dus de la 5 la 1. Pentru fiecare șan
tier există lin mecanic cu utilajele 
corespunzătoare de întreținere. Săp 
tămînal se analizează modul enm 
este folosită dotarea tehnică.

Un rezultat important al aceste 
măsuri îl constituie centralizarea 
preparării betoanelor. Nu cu mult 
înainte, prepararea betonului pentru 
flecare lucrare, orlcît de mică, se 
îăce^ pe loc cu risipă de utilaje, 
efective șl cu randament scăzut. A- 
cum, pentru toate lucrările execu
tate de T.C.M.M. betoanele se pre
pară centralizat, în trei stații prin
cipale : una pentru zona Uricani. 
nna pentru zona Vutcan-Parosenl,

asupra calității 
timpului de lu- 
malerialelor etc. 
mari în direcția 

utilajelor.

curs de pu-iar cea de-a treia — în 
nere in funcțiune — pentru Petro
șeni și împrejurimi.

Cea mai importantă măsură care 
a influențat asupra îmbunătățirii pro
cesului de execuție o constituie con
centrarea forțelor de muncă asupra 
unui număr mai restrîns de obiecti
ve. Anul trecut s-a lucrat concomi
tent Ia 220 obiective, mijloacele șan
tierului fiind dispersate in tot atîtea 
puncte. In aceste condiții nu 
posibilă cuprinderea lucrărilor de 
tre maiștri, nu se putea efectua 
control tehnic corespunzător șl,
același timp, nu putea fi evitată risipa 
de materiale, de timp de lucru. In 
acest an, cu sprijinul Direcției de 
investiții a C.C.V.J., execuția obiec
tivelor a fost eșalonată în ordinea 
urgenței, ceea ce a permis reduce
rea la jumătate față de anul trecui

era 
că
lin 
în

I. BRANEA

(Continuare în pag. a 3-a)

< .AW

Cît durează
cumpărarea

unui fîș ?
S Aclul cumpărării pare a li simplu. Un pa-
> chel de țigări — cîteva secunde. Pentru o piine, 
? timpul de cumpărare e variabil: direct propor- 
r țioual cu lungimea cozii (citește rapiditatea cu 
( care ești deservii) și invers proporțional cu pros- 
C pețimea piinii, căci dacă e veche nu poți să nu 
( te interesezi, măcar din atenție, cum s-ar simți 
S vinzătoarea,
> pîinea 
/ casă ?
, spline uinumte. oe iute oviu/ieuiu pe umtu.

Așa cum a procedat și un cititor al ziarulut 
( nostru, tovarășul Dumitru Constantin, la cumpă-

în postură de consumatoare, cu 
extraveche la masă. Dar ducă cumperi o 
In cazuri mal complicate, nu se poale 
dinainte. Se face socoteala pe urmă.

Jurnal 
câftaclÎRi

rarea unui fiș. La începui a avut impresia că 
dacă găsești fișul în magazinul de confecții, nu 
mai ai probleme 11 probezi și, dacă e bun, îl 
achiți și pleci. Nici dacă ar trebui scurtat un 
pic pe la mined, n-ar li un inconvenient, căci 
magazinul dispune de un ulelier menit să efec
tueze operativ mici retușuri.

Tocmai aici este Insă buba : cil timp durează 
acest retuș care, în cazul confecțiilor, face parte 
din însuși actul cumpărării ?

— Două săptămini, a dat verdictul tov. Urzi- 
ceanu Gheorglie, croitorul magazinului.

— Nu-i prea mult ?
— Sini supraaglomerat.
Aminaiea cu săplăminile a unui retuș simplu, 

pentru care nu este necesar decit puțin timp, 
nu este un fapt intîmplător. Pentru același cum- 
părător, scurtarea unor pantaloni a durat 3 săp
tămini. Un raglan cumpărat In decembrie a ră
mas în magazin încă 3 săptămini pentru scurtare.

In marile orașe există magazine cu confecții 
neterminate, la ultima probă, care sirii gala la 
2—3 zile după cumpărare. Dacă pentru scurtarea 
minerilor sini necesare două săptămini, pentru 
terminarea unui costum cit ar trebui atunci aș
teptat ?

Dintr-un asemenea calcul iese un rezultat care 
r se potrivește de loc comerțului nostru.

I. B

Bilanț de vacanță

CERCETĂTOR
Peisaj industrial: incinta minei Paroșeni.

vacanței" 
de elevi 
au făcut 
unde au
parcuri ale Capitalei;

După vacanța de primăvară elevii 
liceelor din municipiu s-au reîntors 
la... datorie. Cum și-au petrecut va
canța ? lată cîteva spicuiri din 
lanțul 
de 80 
piului 
curești 
zee și 
Liceului din Petrila. 
excursie de două zile Ia Lunca Flo
rii; Elevii din Petroșeni au făcut, do 
asemenea, o excursie la Lunca Flo
rii și Cabana Rusii; Liceenii lupeneni 
au fost în excursie la cabana Straja 
Iar cei din Uricani la cabana Ruta.

„bi- 
elevilor. Un număr 
din liceele munici- 
o excursie la Bu- 
vizitat diferite tnu- 

Elevii
au fost într-o

In mijlocul 

forestierilor

Uteciști la plantări

Duminică, 7 aprilie a.c., o 
brigadă științifică a Comitetu
lui pentru cultură și artă Pe
troșeni s-a deplasat in mijlo
cul muncitorilor forestieri de 
la Cirupu Iui Neag. In fața 
celor 
puns 
rășii 
nil
profesorii Verzan Marin, Mun- 
teanu Ironim, Chim Octavian, 
medicul Neag Luminița, juris
tul Gheorghiu Iile.

50 de muncitori, au răs- 
la întrebările puse tova- 
Poporogu loan, directo- 
„Muzeului mineritului".

de nuieti

Șl COLECȚIONAR

Plantarea de puieti ocupă un loc important iu cadrul acțiunilor pa
triotice ale tineretului. Uteciștii din Petroșeni s-au angajat să planteze în 
această primăvară 40 000 de puieti, pe o suprafațăMe 'Tu fia. Pină în pre
zent, pe șantierul de împăduriri de pe Valea Sorbului (în spatele triaju
lui C.F.R.) peste 300 de uteciști — muncitori de la U.R.U.M.P. și studenți ai 
I.M.P. au participat la acțiunea de plantări do puieti. S-a împădurit o su
prafață de un hectar, fiind plantați 5 000 de puieti de molid. In această 
importantă acțiune patriotică s-au evidențiat uteciștii Zlatski Elena, Pahonțu 
O., Necula Alexandru, Paicu Georgeta, Soba Alexandru. Hui Mia. Măr
gineam! Paula șl alții.

Peste- 2000

de flora

Si Stafia C.F.R. Petroșani in- 
limpină primăvara printr-o ac
țiune de înfrumusețare și cu
rățenie. In atenf ia colectivu
lui de ceferiști au stat pero
nul gării, sala de aștepta'?, 
magazia de mărfuri, spatiile 
verzi etc. Ast tel, pentru amena
jarea spatiilor verzi din incinta 
gării s-au plantat peste 2 000 
de flori (panseluțe, trandafiri, 
ele.).

In cercurile specialiștilor in con 
strucția de instrumente muzicale a 
stirnit un deosebit interes lucrarea 
intitulată „Instrumentele muzicale cu 
coarde și arcuș" de Valeriu P. Vai- 
da. Volumul constituie o lucrare u- 
nică în felul ei. Autorul face o in
cursiune într-o istorie care măsoară 
peste cinci mii de ani, urmărind 
drumul spectaculos parcurs de arta 
construcției de viori, caracteristicile 
fiecărei școli celebre de luterie, se
cretele lemnului de rezonanță. Va
lerin P. Vaida anunță și argumen
tează cu prețioase dovezi faptul ca 
luțierii celebri din Cremona — Stra
divarius, Amati, 
Guarneri și alții, 
construiau vestite
le lor viori 
catarge ale 
biilor turcești 
la rîndul lor 
lemn din Carpații românești. Șl toi 
ol, pe baza unor calcule de geome
trie și matematică, a introdus 
tru prima oară în literatura de 
claUtate formule originale ale 
montelor geometrice necesare 
sării contururilor 
chitară.

Cine este 
vator 
leriu 
tînăr, 
lată-l

notabilium" în 1 058 pagini ai lui 
Vigand Moller (1070), „Inthnplăi i!e 
lui Telomach" tipărite de Petru Ma
ior la 1818. Șaizeci de volum1* 
documente aliate în biblioteca s t ut 
fost solicitate și împrumutate fu di- 
tutului de istorie pentru > expozi
ție privind istoria Transilvaniei, ca
re a fost organizată la Cluj Ia 
timpul liber, Vaida călătorește m }. 
prin sate, stă la sfat cu bătiînii, ;• 
interesează de obiceiuri datini, de 
arta populară. Înconjurat de cărți, 
neobositul cercetător creează con
tinuu. El a terminat o nonă lucrare, 
apărută recent

djn 
coră- 
caro, 
foloseau

CARNET

în librării; > scoria 
și interesantă 1»i »- 
grafie a lui Dirni- 
trie Știrbulescu. cel 
mai vestit
structor român 
viori, no 
l-a scos din

con-
•a 

cu e 
pr a- 
p.i« 
lă<i-

a-

în exercițiul funcțiunii.institutului

Curs de

radîotelegrafie

no- 
Va- 

încă 
idei.

construit vioi!
Thibaud,

Vastie IULIU 
activist U.T.C.

Timpul frumos de la sflrșltul săptămini! trecute a permis orga
nizarea unei ample acțiuni de împăduriri. Fotoreporterul i-a surprins pe 
studenții

pen- 
spe- 
ele- 
tra-

de mandolină și

în acest scop

Problema „rămînerii în urmă a

tehnologiei44 Europei occidentale

4.fiii

DIN PRESA
STRĂINĂ

EI»!-? NoiM magazin sătesc

de la Livadea

I

(Die Welt)

de 
cu 
in 
de

atunci 
în per-

față de S.

vor înceta, 
vor rămine 
în urma gigantului

II. A.

Discuția despre așa-numitui 
„technological gap", rămine
rea în urmă a tehnologiei 
Europei occidentale fată de 
S.U.A., nu este adesea decit 
simplă vorbărie. Căci avan
tajul propriu-zis al america
nilor in numeroase domenii 
rezidă nu în tehnică, ci In 
urmărirea energică a unor 
idei tehnice deja cunoscute. 
In timp ce europenii sini ne
siguri, dezbat la nesfirșil 
chestiuni de urgentă, ameri
canii și-au mobilizat de mult 
uriașele mijloace pentru apli
carea lor în practică.

Aproape că nu există un 
alt domeniu in care această 
situație să fie mai clară decit 
in construcfia de avioane 
pasageri. Primul motor 
reacție a (ost construit 
Europa, primele avioane

pasageri cu reacție au deco
lat din Europa; și totuși in 
lume domină astăzi mașinile 
Boeing și Douglas. Cînd mai 
lirziu avioanele cu reacție au 
pătruns pe cursele medii și 
scurte, avioanele europene

.s-au siluat din nou primele 
la start ; acum insă și aci 
domină americanii. Asaltul in 
domeniul ultrasonic a fost 
inifiat de europeni ; proiectul 
anglo-francez. a progresat 
însă cu atila timiditate, în-

cît supremația americană poa
te li proclamată și in acest 
sector.

Și astfel, de la sfirșilul ul
timului război europenii au 
scăpai mereu intiietalea afir
mării. Ar fi inoportun ca a- 
cest continent să se plingă 
de superioritatea americană. 
Firește că Statelor Unite le 
stau la dispoziție mijloace 
mult mai mari, dar acest ar
gument nu poale servi drept 
scuză. Europa ar putea com
pensa aceste dezavantaje, in 
largă măsură, prin luarea mal 
rapidă a hotăririlor. Dar dacă 
șovăiala și lipsa de colabo
rare nu 
europenii 
manență 
american.

Comitetul U.T.C. de la E.M. 
I.upeni a inițiat deschiderea, 
în zilele următoare, a unui 
curs de radiotelegrafie pentru 
amatori. Ia acest curs vor pu
tea participa atît începători cît 
și inițiați în domeniul radio
telegrafiei.

Au fost asigurate toate con
dițiile materiale pentru desfă
șurarea în bune condițluni a 
cursurilor prin punerea la dis
poziția radiotelegrafiștilor a- 
matori a unei săli și a unui 
generator de ton precum 
trei instructori, specialiști 
clasă, care se vor ocupa 
pregătirea cursanților.

Azi ia 8 temperatura
aerului a oscilat între minus 
2 grade la Petroșeni și minus
9 grade la 
din cursul 
minus 2 și
10 grade.

In cursul
mercurul terinometrului 
registrat temperatura maximă 
de plus 8 grade la Petroșeni 
și plus 2 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:
• Vreme în răcire, 

peratura în scădere.
• Cerul variabil mai 

noros.
• Precipitații slabe 

formă de ninsoare.

Paring, 
nopții a 
respectiv

Minima 
fost de 

minus

acest cercetător și 
în meșteșugul lutierilor ? 

P. Vaida este un bărbat 
energic șl veșnic plin de
la el acasă. O bibliotecă a- 

coperă doi din cei patru pereți ai 
unei încăperi: în cameră se află 
colecții de obiecte de artă plastică, 
artă populară, publicații rare, o a- 
valanșă de rarități de mare valoare 
documentară și științifică printre ca
re „Culegerea de proverburi, sau 
povestea vorbei" a luă Anton Pan.n, 
masivul „Repertorium verborum et

Valeriu P. Vaida 
ful uitat al istoriei. Călătorind 
sate, stînd la sfat cu bătrînii și 
tarii, Vaida a reconstituit viata
cestui lutier care în anii de* prodi
gioasă activitate a 
pentru George Enescu, J.
Erika Morini și alți vestiți violoniști.

Prin activitatea sa, Valeriu P. Vai
da aduce o valoroasă contribuție la 
cunoașterea unui străvechi mește
șug românesc. Pe masa lui de lucra 
se află multe planuri și proiecte, noi 
lucrări în pregătire. Cu făgădui »1x 
unei noi întilniri, am părăsit C3S* 
lui de lingă Gara mare din Tg. Mu
reș, acolo unde la ceasuri tîrzii a- 
cest om, acest cercetător și pasio
nat colecționar, dă frîu liber ideilor, 
pasiunii qeneroase față de artă.

Aurel URZICĂ
Corespondentul Acjerprca 

în județul Mureș
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SECVENȚE CULTURALE
FESTIVALUL TINERETULUI 

H UNEDOREA N
La Casa de cultu
ră a sindicatelor 
din Petroșeni, eli
tre de destindere 

In timpul liber 
Foto : I. Budău

rnsr.i

Comitetul județean al U.T.C., în colaborare cu Comitetul 
județean pentru cultură și artă. Consiliul județean al 
U.GLSJL, Consiliul județean pentru educație fizică și sport. 
Uniunea județeană a C.A.P. și Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești, organizează, in perioada 15 aprilie 
—7 iulie 1968, „Festivalul tineretului hunedorean". Menit 
să contribuie, prin programele variate care se vor prezenta 
in cadrul acțiunilor cultural-sportive, la creșterea numărului 
de formații artistice, la descoperirea de noi talente, la spo
rirea preocupării organizațiilor de tineret pentru organiza
rea activității cultural-sportive de masa, „Festivalul tinere
tului hunedorean" va fi o amplă manifestare de masă in în- 
timpinarea celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării patriei 
și a Festivalului Mondial ai Tineretului de la Sofia. In sco
pul de a veni in sprijinul cititorilor noștri cu noi date fn 
legătură cu organizarea, modul de desfășurare și participa
rea la acest festival-concurs, ne-am adresat tov. prof. HOG- 
MAN CORNEL, președintele Consiliului municipal Petroșeni 
pentru cultură și artă.

ICum se va desfă
șura festivalul ?

Pe etape. Etapa comunala și cea 
orășenească vor avea loc între 15 a- 
prilie — 20 mai; etapa a Il-a, pe 
zone folclorice, între 20 mai — 15 
Iunie. Sînt stabilite 5 zone folclori
ce: zona pădurenilor (Hunedoara), 
zona Zarandului (Brad), zona Țării 
Hațegului (Hațeg), zona Văii Jiului 
(Petroșeni) și zona Văii Mureșului 
(Orăștie, Ilia, Deva). Etapa a IIT-a 
— județeană — va avea loc în ziua 
<le 7 iulie, în municipiul Hunedoara.

Ce s-a făcut pînă 
acum la căminele 
culturale din Valea 
Jiului ?

Pin.i in 25 martie, la cluburi și că
mine culturale s-a stabilit compo
nenta formațiilor artistice de ama
tori, în unele localități s-au organi
zat și se vor mai organiza duminici 
cultural-sportive. Acum ne aflăm în 
perioada pregătirilor. Mai avem încă 
de lucru în ceea ce privește crearea 
ambiantei pentru desfășurarea în 
condiții optime a întrecerilor festi
valului. Din cadrul căminelor cultu
rale vor participa la faza I a festi
valului — și probabil și mai depar
te — nouă echipe de dansatori, șase 
brigăzi artistice de agitație, șase for
mații de fluierași, trei tarafuri (de 
Ia Cimpa, fscronl, Ctmpu Iul Neag), 
peste 40 soliști vocali șl Instrumen
tiști și un ansamblu folcloric (de la 
Cimpa).

Relații suplimentare, privind par
ticiparea la întrecerile festivalului a

formațiilor artistice din cadrul clu
burilor sindicatelor și a echipelor 
sportive, le-am obtinut la Comitetul 
municipal Petroșeni al U.T.C. Tov. 
VASILE OROS, secretar al Comite
tului municipal ne-a spus:

Alături de formațiile artistice de 
la căminele culturale, cluburile sin
dicatelor au înscris în concurs for
mații corale (Lonea, Petrila, Petro
șeni — urmează să se creeze și la 
Vulcan șl Lupeni), grupuri vocale 
(Vulcan. Lupeni, Petroșeni), tarafuri 
(Uricani, Lupeni, Vulcan. Petroșeni. 
Lonea), orchestre de muzică ușoară 
(Uricani, Lupeni, Paroșeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petroșeni, Petrila, Lonea). 
orchestre semisimfonice (Petrila, Pe
troșeni), fanfare (toate cluburile vor 
prezenta asemenea formații în afara 
celui din Aninoasa, care n-are!), or

chestra de mandoline de Ia clubul 
din Lupeni și cea de muzicuțe de la 
Casa de cultură Petroșeni, brigăzi de 
agitație (toate cluburile), echipe de 
dansatori (Uricani, Lupeni, Vulcan. 
Petrila. Petroșeni, Lonea).

I Despre întrecerile 
sportive ce ne 
puteți spune ?

La aceste întreceri pot participa 
toți tinerii — băieți și fete — de Ia 
orașe și sate, de ia vîrsta de 14 ani. 
admiși la vizita medicală. Nu au 
drept de participare sportivii care 
au o clasificare superioară catego
riei a IlI-a și cei care activează în 
campionatele divizionare sau jude
țene. Pentru prima faza a concursu
lui s-au înscris, la diferite discipli
ne sportive, foarte multe asociații. 
De exemplu, la întrecerile de hand
bal vor participa sportivi din 15 a- 
sociații, la volei din 24 asociații, la 
fotbal din 21 asociații. La fel de 
multe echipe și concurenți vor lua 
startul în întrecerile atletice, de tir, 
ciclism, tenis de masă și popice.

Cum se face califi
carea Tn faza ime
diat superioară ?

Formațiile artistice vor fi selec
ționate tinîndu-sc cont de conținutul

repertoriului, calitatea artistică a 
interpretării, costume, tinuta sceni
că, redarea obiceiurilor și a folclo
rului local. Pentru faza județeană 

se va ține cont de redarea cit mai 

autentică a zonei folclorice respec
tive. La întrecerile sportive ver par
ticipa, la etapele superioare, primii 

învingători pentru fiecare probă și 
disciplină sportivă înscrisă în regu

lament.

I Premii,
evidențieri ?

Se vot acorda formațiilor artis
tice și echipelor sportive evidențiate 
„Diploma de onoare a Comitetului 
județean al U.T.C.*, diplome indivi
duale pentru cîștigătorii probelor 
de atletism, tir, ciclism. Consiliul ju
dețean al U.G.S.R., Comitetul jude
țean pentru cultură și artă, Comite
tul județean U.T.C. și Inspectoratul 
de învățămînt vor acorda formațiilor 
artistice diplome pentru locurile I, 
II și 111 și premii în obiecte (instru
mente muzicale, televizoare, magne- 
tofoane, aparate de radio, picupuri 
etc.).

Interviuri consemnate de
V. TFODORESCU

(□ liltul,
Fără să vreau, am descope

rit o rudă apropiată de-a lui 
lear. Poale o soră, poate o ve- 
rișoară. In nici un caz nu-i 
putea fi mătușă. Era prea ll- 
nără. Cum am descoperit-o ? 
Simplu. Stăm In cumeră la mi
ne și în vreme ce glodurile 
mă purtau către cuceritorii 
înălțimilor, cileva voci m-au 
trezit la realitate, dovedin- 
dtr-mi clar și concret că se
minția lui lear n-a pierit In- 
tru-totul.

— Ce vrei să faci dragă ? 
Ce ți-e scris, In frunte-i pus. 
Ai vrut parter, parter ai pri
nit. Ce-s eu de vină ?

— Așa zici. Am vrut ? Ei
bine, află că nu mai vreau.

— Este Marinică, este că
mamă-ta a vrut la parter ?

— Eu nu știu tăticule. \'u
mă bag.

— Vezi și copilu-i de par
tea mea. M-am săturat. Vreatr 
sus, sus de tot. La nouă, la 
zece, oriunde dar sus.

— Ce pot eu face fă ? Ce 
pol face ?

Aspect interior de 
la muzeul „ Delta 

Dunării" din 
T ulcea

Formația de muzică ușoară a
Casei de cultură — apreciată 
ia Aninoasa

Formația de muzică ușoară a 
Casei de cultură a sindicate
lor din Petroșeni, formată din 
orchestra „Cvintetul color" și 
soliștii vocali lucian Susan, 
fon Fabian, Ion Kovacs, Dorin 
Groza și Ovidiu Cosma, a pre
zentat, in fa(a unui public des
tul de numeros, la clubul sin
dicatelor din Aninoasa, un fru
mos program de estradă. Sub

Îndrumarea instructorului La- 
dislau Szinek, membrii forma
ției de muzică ușoară a Casei 
de cultură și-au susținut pro
gramul Intr-o manieră dezin
voltă, calităfile vocale ale in- 
terprefilor, unanim apreciate, 
determinlnd spectatorii local
nici să solicite revenirea aces
tei formafii mai des fn rî ridu
rile lor.

Au început lucrările de modernizare 

a bazei nautice și de agrement 
de la Tîrgu Mureș

TG. MUREȘ. — La Tg. Mureș au 
început lucrările de modernizare a 
bazei nautice și de agrement aflată 
în vestul orașului, într-un splendid 
peisaj natural. Ea va deveni un ma
re punct de atracție atit pentru lo
calnici, cît și pentru turiști. Potrivit 
proiectelor, baza care va avea a- 
proape 10 ha, va cuprinde un mare 
Iac circular, cu mai multe plaje și

locuri de distracții, un complex spor
tiv cu stadion, piste de atletism, te
renuri de tenis, baschet, volei, un 
bazin olimpic de înot, trambuline 
pentru sărituri șl altele. Se preve
de, de asemenea, construirea unor 
căsuțe tip camping și amenajarea de 
locuri pentru odihnă.

(Agcrpres)

Analizator por* 
tativ pentru 
minerale

Firma engleză „Telsek Instru
ments" a realizat un aparat por
tativ pentru analiza mineralelor în 
condiții de teren. Aparatul foloseș
te o sursă radioactivă, detectoare 
de raze X 
cu) digital.

Aparatul 
mineralelor 
și fier.

și un

este
care

Proiecf

dispozitiv de cal-

destinat analizei 
conțin cupru, zinc

La 
d‘m

de tren 
pe pernă 
magnetică

Cercetătorii științifici de la 
boratorul național Broockhaven
statul New York au elaborat pro- 
ectul unui tren pe pernă magne
tică care va putea dezvolta viteza 
de 300 mile/h.

Vagoanele acestui tren vor fi 
prevăzute cu circuite închise con
fecționate din supraconductori. In
tre ele și conductorii de ghidaj, 
confecționați din aluminiu și pozați 
de-a lungul căii, vor lua naștere 
forțe magnetice de respingere. Tre
nul va fi pus în mișcare de un 
motor turboreactiv sau de un alt 
motor care folosește forțe magne
tice.

In stațiile de parcare vagoanele

pc urmele iul lear
— Nu știu, vreau sus. Ce 

eu nu-s cucoană ? Nu-s eu ma
dama ta ? Vorbește, vorbește 
măcar acu, că atunci...

— bar tu ai vrut la parter. 
N-ai vrut tu ?

— Ce știam eu ce-s blocu-

FOILETON
..................................................... .

rile turn ? Mi-ai vorbit tu de 
așa ceva ? Știam de baracă 
și d-aia am cerut la parter, 
bar m-am săturat. Vreau sus.

Rietul om nu mai scoase o 
vorbă. Madam o finea Intr-lina 
că \ rea sus. Eu, rămas la ju
mătatea drumului către virilii 
Evereslului, ascultam. Intre 
timp, cearta s-a potolit. Iml 
aduc aminte că am de făcut 
o vizită la un coleg, tocmai 
la etajul 9. Să urc cu liftul, 
Îmi /ic. boar n-o fi ioc. Ajung 
la lift, liltul Ia etajul 7. Urcă 
la 10. Aștept să se deschidă

ușa ciini liltul o sf ia din no 
cât re parter. Ce dracu o ii 
— mă întreb eu nedumerit. M<>. 
aștept să văd ce-o fi. liltul o- 
junqe la parter și iar, pe ne
așteptate, fără să se odihneas
că măcar o clipă urcă din nou 
la 10. Apoi.., In sflrșit.

Din lilt iese, cine credeți 1 
Vecinii mei de apartament. El. 
madama și Marinică puștiul.

— E bine zice ea. Dacă m<> 
plimbi in fiecare zi cu liltul 
te iert Nu mai vreau 10. Dar 
să mă plimbi.

M-am gîndil ®â-mi intreh 
vecinul care locuiește tn blo
cul turn de pe str. Vasile Roailă 
nr. 11 intre ce ore are pro
gram de ascensiune. Nu de 
alta dar să-mi fac program de 
vizite la etajele de sus In a- 
lara acestor ore. Șt-apoi n-ar 
strica un anunț și pentru cei
lalți locatari, să știe cînd e 
liftul plecat In excursie și de 
ce se delectează de alilea ori.

t

R. B.

LA PETRILA

Procesul instructiv-educativ 
în dezbaterea sesiunii 
Consiliului popular

A XXXVII-a sesiune a Consiliu
lui popular al orașului Petrila a a- 
nalizat munca comitetului executiv 
pentru sprijinirea liceului șl a șco
lilor generale din oraș privind pro
cesul instructiv-educativ și măsurile 
luate pentru folosirea vacanței de 
primăvară.

Din raportul prezentat de prof. 
Liviu Groza, directorul Liceului, în 
fata deputaților și a cadrelor didac
tice invitate, a reieșit faptul că sub 
îndrumarea Comitetului orășenesc 
și a Comitetului executiv al Consi
liului popular Petrila au fost asi
gurate toate condițiile pentru îmbu
nătățirea bazei materiale, s-au creat 
condiții optime de învățătură nu
mărului mare de elevi cuprinși In 
cele cinci școli generale și liceu.

La majoritatea școlilor, localurile 
sînt bine întreținute, dîndu-se dova
dă de spirit gospodăresc și preocu
pare pentru respectarea condițiilor 
igienico-sanitare.

Dacă au fost obținute bune rezul
tate pe linia gospodăririi și a a- 
provizionării școlilor cu material 
didactic, nu același lucru îl putem 
spune de cuprinderea tuturor elevi
lor la cursuri. Pentru aducerea aces
tora la scoală consiliul popular a Ini
țiat o serie de brigăzi formate din ca
dre didactice, deputați, părinți. Este 
demnă de remarcat activitatea desfă
șurată de conducerile școlilor nr. I

și 5 și a tov. Tănase Emil, vicepre
ședinte al consiliului popular.

Datorită unei colaborări perma
nente a cadrelor didactice cu or
ganizațiile U.T.C. și familiile elevi
lor, s-au obținut rezultate frumoase 
în cadrul procesului instructiv-edu
cativ. Cadre didactice ca Băgineanu 
Maria, Filipini Rozalia, Cocor Dan, 
Burlec Teodora, Constantinescu Na
talia, Bălănescu Cornelia, Udrea Mar
gareta. Băluță Lucia, Bardan Mihai 
și Aron Alexandru s-au remarcat in 
această direcție.

Există însă si cadre didactice ca 
Teacă Elena de la Școala generală 
nr. 2 Petrila, Jurca Maria, Furdul 
Ana de Ia Școala generală din Jicț, 
Logăscu Elena de la liceu și Szlamka 
Adalbert de la Școala generală nr. 
5 Petrila care. în repetate rînduri, 
se prezintă nepregătite la lecții, ți- 
nînd lecții do <labă calitate, nu no
tează diferențiat elevii, fapt ce du
ce la notări în grabă, la sfîrsilul tri
mestrului.

încă înainte de încheierea trimes
trului II au fost întocmite planuri 
concrete cu activitățile pentru pe
rioada vacantei de primăvară. S-a 
organizat o excursie la București 
pentru a se vizita studioul Buftea, 
au fost trimiși elevi în tabăra de la 
Straja, s-au initial drumeții la Lunca 
Florii.

Vasile COCHECI

CONSEMNĂ
De vreji 
să vă facefi casă...

...și locuiți în Lupeni să nu vă 
luați după vorbele gestionarului Bo- 
roș Adalbert și ale vînzătorului Bog
dan Nicolae de la unitatea nr. 69, că 
pățiți ca tov. Pîrvulescu Ion. De pa
tru ori a aflat omul că a sosit ci
ment la unitatea respectivă si tot 
de atîtea ori a fost prezent în ma
gazin încă înainte ca marfa pe care 
o solicita să fie pusă în vînzare. Și 
totuși n-a reușit să ia nici măcai 
un gram de ciment. Cum? Simplu! 
Tovarășului Pîrvulescu și altor cli- 
enți li se spunea să meargă acasă 
șl să vină mal tîrziu. Iar în acesi 
timp, cît magazinul efa închis, mar
fa era împărțită cunoștințelor, ami
cilor. De o astfel de vînzarel s-a 
convins tov. P. I. în data de 19 mar
tie. Așteptăm de Ia conducerea O.C.L. 
Produse industriale luarea unor mă
suri... pe față pentru ca marfa să nu 
mai fie vîndută pe ascuns.•
Cînd te joci cu

focul...

ȘTIINȚĂ • TEHNICĂ • ȘTIINȚĂ • TEHNICĂ
trenului se vor rezema pe roți mici. 
La începutul mișcării trenului cu
rentul electric din circuite închise 
fixate pe vagoane va induce cu
rent în conductorii de ghidaj și 
între ei vor apare forțe magne
tice de respingere care vor ridica 
trenul deasupra pămintului. Viteza 
minimă de circulație la care tre
nul se va desprinde de pămînt va 
fi de 20 mile/h.

Doi conductori de ghidaj pozați 
la distanta de 10 picioare unul do 
altul vor împiedica înclinarea va
goanelor trenului. Un alt conduc
tor de ghidaj va împiedica devie
rea tronului. La devierea trenului 
cu numai cîliva țoii de axa tra
seului va lua naștere forța de 
reducere care va fi egală cu 50 
la sută din greutatea trenului.

Costul conductorilor de ghidaj 
folosiți pentru un asemenea tren 
va fi de sub 200 000 dolari pe o 
milă, iar materialul supraconductor 
necesar pentru un tren cu capaci
tatea de 100 locuri va costa 
200 (MX) dolari.

industria de produse de cofetărie.
Aducerea untului în stare de praf 

se realizează astfel : untul este in
trodus cu ajutorul unei pompe în- 
tr-o cameră de încălzire și este pul
verizat; cu această ocazie are loc 
o evaporare a apei din unt și o 
sedimentare a untului în stare de 
praf caro este apoi colectat și am
balat.

sla- 
care 
ste- 
arc.

Unt praf
Oameni de știință australieni au 

elaborat un proces continuu de fa
bricare a untului în stare de praf 
și care urmează să fie utilizat în

Sînt oare 
quasarii foarte 
aproape ?

erauQuasarii, sau cvasi-slelele, 
piuă în prezent considerați ca mar- 
cînd limita extrema a Universului 
vizibil și datorită acestui fapt e- 
xistența lor ridica probleme redu
tabile : cum este posibil ca o stea 
să rămină vizibilă Ia distanțe atît 
de fabuloase? Cel puțin pentru u- 
nul din guasari, răspunsul a fost 
găsit: distanța sa față de Pămînt nu 
depășește 1 milion de ani-lumină, 
în vreme ce pînă acum se credea 
că el se află la o distanță de cîte- 
va miliarde de ani-lumină.

Astronomul american prof. Mat
thews a arătat că quasarul 3C 287, 

nu era atît de îndepărtat. Este vor
ba de un astru heteroclit, făcut

dintr-o stea albastră foarte strălu
citoare, legată printr-o punte în
gustă de o stea roșie mult mai 
bă. Intre 1965 și 1966, puntea 
separa cele două componente 
lare s-a lărgit cu 02 sec. de
Or, materia nu putea să călăto
rească mai repede ca lumina, în
tr-un an distanța nu putea deci să 
depășească un an-lumină.

Un calcul de geometrie elemen
tară indică în. acest moment că dis
tanța la care se vede un an-lumi
nă sub un unghi de 0",2 este 1 mi
lion de ani-lumină. Această cifră 
reprezintă o limită superioară șl 
distanta reală care ne separă de 
guasarul 3C 287 este, fără îndoia
lă, mai mică. Ar fi prematur să se 
tragă concluzia 
foarte aproape, 
gea lui Hubble 
dintre ei este
cialiști : dacă relațîa se dovedește 
a fi falsă pentru o stea, este pro
babil că ea este falsă .și pentru ce
lelalte. In acest caz, quasarii nu 
ar fi decît niște fragmente de stele 
care se plimbă la limitele Galaxiei 
noastre, sau ceva mai departe, 
viteze considerabile, ceea ce 
explica deplasarea spre roșu a 
minii care ne parvine.

O nouă ipoteză 
despre îneca* 
nismul formă
rii cancerului

că toți quasarii sînt 
dar faptul că le- 

nu se aplică unuia 
jenant pentru spe-

cu
ar

În

Omul de știință gruzin Ucea Ga- 
bunia a emis o nouă ipoteză des
pre mecanismul formării cancerului. 
După părerea sa, celulele tumorii 
maligne își creează singure baza 
pe care se dezvoltă.

Cu ajutorul izotopilor radioactivi, 
Gabunia a reușit să depisteze în 
organism sinteza intensivă a unor 
substanțe și proteine deosebite, ca
re se formează în spațiul intercelu- 
lar al tumorii și participă Ia pro
ducerea fibrelor care creează osa
tura cancerului, 
tumorale și baza 
singură sursă.

Omul de știință
qe părerea potrivit căreia la for
marea cancerului participă două 
feluri de celule ale organismului : 
celule propriu-zise canceroase (e- 
piteliale) și țesutul conjunctiv nor
mal. Gabunia consideră că unita
tea biologică a tumorii cu osatura 
cancerului permite explicarea 
proprietăți ale cancerului, în 
cial malignitatea deosebită a 
forme de cancer.

Astfel, celulele 
lor au parcă o

sovietic respin-

unor 
spe
li nor

S.U.A. : Cea mai mare balenă
18 picioare lungime 
recent capturată și 
tivitale, spre mareu 
zitalorilor Iu „Polur 
York.

(circa 
adusă in 
desfătare 
Bay" din

4 m), 
cap

ii vi- 
New

1

Motopompistul Vochescu Ion e an- 
qajat al formației P.C.I. de la mina 
Paroșeni. Nefiind prea ocupat ri» lu
crul. îsi găsește alte „ocupații". Mal 
deunăzi s-a dus la lămpărie si a în
ceput să se qudure pe lingă tova
rășa Pîrvulescu Treja, dîndu-i de în
țeles că e amorezat de ea... pînă-n 
tălpi. Tovarășa Pîrvulescu l-a dai 
pe usă afară. „Las' cucoană că ti-o 
coc eu" și-a zis motopompistul. Șl 
„pac* cu o sesizare la ziar din rare 
a reieșit că femeia e cea „îndrăgos
tită"... De ademenea, este reclamat 
și un alt om, mult apreciat de co
lectiv, maistrul Turdeanu Nicolae. 
Motivul nu e greu de înțeles. Mais
trul nu-i tolerează lui Vochescu in
dolența, incorectitudinea din timpul 
serviciului. Dar cum sesizarea este 
neîntemeiată Vochescu Ion, va fl 
„invitat" la tribunal. Așa-i, dacă în 
loc să-ți vezi de serviciu, te joci ru 
„focul*, pompierul*»1

€
Incurcînd pinguinii 
cu pelicanii

In ziua de 7 martie, maga/m îl ..Ar
tizanat" din Petroșeni era aglome
rat : se primise marfă si era... aju
nul „Zilei femeii*. Vînzătoarca Reni 
Maria, profitînd de aglomerație. în
cepuse să „încurce" bibelourile. Pin
guinii îi vindea la același preț cil 
pelicanii. Și nu invers. Adică pe un 
pinguin nn încasa 5 lei, după cum 
era în fartură și pv etichete, ci 6 
lei. adică valoarea pelicanului. Abia 
cînd una dintre cumpărătoare. Nl- 
coară iozefina. i-a atras atenția vîn- 
zătoarei despre încurcăturile pe ca
re le face, aceasta „și-a dat seama" 
că vinde cu suprapreț.

Incurcînd astfel pinguinii s-ar pu
tea ca vînzătoarea «fi se prăjească 
o dală. Chit că pinguinii sînt păsări 
polare cărora le place numai gerul.

P. B.
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STEAGUL ROȘU

Toaleta

de primăvară

a depoului

Depoul C.F.R. Petroșeni se numără 
printre unitățile economice cele mal 
îngrijite ș) curate din Valea Jiului. 
Iarna cu 
și-a lăsat 
le verzi, 
vopsitorii 
domnește 
Cu toate 
la toaleta de primăvară a depoului. 
Despre ceea ce s-a preconizat în 
acest sens ne-a relatat tovarășul 
Martin Elemer, șeful depoului, unul 
din promotorii activității gospodă
rești de aici.

— Iarna, oricît am vrea să fie alt
fel, lasă urme. Noi am întocmit din 
timp im plan de acțiune pe etape 
pentru a împodobi cu veșminte de 
primăvară unitatea noastră. Planul 
de acțiune a fost defalcat pe sec
toare cu date și responsabilități pre
cise. Vom executa mici reparații șl 
spoirea clădirilor, vopsitorii, înnoi
rea aqitatiei vizuale, amenajarea a- 
leilor, a zonelor verzi și a parcuri
lor. Materialul floricol nl-1 preqătim, 
în sera noastră. E mică, dar acoperă 
pe deplin necesitățile. Am 
struit-o prin muncă patriotică, 
resurse locale. Zidurile le-am 
tat din zgură, de care avem 
chet, iar drept liant am folosit re
ziduurile de carbid șl varul. Aștep
tăm doar timpul favorabil să sădim 
florile pe zonele verzi.

Acțiuni de înfrumusețare în per
spectivă ? Chiar acum intenționăm 
să amenajăm un trotuar la pasarela 
ce traversează linia ferată lîngă de
pozitul final I.F. Petroșeni. Această 
sarcină ar trebui să revină, în mod 
firesc, I.F.-ului deoarece mașinile lor 
nu stricat aici totul, dar preferăm 
să ne bazăm pe forțele noastre.

In colaborare cu celelalte unități 
C.F.R din localitate, Intenționăm să 
amenajăm terenul de sport al cefe
riștilor. Stîlpil pentru împrejmuire 
sînt deja transportați. Avem șl bani 
pentru plasă de sîrmă. împrejurul 
terenului vom planta plopi canadie
ni. Un 
realiza 
miletul 
șeni a 
temă Au fost Invitați la această șe
dință toii șefii unităților C.F.R.. laî 
cn a^est prilej s-a întocmit nn plan 
concret de acțiune, prin caro am 
preconizat să facem toaleta clădiri
lor. să amenajăm sala do așteptare, 
peronul. Dorim ca loti călătorii ce 
trec prin orașul nostru să se simtă 
b'ne să aibă de spus numai cuvinte 
de laudă despre aspectul gospodă
resc al Depoului Potrosoni, stafiei $1 
celorlalte unități C.F.R.

toate vicisitudinile el, nu 
amprentele decît pe zone- 

văduvindu-le de flori, pe 
etc. Peste tot în depou 
însă curățenia și ordinea, 

acestea se muncește intens

con- 
dln 

Inăl- 
bere-

mare volum de muncă se va 
prin acțiuni patriotice. Co
de partid nod C.F.R. Petro- 
avut o ședință pe această

D. CR1ȘAN

NOTE

Cine taxează ?
Pe- 

șl
Zilnic, în Piața Victoriei din 

tioșeni zeci de autofurgonete 
chiar autocamioane trag la bordura 
stației de parcare deasupra căreia 
un semn de circulație ne încunoștin- 
tează „Parcare cu taxă". Șl tot zil
nic, în 
ză nici 
șoferii 
teasră

această statie nu se încasea- 
o taxă din simplul motiv că 
în cauză nu a>> 
Pină cînd ?

cui să plă-

Pe... picior greșit
Primăvara nu a uitat

Și bine a făcut. Copiii îșl caută cele 
mai diverse modalități de a se juca 
toi mai plăcut și util. La Vulcan în
să nn lucru îi nemulțumește pe co
pii. Și aceasta este faptul că majo
ritatea băncilor, măsuțelor, precum 
șl a celorlalte locuri 
sînt distruse. Oare do

să sosească.

pentru joacă 
ce ?

I. IORDACHE

Interesează
pe gospodine

In depozitul produselor de menaj 
al LC.R.M. Petroșeni au intrat zi
lele acestea 3 vagoane de noi sorti
mente de vase emailate de mărimi 
și preturi diferite. Noul produs, 
bricat la ,,Emailul roșu" Medias, 
fi pus în vînzare prin rețeaua 
mercială în următoarele zile.

fa
va

co-

Omizile

li

INSECTAR

care a 
de bun 
bea pi
pe ma-

atare : 
au spart 

apartament 
cinci copii 
locatarii în

sle- 
recl 
de-

i a treia cate- 
cele

ci» 
si 

in-
70

nu de către 
care i-a dat

sa, femeie 
de peste

bipede

Handbal

Cine nu s-a oprit măcar o 
dată să admire măreția, fălni- 
cia si vigoarea 
L-ați văzul insă 
îndeaproape, ați 
curiozitatea să-i

nu Joan și Drimboreanu Ion, 
toți din Petroșeni, se integrea
ză organic între omizile care 
folosesc această cale de exis
tență Fie că nu lucrează, lie 
că ocupațiile le slnt instabile, 
au existența asigurată.

Pllctisindu-se de allta... lene,

om în floarea vîrslei, 
pierdut orice noțiune 
simț Această „omidă" 
nă 
să 
ca 
de 
rea

Calendarul zilei

ci

si 
în

chipul hidos

resentimente 
sufletul so-

unui sie iar? 
vreodată mai 
avut cumva 

priviți scoar
ța ? Pe tr.unchiul oricărui 
jar mișună omizi, creaturi 
care rod coaja tinzi nd să 
voteze intregul copac.

Societatea umană îșf are — 
din nefericire — și ea omizile 
ei. Bipede. Aceste zănatice 
creaturi cred că pol să-și ti- 
rască existența disprefuind cea 
mai nobilă cucerire a omului, 
cucerire care l-a dat jos din 
copaci șl l-a ridicat la poziție 
verticală, l-a învățat să folo
sească natura fn folosul său: 
MUNCA I

Din această specie bi/.aiă iac 
parte toți acei care, deși în 
deplinătatea forțelor fizice, re
fuză să muncească și îșl cîș- 
tiqă existența pe căi mai mult 
sau mai puțin dubioase.

Prima categorie de omizi bi
pede se consideră în „grija 
părinților*. In fața lumii și a 
conștiinței lor, care totuși la 
aceștia mai răbufnește citeoda- 
tă, inventează o poveste lacri
mogenă, pozează în năpăstuiți 
ai soarlei, încearcă în orice 
fel să fustilice lenea de caie 
suferă. Fulmer Carol, Ardelea-

cele trei „omizi bipede", parte 
din ei foști „pensionari* ai u- 
nor institute de reeducare pen
tru minori, au orqanlzat o 
distracție pe „măsura" gustu
rilor lor. Primind curajul pe 
care-1 pol da Î0 litri de vin, 
ei au ieșit din carapacea lor 
de omizi, au părăsit „anonima
tul". Cum însă pentru ei ieși
rea din anonimat se poate fa
ce numai manifestînd dispreț 
față de omenie, față de socie
tate, au procedai ca 
după miezul nopții i 
geamurile de la un 
fn care dormeau 
șl au pus pe toți 
stare de alarmă

Există șl un exemplar mai 
„evoluat" de omizi bipede. De 
pildă Tassl Pavel din I onea.

adoarme cu capul
Băutura o plătește, la fel 

și mîncarea, dintr-o pensie 
725 lei obținută cu sudoa- 
-unei vieți de către:., nu-l

compătămiti. 
ci de aceea 
viața — mama 
firmă, în virstă 
de ani.

„Omizile" din
gorie încalcă cele mai ele
mentare națiuni de omenie și 
bun simț Te cutremură telul 
in core aceștia calcă in picioa
re cele mai nobile sentimente 
umane Dumitrașcu Vasile din 
Lonea, Tir Dumitru si Căti- 
neanu Vasile din Petroșeni, 
Velescu Mihai din Lupeni :int 
citiva „reprezentanți" ai aces
tei categorii. Trecutul lor? Mai 
mulțr ani de izolare obligato
rie, ca urmare a citorva con
damnări. Prezentul ? O existen
ță alcătuită dintr-un lanț de. 
scandaluri și cheiuri. Viitorul? 
Foarte ușor previzibil.

Aceste „omizi" aruncă cu 
noroi în societate, disprefuind 
total munca șl ajungind să-și 
cîstige existența prin maltra
tarea părinților sau a soțiilor 
lor. Cîtă amărăciune trebuie

șă tie fn inima părinților lui 
Țir, Dumitrașcu și Citineanu, 
care au făcut sacrificii ca să-i 
crească mari, vâzind cum a- 
ceste „omizi" nu se dau in 
lături să ridice mina asupra 
celor care le-au dat totul, in
clusiv viața Pentru ei răspla
ta nu are chipul respectului 
și sprijinului, 
al pumnului.

Cile regrete 
trebuie să fie
fief ful Velescu Mihai, atunci 
cind acesta fi smulge, lovind-o, 
salariul cfștigat de ca pentru 
o-l irosi pe băutură, in timp 
ce copilul, rod ol căsniciei lor, 
întinde mînuțefe sale după o 
bucată de pîine.

Acești părinți și soți, cărora 
Ic-a pierit zîmbetul de pe buze 
și licărirea fericirii din ochi, 
mai nutresc încă fn adîncul 
sufletului .speranța că odată 
și odată cei rătăciți pe cără
rile necinstei si neomeniei vor 
reveni in rîndul oamenilor.

F areu însă să încălzești ini
ma mai rece ca gheața a aces
tor „omizi" ce nu se sliesc să 
roadă chiar sufletul părinților 
și soțiilor lor Dar, la lei cum 
omizile nu pol să devoreze 
stejarul, nici aceste creaturi 
nu vor reuși să distrugă ome
nia Faptele - nedemne, decăde
rea și comportarea lor d^zoiis- 
lătoare se izbesc de oprobriul 
opiniei publice

Miercuri 10 aprilie
1884 — A apărut la Iași „Revista 

Socială" publicație a cercurilor mun
citorești socialiste, în care au apă
rut traduceri din operele lui Marx 
și Engels.

1922 — S-a născut compozitorul 
Florin Comișel.

1958 — A luat ființă Consiliul Na
țional al Femeilor din R. S. România 
(10 ani).

1954 — A murit August Lumiere, 
creatorul cinematografiei (Franța).

1919 — A fost creat Partidul Co
munist din Olanda.

196,3 — Vizita cancelarului Austriei. 
Josef Klaus în S.U.A. (la invitația 
președintelui Johnson).

DIN SCRISORILE SOSITE LA

REDACȚIE

Cînd n-o să mai 
avem neplăceri 
în casă nouă?

i din str. Vasile 
de familii. Ne bu- 

avem apartamente

Horia NFI FGA
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Duminică s-a reluat campionatul 
republican de handbal — diviziile 
A și B In prima etapă a returului. 
Știința Petroșeni a jucat la Timi
șoara cu formația locală Politehni
ca II. Echipa studenților petroșeneni 
s-a deplasat în orașul do ne malurile 
Begăi cu îndreptățite speranțe de a 
obține cele două puncte puse in joc. 
Forma hună manifestată de băieți în 
perioada de pregătiri, ca și valoarea 
modestă a partenerei lor de între
cere le dădeau dreptul să spere. Din 
păcate, startul băieților noștri în re
turul campionatului a fost slab. A- 
nărarea a comis o serie de greșeli, 
caro au însemnat goluri în poarta 
lui Loy, iar înaintarea, deși a acțio
nat satisfăcător, a fost deficitară în 
fazele de finalizare, ratînd și două

mai judicios forțele și au ob{i- 
o meritată victorie. Timișorenii 

condus majoritatea timpului. El 
fost egaiati, 11 —11. în repriza 

carențele jucătorilor

petroșeneni vor da prilej de satis
facție celor care-i însoțesc la stadion 
și-i încurajează cu aplauze.

Nicolae I OBONȚ 
student

RUGBI

Nelalol Turin Severin
Jliinla I. M. P. fl-fi

In cursul etapei a doua a „Cupei 
Primăverii", rezervată echipelor din 
cat. B, echipa studenților din Petro
șeni — Știința I.M.P. s-a deplasat la 
Ttirnu Severin, unde a avut ca ad
versar echipa locală Metalul.

Confirmîndu-și și de această dată 
valoarea, echipa antrenată de ingi
nerul Mihail Dumitrescu, caro se 
află într-un stadiu de pregătire co
respunzătoare etapei actuale, a ob
ținut victoria cu scorul de 6—0 
(3-0).

In blocul nr. 3
Roaită locuim 66 
cură faptul că i 
frumoase, confortabile, ca multe alte 
mii de oameni ai muncii din orașul 
Petroșeni. Avem însă $1 noi. loca
tarii acestui bloc 
noastre. Cei care 
superioare sîntem 
censorui blocului 
de mai bine de 3 
plăcut să urci 160 de scări pină la 
ultimul etaj. Faci această navetă de 
două ori pe zi. să zicem după cum
părături și pentru a merge la un 
spectacol și te trezești cu febră mus
culară. Cel tineri mai rezistă la a- 
cest „antrenament", dar vîrstnicii, 
femeile gravide și cele cu copii mici 
sînl într-adevăr puse la eforturi ca 
în ..Muncile lui Hercule".

Avem o nemulțumire și de altă 
natură. E vorba de elevatorul de 
gunoi al blocului. Din cauză că el 
nu funcționează, gunoiul se depozi
tează pe terasele instalației respec
tive emanînd un miros neplăcut, 
fapt ce ne face să ținem geamurile 
închise.

Noi. locatarii blocului întrebăm 
cei în măsură să rezolve aceste 
ficiente : cînd vor lua măsuri să 
mai avem asemenea neplăceri 
rasă nouă ?

nou, nemulțumirile 
locuim la etajele 

nemulțumiți că as- 
nu funcționează 

săptămîni. Și nu-l

pe 
de-
nu
în

UN GRUP DE LOCATARI

Concurs de 
al atlefilor

Stadionul Jiul din Petroșeni a 
qăzduit, duminică 7 aprilie a. c., pri
mul concurs al anului în aer liber, 
la care au participat < 
secțiilor de atletism din 
sportive: Jiul Petrila, Jiul 
și Știința Petroșeni.

Concursul nu și-a putut 
deplin scopul pentru că starea pis
tei de alergare, cît și a gropilor de 
aruncări și sărituri, nu au putut o- 
feri concurentilor condiții minime de 
concurs, fapt care a îngreunat antre-

FOTBAL

Azi la Brașov

componentil 
) asociațiile 

Petroșeni

atinge pe

Progresul — Universi
tatea Cluj în optimile 

Cupei României"»»
Astăzi la Brașov se dispută par

tida de fotbal dintre echipele Pro
gresul București și Universitatea 
Cluj, contînd ca rejucare din opti
mile de finală ale ..Cupei României". 
In primul joc, desfășurat la Rm. Vîl- 
cea, cele două echipe au terminal 
la egalitate 1—1.

(Agerpres)

Se realizează cu succes

noile obiective industriale

(Urmare din pag. 1)

a numărului obiectivelor atacate si
multan. Această organizare a asi
gurat reducerea simțitoare a timpu
lui de execuție, creșterea eficienței 
activității 
planului pe 
luf 1968.

Unul din
tanti care a dus la accelerarea rit
mului de execuție 11 constituie întă
rirea colaborării Intre
T.C.M.M. și Direcția de 
C.C.V.J. în calitate de
Controlul la fața locului

șantierelor, îndeplinirea 
primul trimestru al anti

factorii cei mai impor-

conducerea 
Investiții a 
beneficiar, 

efectuat de

constructor și beneficiar, rezolvarea 
operativă a problemelor legate de 
livrarea utilajelor tehnologice, eli
berarea amplasamentelor, controlul 
pe faze al calității lucrărilor au dus 
la îmbunătățirea substanțială a ac
tivității șantierelor industriale.

Bilanțul rodnic din primul trimes
tru. măsurile luate atil de construc
tor cit și de beneficiar pentru în
făptuirea obligațiilor reciproce, asi
gură condiții optime pentru realiza
rea pină la sfîrșitul trimestrului II 
a cel puțin 50 la sută din planul a- 
nual de investiții.

lovituri libere de la 7 tn. Gazdele 
s-au comportat mai bine, și-au do
zat 
nul 
au 
au
secundă, dar 
noștri, menționate mai sus, nu le-au 
permis să mențină rezultatul egal. 
In final, localnicii au atacat susți
nut și au învins cu 18—14. De la 
Știința, o bună comportare au avut 

a

Ia

cîte

Ștl- 
din

Mahalagiu și Popovici, autori 
4 goluri, precum și Roman.

Suporterii handbaliștilor de 
inta. toti iubitorii handbalului
Valea Jiului așteaptă de la echipa 
lor favorită numai meciuri frumoa
se șl. evident, victorii. Să sperăm 
că în meciurile următoare studenții

verificare

norului Ion Ciofîcă posibilitatea ve
rificării stadiului atins de sportivii 
pe care îi pregătește.

Revenind la concurs, în ciuda ce
lor arătate mai sus, trebuie să ară
tăm că sportivii Mircea Niculescu, 
de la Știința, Vasile Ularu, Petre 
Helezău și Ileana Buruian de la Jiul 
Petrila cît și Aurel Macarîe, Ion 
Marcu, Mariana GheorghltS, Monica 
Iacob și Maricica Mărăscu de la 
Jiul Petroșeni, au dovedit o mai bu
nă preqătire șl voință în acest con
curs de verificare.

Avtnd în vedere că sezonul atle
tic bate la ușă, e necesar ca, în cel 
mai scurt timp, consiliul asociației 
Jiul Petroșeni să ia toate măsurile 
ce se impun pentru punerea la punct 
a pistei de atletism cît șl a sectoa
relor de aruncări.

S. BAI OI 
activist sportiv

Oaspeți pentru 
citeva zile ai fru
moasei noastre ca
pitale, elevii din 
Valea -JîuIln wi-au 
rezistat tentației 
de a face o vizită 
în citadela „cine
matografiei româ
nești" — studioul 
Buftea. $/, pentru 
că amintirea celor 
văzute acolo să le 
rănii nă mult timp 
vie, aparatul de fo
tografiat a impri
mat pe hirtie o in
ti hlire cu directo
rul studioului, Un
gă crenelurile por
ții unei cetăți da
cice, în care s-au 
turnat exterioarele 
filmului „Dacii".

Foto: I, Sibișan 
student

Ritualurile olimpice au rămas oare neschimbate?
Istoria Jocurilor olimpice in forma 

lor actuală datează, după cum se 
știe, din anul 1896. De atunci și pi
nă in 1912 învingătorii erau anun
țați abia după terminarea competi
țiilor la toate disciplinele.

Urcarea învingătorilor pe podiu
mul de onoare și premierea lor cu 
diferite medalii nu este de loc o 
tradiție veche, așa cum CTed unii. 
La primele Jocuri olimpice organi
zate la Atena. învingătorul. îmbră
cat în costum național grec, se urca

pe amvon unde i se lamina o cren
guță de măslin.

La Jocurile olimpice de ia Stock
holm din 1912, regele Suediei a dis
tribuit personal cununile de lauri 
fiecărni învingător, pe podium tir- 
clndu-se nu rfștigătorii 
lor ci„ regele.

Podiumul cu trei trepte 
un obiect indispensabil Ia
petiție sportivă. El a fost introdus 
însă abia în asn! 1932 de către •- 
mericani la Jocnrîle olimpice de la 
I os A ngelesu

coBCursuri-

este astăzi 
orice com-

Tratare termică a pieselor cu uree tehnică
Procedeul de 

cia- 
fost 

tară, 
Ro

folosi- 
climină

PIATRA NEAMȚ, 
tratare termică a pieselor cu 
nuri de sodiu și de potasiu a 
înlocuit, pentru prima dată în 
la întreprinderea mecanică din
man cu un altul bazat pe utilizarea 
urnei tehnice. Experimentat și apli
cat în prezent la această uzină pe 
țoală gama de operațiuni, noul pro
cedeu s-a dovedit a fi o realizare

deosebită. Ureea tehnică întărește 
mult moi bine suprafețele, păstrînd 
miezul ncalterat. Totodată, 
rea ei la tratarea termică
gradul mare do periclitate prezentat 
de procedeu] cianurării, întrucît sub
stanțele intrate în compoziția cianu
rilor de sodiu și de potasiu sînl deo
sebit de toxice.

(Agerpres)

solului cu pulberi insecticide, iar a- 
paritia mălurii prin utilizarea unor 
fungicide. Prin folosirea insectofun- 
gicidului FB-7, cheltuielile se reduc 
la numai 35 lei pe hectar. In plus, 
se asigură o bună protecție a cultu
rilor de qrîu împotriva dăunătorilor 
amintiți.

Noul produs a fost 
urma unor cercetări 
îndelungate, efectuate 
tul chimic Borzești, în 
Institutul de proiecție 
de la Fundulea.

omologat în 
și experiențe 
de Combin a- 
colaborare cn 

a plantelor

Lucrări de restaurare la mănăstirea Bistrița
PIATRA NEAMȚ. — La vechea 

ctitorie a lui Alexandru cel Bun — 
mănăstirea Bistrița din județul Neamț 
- au început lucrări de restaurare 

pentru aducerea la forma arhitec
tonică originală a renumitului mo
nument istoric. In pritna fază se va 
reconstitui turnul clopotniței și se 
va reda forma veche șarpantei tur-

lei. Lucrările se execută sub îndru
marea Direcției monumentelor 
rice. Aceste restaurări au fost 
cedate de refacerea zidului 
înconjoară curtea domnească și
nul lui Ștefan cel Mare din Piatra 
Neamț, puncte turistice de mare a- 
tracție.

isto- 
pre- 
care 
tur-

(Agerpres)

(Agerpres)

meteorologică, dotată cu 
fnsteJJJrt din cele mai mo- 
aici vor fi furnizate zilnic 
meteorologice privind tem-

Insectofungicid de mare eficacitate
BACĂU. — La Combinatul chimic 

din Borzești a început producția, pe 
scară industrială, a unui insectofun
gicid de mare eficacitate, care întru
nește calitățile unui antidaunător ex
ceptional. Prin aplicarea unui singur

tratament asupra semințelor de grîu, 
într-o doză de 250 g pentru 100 kg 
boabe, recoltele pot fi ferite de ata
cul a doi dăunători: gîndacul ghe
bos (Zabrus) și mălura. Pină acum, 
gîndacul era combătut prin tratarea

0 nouă platformă 
meteorologică

TG. MUREȘ. — Tn comuna Sărmaș, 
din județul Mureș, se amenajează o 
platformă 
utilaje și 
derne. De 
Informații
peratura și umiditatea solului, pre
siunea atmosferică, date referitoare 
la stadiile de vegetație șl dezvolta
rea culturilor agricole și altele. Sta
ția va pune la dispoziția unităților 
agricole din această zonă un bogat 
material informativ necesar campa
niilor agricole. Platforma va furniza 
și informații necesare navigației ae
riene, transporturilor etc.

(Agerpres)

Ritualul premierilor s-a sr-himbat 
cu timpul. La Jocurile olimpice de 
la Roma din 1960, medaliile nu au 
mai fost inmfnate ca înainte, ci le
gate cu panglici 
învingătorilor.

Mexicanii vor 
ceva original fn 
nialuiiiî olimpic,
xico. învingătorii vor fi distinși cu 
plachete — plăcute metalice de for
mă lunguiață pe care vot fi gravate 
diferite figuri.

și alirnate de qîtul

și ei să introducă 
festivitățile ceremo- 
Annl acesta, la Me-

Construcția primului 
drum turistic 
pe valea Doftanei

PLOIEȘTI. - 
decorul natural 
juiesc barajul ,,Paltinul", 
construcția primului 
El va avea
permitînd accesul tuturor categori
ilor de autovehicule.

Pe valea Doftanei in 
al codrilor 

a 
drum

o lungime de

ce stră- 
început 
turistic.
11 km,

18,00

18,30

19.00

19.30
19.50

20.00

20,30
20.45

22.45
23.00

MIERCURI 10 APRILIE
Pentru școlari: 
„Ex-terra *68" 
Filmul de desene 
mate: ..Aventurile 
Joe**
Telecronica economică 
Valențele metalului 
Curs de limba engleză 
(lecția a 11-a)
Pentru tineret:
Transmisiune de Ia clu
bul elevilor din Capi 
tală
Telejurnalul de seară 
Buletinul meteorologic 
Publicitate
..Dor de soare"
Emisiune muzicai-coregra- 
fică
Avanpremieră 
Teiecinemateca: „Erau
9 celibatari" — 
fistic
Telejurnalul de 
închiderea emisiunii.

noapte

Radio
Joi 11 aprilie

PROGRAMUL I :
6.00—8,25 Muzică și actualități;

8.25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Rulotin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Program susținui de orchestra de 
muzică populară a Uzinelor Eloctro- 
putere din Craiova; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,30 Concert de 
cameră; 10.45 Album de piese, cora
le; 11,00 Buletin de știri; 11,03 Mu
zică populară; 11.15 Recital de o- 
peră Maria Sindilarti; 11.30 Muzică 
ușoară; 11,45 Sfatul medicului: Pri
mul aiutor la hemoragiile acciden
tale; 12,00 Mazurci de Chopin; 12,22 
întîlnire cu melodia populară $i in
terpretul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,20 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14.15 Tot înainte (ediție pen
tru pionierii din clasele a lîl-a si a 
IV-a); 14,35 Radio-publicitate: 14,50 
Orchestra Ted Ravnnlds; 15.00 Rnle- 
lin de știri; 15 05 Muzică populară;
15.25 Opereta no scena Teatrului 
muzical din Brasov; 15.40 Muzică u- 
șoară: 16.00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16.20 Program de 
cîniero; 16.30 Pe teme economice; 
16.50 Luminile rampei; 17,15 Antena 
tineretului;
18.05 Poemul 
transfiquratle" 
18..30 Itinerare; 
mentale; 19,00
ră; 19,30 O melodic pe adresa 
neavoastră; 20.00 Buletin de 
20.05 Radiomagazin sportiv; 
Melodii populare; 20,40 Teatru rai
diofonlr serial : „Tănase Scatiu" de 
Duiliu Zamfirescu; 21,00 Expoziție de 
muzică ușoară; 
Soort. Buletin 
Melodii 
poetic; 
întîlnire 
ritm la
0.05—5.00 Fsfrada nocturnă.

18,00 Buletin de știri; 
simfonic „Moarte șl 
do Richard Strauss»' 

18.45 Piese Instrui 
Radioqazeta de sea- 

dum« 
știri» 
20.17

22.00 Radiojurnal, 
meteoroloqic; 22,20 

de Tino Rossi; 22,30 Moment 
22,35 Muzică corală; 22,50 
cn jazz-ul; 23,30 De la un 

altul; 24.00 Rulotin de știrlf

PROGRAMUL II :
Mafia .351 metri : 6,45—7,00 Aaen- 

dă bucureșteană; 7,00 Cîntă clari
netistul Guti Adolf; 7,10 Tot înainte;
7.30 Buletin de știri; 7,39 Melodiile 
fanfarei; 7,45 Orchestra de muzică 
populară „Dunărea" din Oltenița; 
8.00 Muzică ușoară; 8,20 Cîntece de 
muncă; 8,30 Buletin de știri; 8.35 O- 
pera într-un act „Scara de mătase- 
de Rossini (Fraqmente): 9,35 Melo
dii populare de pe întinsul patriei;' 
10,00 Buletin de știri; 10.05 Din via
ta de concert a Capitalei: 10,30 Ri- 
bliotecă de literatură: 10,45 Muzică 
ușoară; 11,15 Ochiul maqic: 
Emisiune de muzică populară: 
Buletin de știri; 12.07 Varietăți 
zicale; 12.45 Muzică ușoară:
Din țările socialiste; 13.50 Mir re
cital Edwin Fischer: 14 00 Radiojur
nal. Sport; 14,08 Muzică populară;
14.30 Concert de nrînz; 15,00 Arii 
din operete; 15,15 Muzică ușoară»
15.30 Miorița; 15.55 Muzică: 16.00 
Formația Roberto Delqado; 16,15 Sfa
tul medicului; 16.20 Muzică ușoară»' 
16,40 Noi lnreqistrări realizate în 
studiouri; 17.00 Radiojurnal. Rulctin 
meteorolonic: 17,15 Dansuri simfoni
ce: 17,32 Să învățăm nn cînirc i

17,40 Ra-
18.00 Trei interprețl 
18,10 Scriitori ai se-

11.40 
12.00 
mu-

13.30

„Luncile s-au deșteptat"; 
dio-nublicitate;
— o melodie: 
colului XX : Dino Buzzati: 18.30 Ro
manțe și amintiri; 18.45 Cîntcco de 
Radu Zaharescu; 18,55 Rulotin de 
știri: 19.00 Voci celebre; 19,30 Curs 
de limba rusă (lecția a 42-ah 19.50 
Noapte bună, copii; 20,00 Transmi
siunea concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii; 22.30 Pe a- 
ripile melodiilor; 23.00 Radiojurnal; 
23 07 Muzică ușoară interpretată la 
trompetă; 23,20 Prime audiții do o- 
peră: 24,00 Melodii pentru ore Ur
zii; 0,55—1,00 Buletin de știri. Bule
tin metoo-rutier.

SPITALUL UNIFICAT LUPENI
angajează imediat

Doi
Un

fochiști
tîmplar

calificați
calificat

Salarizarea,
vigoare

Informații, la administrata spilahilui

conform normativelor în



4 STEAGUL ROȘU
MIERCURI ÎO APRILIE 1968

■♦-■-O- -O-. 4>. ■>. .»■,Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
ion GhcorglK Maurer, 

in Suedia
STOCKHOLM. — Trimișii spe

ciali Vasile Chișu și Miliai Matei 
transmit: Marti după-amiază, pre
mierul rom3n, împreună cu minis
trul de externe și persoanele care 
ti însoțesc au făcut o scurtă vizită 
în orașul Stockholm.

Primul obiectiv a fost străvechea 
biserică Riddarholmskirkan — ale 
cărei origini se află în secolul XIII 
— așezată pe Insula cavalerilor, 
fosta citadelă a Stockholmului. In- 
tîmpinați și conduși de Gunnar 
Scheffer, directorul Serviciului he
raldicii de stat, oaspeții români au 
făcut cunoștință cu unele momente 
ale istoriei suedeze, deoarece bise
rica este legată de numele dinastii
lor regale.

In continuare, oaspeții români au 
vizitat primăria orașului Stockholm, 
unde au fost salutați de Benqt Lind, 
președintele administrației munici
piului. Această clădire nu este nu
mai sediul unor instituții, ci și una 
din cele mai interesante realizări 
arhitectonice ale orașului. Sălile 
sale, concepute și ornamentate în 
stil gotic-scandinav, sînt luminoase, 
sobre și totodată deosebit de prac
tico. Aici se desfășoară cele mai de

Conferința forțelor progre
siste și antiimperialiste din 
zona Mediteranei

ROMA. — Corespondentul Ager- 
pres N. Ptffcea, transmite:

La „Palazzo dei congressi" din 
Roma a deschis marți Conferința 
forțelor progresiste și antiimperia- 
Uste din zona Mediteranei. Participă 
reprezentanți a 17 partide și mișcări 
democratice din 12 țări: Algeria, 
Maroc, Republica Arabă Unită, Si
ria, Turcia, Cipru, Grecia, Iugosla
via, Italia, Franța, Spania și Portu
galia. Sînt prezenti, de asemenea, 
observatori din partea Organizației 
de solidaritate afro-asiatlcă și a Con
siliului Mondial al Păcii.

Preqătită de întîlniri consultative 
caic au avut loc recent, Conferința 

seama festivități din viata munici
piului.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
s-a întreținut cordial cu consilierii 
municipali, le-a mulțumit pentru os
pitalitate, apoi a semnat în Cartea 
de onoare a primăriei.

In continuare, coloana de mașini 
a parcurs cîteva din principalele 
artere ale capitalei. Deoarece Stoc- 
kholmul este construit pe 12 insule, 
legate între ele prin 42 de poduri, 
iar problema circulației este una 
din cele mai complicate chestiuni 
în areste condiții, oaspeților li se 
arată un nod de circulație într-unul 
din punctele cele mai aglomerate, 
în Sodern Slussen, care are meni
rea să rezolve trecerea rapidă din 
Gamala Stan în Soderholm finsula 
sudică).

Premierul roman și persoanele 
care îl însoțesc au trecut apoi pe 
malul golfului Saltsjon, s-au oprit 
pe o terasă de unde se deschide o 
splendidă panoramă asupra orașului 
și apoi au călătorit de-a lungul 
cheiului, la care stau acostate zeci 
de nave comerciale. In timpul vizi
tei oaspeții români au fost salutat! 
cu simpatie de numeroși locuitori 
ai capitalei suedeze.

reunește forte din zona Meditera
nei, angajate sau care sînt gata să 
se angajeze în lupta împotriva im
perialismului și a amenințărilor sale 
la adresa păcii în această parte a 
lumii. Prin coordonarea acțiunilor 
lor — în spiritul respectului deplin 
fată de autonomia fiecărei părți și 
de condițiile politice în care acti
vează ele — participants la Confe
rință îșl propun să lupte împotriva 
politicii imperialiste agresive în zo
na Mediteranei, pentru transforma
rea acesteia într-o zonă a păcii și 
colaborării între popoare. Lucră
rile Conferinței continuă.

Urmările tragice 
ale tulburărilor rasiale 
din S. U. A.

• 32 de persoane au fost ucise, iar 
aproximați r 1600 ranițe

• Președintele Johnson a autorizat 
dislocarea a noi trupe

NEW YORK. — După patru zile 
de tulburări rasiale în cartierele lo
cuite de populația de culoare din a- 
proape toate marile orașe ale S.U.A., 
un număr de 32 de persoane, dintre 
care cinci albi, au fost ucise, peste 
1600 au fost rănite și peste 10 000 
se află sub stare de arest. In fruntea 
acestei liste se află orașul Chicago 
cu 11 morti, urmat de Washington 
cu 8 morii și Baltimore cu 5 morti.

★
NEW YORK. — Agențiile de pre

să transmit că in mai multe orașe 
americane continuă incidentele ra
siale, semnalîndu-se în ultimele 24 
de ore tulburări în noi localități. 
Orașul Baltimore, capitala statului 
Maryland, a fost, ca și în celelalte 
zile, scena unor ciocniri violente, 
poate cele mai puternice din S.U.A. 
Pentru a evita amploarea și mai 
mare pe care ar putea să o ia tul
burările din acest oraș, președintele 
Johnson a autorizat trimiterea de 
noi trupe. In prezent la Baltimore se 
află 19 000 de militari,» 5 500 de 
membri ai gărzii naționale și l 600 
de polițiști. In urma evenimentelor 
din acest mare oraș american, cinci 
persoane au murit, iar alte 300 au 
fost rănite. Politia a operat aproxi

In căutarea asasinului liderului 
integraționist dr. Martin Luther King

CIUDAD DE MEXICO. — Un 
purtător de cuvînt al politiei me
xicane a declarat că Biroul Federal 
de Investigații din S.U.A. a cerut 
autorităților mexicane să ajute la 
urmărirea unei persoane suspecte 
implicate în asasinarea liderului 
integrationisl dr. Martin Luther 
King. Purtătorul de cuvînt a adău
gat că un „portret-robot" al per
soanei suspecte a fost distribuit tu
turor posturilor de politie din Me
xic, inclusiv la punctele de fron
tieră ale țării. El nu a indicat dacă 
cererea F.B.I.-ului a fost o alarmă 
obișnuitei sau dacă există unele do
vezi privind faptul că asasinul lui 
King ar fl fugit în Mexic.

★
DETROIT. — Conducerea Sindi

catului lucrătorilor din serviciile 

mativ 2 000 de arestări. Fumul pro
venit de Ia numeroasele incendii 
acoperă orașul.

Intr-o serie de localități din sta
tui Florida au avut loc demonstra
ții și ciocniri între manifestant! șl 
politie, situația devenind din ce în 
ce mai gravă. Pe străzile orașelor 
Gainesville, Jacksonville, Pensacola 
și Pompano Beach circulă în perma
nentă patrule. La Gainesville a fost 
decretată starea de urgentă și au 
fost introduse interdicții de circula
ție.

■fr

WASHINGTON. — Marți noaptea 
agențiile de presă au transmis noi 
amănunte în legătură cu desfășura
rea ceremoniei funerare a fostului 
lider al populației de culoare din 
Statele Unite, pastorul Martin Lut
her King, laureat al premiului No
bel pentru pace. In timpul ceremo
niei funerare de la Atlanta’. Was
hingtonul părea un oraș complet 
mort: toate magaairiele, restauran
tele și sălile de cinematograf erau 
închise. Pe străzile pustii, singurii șl 
rarii trecători erau turiștii. Taxiu
rile, ai căror șoferi sînt în majori
tate negri, au . dispărut din
capitala americană.

poștale și de telecomunicații ale 
S.U.A. a făcut cunoscut că oferă 
suma de 10 000 dolari pentru infor
mațiile ce pot contribui la arestarea 
asasinului sau asasinilor pastorului 
Martin Luther King. Deși autorită
țile federale au pus în funcțiune 
atît serviciile centrale cit și cele 
locale de investigații, pînă acum 
nu s-au obtinut rezultatele cerute 
de opinia publica americană, asasi
nul sau asasinii, continuînd să ră- 
mînă în libertate. Semnalmentele 
furnizate de autorități sînt nu nu
mai insuficiente, dar creează și 
confuzie.

MOZAIC

CONVORBIRI

IUGOSLAVO-

JAPONEZE
TOKIO. — La Tokio au început 

convorbirile între președintele R.S.F. 
Iugoslavia losip Broz Tito, șf pre
mierul Japoniei, Eisaku Sato. După 
cum anunță agenția Taniug, în ca
drul convorbirilor s-a procedat Ia un 
schimb de păreri în legătură cu o 
serie de probleme internaționale și 
au fost abordate unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale. Agenția men
ționează că s-a pus accentul pe e- 
voluția situației din Vietnam, situa
ția din Orientul Apropiat și alte 
probleme importante. S-a constatat 
o apropiere a pozițiilor în unele 
probleme și acordul privind nece
sitatea unor eforturi comune în ve
derea promovării păcii în lume.

împăratul Japoniei, Hirohito, a 
oferit un dejun în cinstea președin
telui Tito.

FRANJ A : Urina de la Rance 
care funcționează pe bara rna- 
reelor.

: Deschiderea, Tîrgului in-
■ ter national de la Osaka

TOKIO. — Corespondentul 
\ Ager preș, FI. Țuiu, transmite:
,, Mărfi dimineafa s-a deschis 
1 cea de-a opta edifie a Tîrgu- 

iui international de la Osaka, 
ț La această manifestare econo-
| mică cu caracter general par-
1 ticipă 32 de fări de pe toate
| continentele lumii, Intre care
♦ și Republica Socialistă Romă-
♦ nia. Aproximativ 2 500 de so

cietăți și firme japoneze și
î străine expun in cele opt pa- 
î vil ioane ale tirgului toate ca-
I tegoriile de mărfuri industriale, 
I mijloace de transport, produ-
tse agricole, obiecte de artă, 

artizanat etc.

Î
La festivitatea de deschidere 
au participat oficialități din 
Osaka, Tokio, oameni de afa
ceri, precum și membri ai cor- 

| pulul diplomatic acreditați in
Î* capitala Japoniei. Din partea

tării noastre au fost prezenti

Petre Sin, șeful Agenficl co
merciale la Tokio, precum și

Ion Tonceanu, directorul oh 
clului românesc.

Țara noastră participă pen 
tru a cincea oară consecutiv 
la acest tîrg international, ca
re are loc din doi în doi ani, 
in alternantă cu Tirgul de la 
Tokio. Un număr de 7 între
prinderi de comerț exterioi 
din România expun pe o su 
prafată de 120 metri pătraii 
mostre de produse de metale 
neferoase, laminate, placa/e șr 
panel, mobilă, covoare, pro
duse chimice de bază, vinuri 
conserve de carne, fructe, le
gume.

Din prima zi, oficiul romă 
nesc a fost vizitat de repre 
zenlanfi ai marilor firme jo 
poneze „Nippon Rayon Co.". 
„Marubeni Ida", „Mitsubishi", 
„Kanematsu", „C. Itoh and 
Co.", „Chiori and Ca.", precum 
și de un numeros public.

Tirgul international de A» 
Osaka rămine deschis pinti ' 
29 aprilie.
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S.U.A.: Odiosul asasinat împotriva pastorului Martin Luther King, 
miorit la Memphis, a stîrnit un val de indignare în Statele Unite. 
In toate orașele americane au avut loc demonstrații de protest care 
n-au putut fi oprite nici prin apelul la liniște al președintelui 
Johnson.

IN CLIȘEU : Aspect al tulburărilor produse la Chicago.

S. U. A.

La Washington s-a reexaminat
s ■ f . •

situația din Vietnamul de sud
CAMP DAVID. — Președintele 

Johnson a avut marți la Camp Da
vid (statul Maryland) convorbiri cu 
ambasadorul S.U.A. ia Saigon, Ells
worth Bunker, în legătură cu ho- 
tarîrea ca un reprezentant al S.U.A. 
să intre în contact cu reprezentan
ții R.D. Vietnam pentru a se stabili 
încetarea totală a bombardamente
lor S.U.A. asupra Vietnamului de 
nord. La convorbiri au participat, 
de ucmenea, secretarul de stat, 
Dean Rusk, ministrul apărării, Clark 

Clifford, și președintele Comanda
mentului mixt al șefilor de stat 
major, generalul Earle Wheeler,

Potrivit agențiilor americane de 
presă, în cursul acestor convorbiri 
s-a procedat la o reexaminare a si
tuației militare și politice din Viet
namul de sud.

Miercuri, președintele Johnson 
urmează să se întîlnească și cu 
amiralul Sharp, comandant șef al 
forțelor americane din Pacific.

Plenara C. C. 
al P. C. din 
Finlanda

HELSINKI. — La 8 aprilie a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Finlan
da, care s-a ocupat de probleme po
litice șl probleme interne de partid. 
Raportul a fost prezentat de Aarne 
Saarinen, președintele partidului.

In hotărîrea . adoptată de plenară 
se arată că C.C. al P.C. din Finlan
da consideră necesară continuarea 
colaborării în cadrul guvernului cu 
partidele’ democratice pentru a con
tribui la dezvoltarea economiei, re
ducerea substanțială a șomajului și 
învingerea dificultăților economice. 
In activitatea sa partidul se va bi
zui pe sprijinul maselor largi popu
lare, apărîndu-Ie interesele.

C.C. al P.C. din Finlanda, se spu
ne în hotărîre, va continua să dez
volte bunele relații cu toate parti
dele frățești în spiritul internaționa
lismului proletar și să-și aducă con
tribuția la cauza întăririi unității 
mișcării comuniste internaționale.

Transplantare 
reușită a unei 
valvule cardiace 
de la un vitei la om

MADRAS. — O echipă de 
chirurgi indieni a efectuat o 
operație de transplantare a 
unei valvule cardiace de la 
un vițel la om. Operația a a- 
vut loc la 21 martie la spita
lul din localitatea Vellore, la 
100 km de Madras. Pacientul, 
Ranganathan, în vîrstă de 30 
de ani, se simte în prezent 
bine. Medicii afirmă că o val- 
vulă artificială ar fi costat 
mult mai mult și în plus ar fl 
necesitat un tratament înde
lungat.

Zăpadă la Budapesta
BUDAPESTA. — In capitala un

gară, temperatura a scăzut brusc în 
cursul nopții. In primele ore ale di
mineții de inarți au început să cadă 
fulgi mari de nea. Stratul de zăpadă 
este suficient pentru a da orașului 
aspect hibernal.

R. P. BULGARIA: Unui din centrele unde vor fi cazați partici
panta la festival -— complexul sportiv „Diana" din Sofia. Aici este 
pe terminate construcția a două noi blocuri cu cite 17 etaje in care 
vor fi caza/i 1 000 sportivi, participant! la competifiile din timpul 
festivalului.

Satelit comercial rentabil
WASHINGTON. — Corporația pen

tru comunicații prin satelit! (Comsat) 
a anunțat luni că satelitul „Early 
Bird" a împlinit 3 ani de activitate 
cu o • rentabilitate de 100 la sută. 
,,Early Bird*, primul satelit comer
cial de telecomunicații din lume, 
lansat la 6 aprilie 1965, fiind pla
nificat să opereze timp de 18 luni, 
continuă și în prezent să asigure le
gături între America do Nord și Eu
ropa. Staționat pe o orbită sincro
nizată Ia o altitudine de 32 600 km 
deasupra Ecuatorulu, satelitul a trans
mis și recepționat peste 200 de ore 
emisii de televiziune și a asigurat 
cîteva mii do convorbiri telefonice.

Catastrofă aviatică
SANTIAGO DE CHILE. — Un a- 

vion de tip ,,DO-6", aparținînd com
paniei „Ladeco" și care transporta 
33 de pasageri, s-a- prăbușit luni în 
apropiere de localitatea Coihaique, 
situată la 1 500 km de capitala sta
tului Chile.

Potrivit primelor informații, în a- 
cest accident au pierit toți pasa
gerii.

precum și transmisia unui Important 
număr de mesaje.

In prezent, Comsat dirijează acti
vitatea altor trei sateliți de teleco
municații, mult mai puternici, unul 
plasat deasupra Oceanului Atlantic, 
iar ceilalți doi deasupra Oceanului 
Pacific.

----•----

„COSMOS 2it«
MOSCOVA. — La 9 aprilie în U- 

niunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial ai Pămîntului „Cos
mos 211".

Satelitul este destinat continuării 
explorării spațiului cosmic conform 
programului anunțat de agenția TASS 
în martie 1962

•
LONDRA. — Un purtător de cu

vînt al companiei Boac a decla
rat luni seara că cinci persoane 
și-au pierdut viața în urma catas
trofei avionului „Boening 707", și nu 
23 cît se anunțase anterior. In total 
103 pasageri și un membru al echi
pajului au avut de suferit în acest 
accident. 18 pasageri sînt dați dis
păruți. S-ar putea, a precizat pur
tătorul de cuvînt, ca multe dintre 
persoanele dispărute să se găseas
că printre cei spitalizați.

L A ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
Grupuri de partizani au 
pătruns pe teritoriul 
Rhodesiei și au angajat 
lupte la 100 km de Salisbury

DAR ES SALAAM. — Potrivit
unui comunicat publicat în capitala 
Tanzaniei de gruparea patriotică 
rhodesiană „Zapu" și Congresul na
țional african, partid interzis în Re
publica Sud-Africariă, grupuri de 
luptători din armata de guerilă au

Cutremure de 
pămînt

ANCHORAGE. — In Alaska a fost 
înregistrat un cutremur de pămînt cu 
o intensitate de 4,2 grade pe scara 
Richter. Epicentrul seismului a fost 
stabilit la o depărtare de 126 km de 
Anchorage. Nu au fost semnalate 
pagube materiale sau victime ome
nești.

★
LOS ANGELES. — Un cutremur de 

pămînt a fost înregistrat luni seara 
la Los Angeles și San Diego. Inten
sitatea mișcării seismice a fost a,a 
de puternică, incit imobilele cu multe 
etaje au fost zguduite din temelii. 
Totuși, nu s-au semnalat pagube ma
teriale. Cutremurul a durat 20 de 
secunde, avînd 6,5 grade pe scara 
Richter.

4 CAIRO. — Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U,, 
s-a întîlnit cu ambasadorii țărilor 
arabe acreditați Ia Cairo pe care 
i-a informat despre rezultatele în
trevederilor sale cu Gunnar Jarring, 
trimis special al secretarulu genei al 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, și 
despre activitatea diplomatică a gu
vernului egiptean în problemele re
feritoare la situația din Orientul 
Apropiat, relatează agenția MEN.

pătruns adînc pe teritoriul Rhode- 
siei și au angajat lupte la aproxi
mativ 100 km de Salisbury, capitala 
și sediul guvernului rasist rhodesian 
condus de Ian Smith. Comunicatul 
menționează că populația Sprijină 
unitățile de guerilă.
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