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țâmint - interior 41 ; administrație - 
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269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

„Trepte" sigure 
spre 

productivități 
superioare:

• Reducerea

timpilor

neproductivi

• Consum

de muncă

cit mai mic
^•Sb-jnari, produc- 

care - 
’obținule au o cale

Randag 
țiile dd'J 
cer astă; 
sigură de realizare: creșterea 
vitezelor de avansare a frontu
rilor respective, prinlr-o me
canizare adecvată a operațiilor 
cu volum mare de muncă (tăie
rea, încărcarea, perforarea gău
rilor), printr-o organizare su
perioară, in concordanță cu spe
cificul locului de muncă, al pro
cesului extracției substanței 
minerale utile și vehiculării ei 
către suprafață. Ținind cont că 
fn cadrul unui număr destul de 
riiicat de abataje frontale de 
la minele Văii Jiului rezulta
tele înregistrate nu sint încă 
la nivelul cerințelor și al po
sibilităților creat*. am ~ '
să aflăm in ce măsură solutio
narea corespunzătoare 
blemei ca atare este cuprinsă 
în sfera preociroarilor colecti
vului în cauză de la Centrala 
cărbunelui Petroșani, in arest 
scop, ne-am întreținut, preț de 
o oră, cu tov. Alexandru Pos- 
tolache, inginer principal al 
serviciului tehnologic și orga
nizarea producției și a muncii. 
Vom nota în cele ce urmează 
pai tea care ni s-a părut de 
un mai mare interes din dia
logul purtat.

— Care sint direcțiile 
principale ale activității ac
tuale a compartimentului 
de organizare ?

— Unul dintre obiectivele 
de seamă, ia ordinea zilei îl 
constituie completarea caietelor 
de norme fundamentate științi
fic, elaborate în vederea apli
cării noului sistem de salari
zare. Ne referim la acele ge
nuri de lucrări inexistente în

căutat

a pro-

perioada conceperii inițiale (lăr
giri și betonari de plano încli
nate, săparea galeriilor în căr
bune cu combina PK-7, săpa
rea planelor înclinate cu apli
carea transportului mecanizat 
etc.). în preocupările prezente 
intră și elaborarea planului de 
studii pe 1970 și urmărirea rea
lizării etapizate a acestuia. în- 
cepind din decembrie anul tre
cut, serviciul tehnologic din 
Centrală și-a propus să depis
teze cauzele care au făcut ca 
unele abataje cu tăiere meca
nizată, dotate cu echipament 
modern de susținere — stilpi 
hidraulici și grinzi metalice în 
consolă — să nu atingă para
metrii scontafi-.

— Vă solicităm cîteva 
relafii de detaliu privitoare 
la această ultimă 
a muncii depuse, 
aii menționat-o.-

- S-a procedat la 
fotocronometrare

iposlază, 
pe care

observa
rea prin fotocronometrare a 
abatajului frontal din stratul 5, 
blocul IV. de la E.M. Lupeni, 
dotat cu combină 2 K 52, cu 
stîlpi hidraulici SHZ și grinzi 
articulate. In urma prelucrării 
datelor obținute au fost eviden
țiate o serie de fapte ce expli
că în bună parte cauzele care 
au stat la baza rezultatelor ne
satisfăcătoare. Astfel, durata 
unui ciclu varia între 3,6 și 5,1 
schimburi, absorbind un consum 
de muncă oscilînd între 47 732 
și 56 972 om minute. Acest con
sum excesiv era consecința în-

Traian MULLER
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La soare, dimineața...
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Ședința Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal

In ședința sa (Ic simbătă. Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului 
Petroșani a analizat preocuparea pentru îmbunătățirea prestațiilor de serviciu către popu
lație, de către toate unitățile prestatoare din municipiu și a luat in discuție stadiul pre
gătirii lucrărilor edilitar-gospodărești de la buget sl prin acțiuni de muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea municipiului.

In încheierea dezbaterilor, comitetul executiv a adoptat măsuri corespunzătoare.

MĂRFURI APICOLE

Instruire
sportivă

între 1—15 martie u.c., la 
Bușteni au avut loc cursuri 
de instruire a președinților 
asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții din 
mai multe județe ale țării. 
La aceste cursuri au partici
pat și 16 activiști sportivi din 
Valea Jiului.

k___________

Zilele trecute, magazinul 
A.C.A. din cadrul Cercului 
apicol Petroșani a fost 
aprovizionat cu un jiogat sor
timent de mărfuri. In raftu
rile magazinului so găsesc 
stupi orizontali la pachet și 
conslruițl gata, stupi mulli- 
etajați, stupi „Dadanl" pre
cum și rame pentru ultimele 
două tipuri de stupi, tăvi 
pen leu descăpăcit faguri,

dălți șl cuțite inoxidabile pen
tru descăpăcit faguri, centri
fugi pentru 3 rame, topiloare 
de ceară, afumătoare și măști 
apicole, bidoane pentru mie
re de 50 I capacitate. Maga
zinul a fost, de asemenea, a- 
provlzionat cu material biosti- 
mulator : 2 300 kg zahăr pen
tru stimularea de primăvară 
ca și 820 kg. șerbet de zahăr 
pentru albine. ■

mu nicipalâ La colectare de fier vechi

Formații artistice
Cadrele didactico din Pe

troșani pregătesc, pe lîngă 
Casa de cultură a sindicate-

ș>lor, o formație de teatru 
una de dansuri. Rep. lițiile 
încep săptămîna aceasta.

Duminică, comitetul coordonator U.T.C. al minei Lu
peni a organizat o acțiune de colectare a fierului vechi 
in subteran. Cei 30 de uteciști care au participat la a- 
ceastâ acțiune au încărcat și au scos la suprafață, din 
galeriile orizontului 400 o cantitate de peste 50 tone de 
fier vechi. S-au evidențiat tinerii loan Fodoran, Constan
tin Fildan, loan Rusu, Gheorghe Carvanschi, Mihai Iva
nov, Alexandru Rusu, llie Savu, Mihai Riti și alții.

Duminică, comitetul coordonator U.T.C.

VECINII
In raionul III al zonei I, de la E. M. Lonea, lucrează 

doi șefi de brigadă, in fronturile abatajelor cameră nr. 64 
și 65. între care există o depărtare de numai 50 de me
tri. Ei se numesc Balea Ion I și Balea Simion. Rezultatele 
de pînă acum ni-i recomandă ca pe niște vecini buni și in
tr-ale destoiniciei, sîrguinței, priceperii în înfruntarea cu 
cerbicia adîntului. întreprinzătoarele brigăzi se află intr-o 
veritabilă încercare din care au de cîștigat și ele, și co
lectivul din care fac parte Un argument grăitor în acest 
sens : dacă ne referim doar la luna martie, pînă in pre
zent, datorită unor depășiri medii de randament de 1.4, res
pectiv, 1,76 tone/post, sporurile- de cărbune se ridică la 
315 tone fia Ion I) și 378 tone (la Simion).

Organizarea cit mai corectă a desfășurării operațiilor 
la ort, îngrijirea atentă a utilajelor pe care le au în do
tare, curățirea și întreținerea oportună și de calitate a căi
lor de acces, disciplina tuturor celor care muncesc umăr 
lîngă umăr pentru producții tot mai mari, sînt atuuri ce 
explică realizările frumoase obținute.

T. M.

• RUGBI : Știința Petroșani a în
vins, în prima etapă a returului, e- 
chipa Progresul București cu scorul 
de 18—6 • VOLEI: Victorie, dar cu 
prețul cîtor emoții (Știința Petro
șani — Constructorul Suceava 3—2) 
• FOTBAL : Minerul Lupeni a pier
dut meciul de la Motru cu 2—1, iar 
Știința Petroșani pe cel de la Ghelar 
cu 3—1, la startul în retur ! • BAS
CHET : Studenții petroșăneni și-au 
învins „colegii" din Sf. Gheorghe cu 
scorul de 84—67 • LUPTE : 9 titluri 
de campioni județeni la juniori ® Ul
timele știri

La Techirghiol a început 
construcția urnii nou complex 
.-șagâț^Țial pentru tratament. 
Potrivit proiectului, el va 
dispune de pavilioane dotate 
cu 850 de paturi și de un 
pavilion de tratament.

Preluînd majoritatea pro
blemelor privind formarea și 
pregătirea cadrelor, centrale
le industriale din siderurgie 
asigură mai bine decît in 
trecut îmbinarea armonioasă 
a cunoștințelor teoretice însu
șite la cursuri cu practica în 
producție, acest fapt contri
buind direct la pregătirea te
meinică a tinerilor siderur- 
giști. Numai din școlile pro
fesionale, ramura siderurgică 
ța primi anul acesta aproape 
1 800 de muncitori calificați. 
In 1970 va absolvi și prima 
promoție de 550 ucenici.

— AGERPRES —

Salubrizarea morală a orașelor 

„COPII TERIBILI" 
cu pieptănături „șucare"

Salubrizare! Cit de potrivită 
e expresia pentru cei care ul- 
tragiază puritatea morală a u- 
nuj oraș. Și cit de necesară e 
acțiunea, ținind cont de situa
ția limită Ia care s-a ajuns. Ti
neri aflați in ultimii ani ai co
pilăriei, sau in primii ai ma
joratului, scăpați de sub con
trolul educ-*‘>>r; |or — părinți, 
școală, orgi • de tineret — 
netunși cu lunile, neglijenți. cu 
o ținută vestimentară țipătoa
re. blazați, plictisiți, lincezesc 
cu prețiozitate pe străzi .și prin 
cafenele. Ei formează o faună 
aparent liniștită și boemă, dar 
profund periculoasă societății. 
Cine sint ..copiii teribili' care 
trăiesc atit de liniștiți din ren
ta părinților ? Cine sint cei 
care con.iungă zeci de idea
luri și principii la toate modu
rile și timpurile? Care n-au 
nici un ideal, după cum n-au 
nici o meserie. Cine sint cei 
mai in virstă de profesie „fără".

călători prin țară, rătăcitori 
prin viață ? Am vrut să-i cu
noaștem, și — prin interme
diul ziarului — să ne alăturăm 
astfel acțiunii de salubrizare 
morală a orașelor.

Și iată ce am aflat ! Iată-i 
pe pseudo-eroii care, pe pa
noplia unor veșminte policro
me șj pieptănături „șucare", 
și-au clădit un mod de a e- 
xista, de a agoniza in aștep
tarea drepturilor pe care le 
pretind societății, fără să dea 
nimic in schimb !

DEZIDERIU PALYANOS are
23 de ani. Vrea să se facă... 
psiholog. A mai avut de-a face 
cu organele de miliție, cu oca
zia unui furt de mașină par
ticulară, pe care a abandonat-o 
la margine de șosea. Un prie
ten bun de-al lui, căruia ii 
plăcea mai mult compania lui 
Dezideriu decît atmosfera din 
amfiteatrele I.M.P. a fost ex
matriculat pentru absențe ne

In magazinul de radio și televizoare din Petroșani

LIMBILE SIRAINE
în activitatea viitorului inginer

Stăpînirea oricărei limbi con
tribuie la dezvoltarea culturii 
proprii, prin cunoașterea direc
tă a culturii altor popoare. Pe 
un plan mai reslrîns în știință 
și tehnică, cunoașterea unor 
limbi străine oferă un instru
ment în plus schimbului de 
experiență atit de necesar în 
epoca actuală, cind documen
tarea rapidă stă la baza orică
rei investigat'd științifice.

în legătură cu predarea și 
însușirea unor limbi străine în 
rîndul personalului tehnic mi
nier în general și în cadrul 
învățămîntului superior minier 
in special,-trebuie să precizăm, 
de la bun început, că. nu este 
vorba despre studierea limbilor 
străine purtătoare ale științei 
și tehnicii avansate sub aspect 
lingvistic, ci numai la modul

practic, cu scopul conturat mai 
sus.

De asemenea, se impune ca 
să facem distincție între pro
blemele însușirii unei limbi 
străine de către studenți și sarci
na specifică a Institutului de 
mine și a industriei miniere în 
general, de asigurare a unui 
potential de limbi străine cu
noscute de corpul ingineresc, in 
raport cu necesitățile de viitor 
ale mineritului nostru.

Antrenarea studenților la în
sușirea unei limbi străine — 
devenită facultativă — face a- 
pel înainte do toate, la conș
tiința și pasiunea prâfesională, 
dezvoltate, la rîndul lor, pe căi
le complexe ale diferitelor for
me de invățămînt și, în al doi
lea rînd, la stimularea concretă 
a acestei preocupări, recurgînd 
la procedeele măririi atracli- 
vității, ușurării însușirii și de-

de mine
terminării în concepția studen
tului a necesității cunoașteri! 
unei limbi în plus.

în sfera acestei formări, ro
lul prim revine desigur cate
drei de limbi străine care, apli- 
cînd metode și mijloace mo
derne, poate mări eficiența pre
dării. Să nu uităm că, in con« 
edițiile participării facultative, 
trebuie să mărim investițiile de 
efort intelectual și material

Conf. inq. Stefan SOMLO, 
Institutul de mine Petroșani

Continuare In pag. a 3-a
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La fabrica de conserve din Hațeg 
Futo: V ngil ONOIU

Imagine de noapte la Rafinăria Brazi
I. MUSTAȚA

♦ Continuare in pag. a 3-a

motivate. „Viitorul psiholog" 
nu-.și întrevede nici o vină 
pentru această exmatriculare a 
prietenului pe care I-a aban
donat — asemenea mașinii la 
margine de drum. „Viitorul psi
holog" nu-și face griji pentru 
admiterea lui la facultate, in- 
demnindu-ne să nu ne facem 
nici noi. Fără ocupație, iși flu
tură ostentativ pletele pe străzi 
și prin localuri publice, con
vins că oriunde apare stîrnește 
explozii de admirație. Pe stra
dă devine o reclamă a prostu
lui gust in pofida bunului re
nume de care se bucură tatăl 
său adoptiv, lucrător in comerț. 
Prin localuri trăiește din ren
ta viageră acordată de mamă. 
Nu se tunde la frizerie pentru 
că i| tunde întotdeauna ma
ma, acasă.

ION BULIGA, e angajat de 
numai două luni intr-o uzină 
de prestigiu național, dar sare 
gardul simbătă seara cu mult

înainte de terminarea schimbu
lui. Cind dă căldura se va fun
de și el. Pînă atunci „face sen
zație".

DANILA VARGA are, vai. 44 
ani și e de profesie „călător". 
Cind îi spunem că în Valea 
Jiului nu e căutată meseria 
dînsului, ne răspunde in nume
le tuturor „călătorilor" : „Ce să 
vă facem!" A venit să se an
gajeze, dar n-a dat pe la Ofi
ciul forțelor do muncă. Dacă 
aflăm o întreprindere pentru 
meseria lui, il anunțăm. Are 
cinci lei în buzunar, doarme 
prin gări deși — susține el 
— are o casă in Tg. Mureș, pe 
strada Chinezu. Cunoaște o su
medenie de legi pe care le 
tălmăcește după necesitățile lui. 
Mai cunoaște mersul trenurilor,

I
IșI
!

Au început înscrierile la e- 
diția 1970 a taberelor-curs or
ganizate in fiecare vacanță 
de vară de Societatea de ști
ințe geografice, în vederea 
ridicării nivelului profesional 
și perfecționării metodelor de 
predare aparținînd cadrelor 
didactice de specialitate.

Pe una din calele Șantieru
lui naval de la Oltenița se 
găsește intr-un stadiu avan
sat construcția motonavei 
..Moldova" cu 300 de locuri. 
Lungimea vasului va fi de 
61,50 metri, lățimea de 11,30. 
metri și pescajul de 1,70 me
tri. Cele două motoare de 
820 cai putere fiecare, sint 
realizate de Uzina .23 Au
gust" din București.

O

In apropiatul sezon estival, 
pe litoral, la Mamaia, tu
riștii vor găsi condiții mult 
îmbunătățite pentru circula
ția auto. Se aflu in lucru 
dublarea arterei dc circula
ție ce se întinde de-a lungul 
stațiunii, pe malul lacului

Siutghiol. O dată cu termina
rea acesteia, la deschiderea 
sezonului, litoralul va avea 
prima autostradă, cu o lungi
me de peste 4 km. Patru 
benzi de circulație — des
părțite două cite două prin
tr-o fișie de spațiu verde — 
va înlesni circulația tuturor 
categoriilor de autovehicule, 
iar pentru pietoni vor exista 
trotuare largi pe ambele la
turi.
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Luote 9 titluri de campioni județeni

Rezultate tehnice
I I

I
Dinamo București - .U- Cluj 1-2
Politehnica — Forul 2-1
U.T.A — Steaua 2-1
C.F.R — Jiul 2-0
F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 1-0
Petrolul — Rapid 2-0
Steagul roșu — Dinamo Bacău 2-1

I
I
I
I

CLASAMENTUL I

I
viitoare i

Rapid — F.C. Argeș ;
cău — Dinamo București ; „V Cluj 
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul ; Jiul — 
Steaua — C.F.R. ; Forul — „U” Craiova.

Crișul — U.T.A. ; Dinamo Ba- 
- Politehnica ; 
Steagul roșu ;

i
i
i

1. Rapid 17 9 4 4 25-17 22
2. F.C. Argeș 17 8 4 5 33-22 20
3. „U” Craiova 16 7 6 3 23-17 20
4. Dinamo București 17 9 1 7 31-22 19
5. Steagul roșu 17 9 1 7 25-26 19
6. „U- Cluj 17 5 8 4 23-19 18
7. U.T.A. 17 8 2 7 25-26 18
8. Jiul 17 8 2 7 22-24 18
9. Dinamo Bacău 17 7 4 6 25-28 18

10. Steaua 17 7 3 7 39-24 17
11. Petrolul 17 6 4 7 18-19 16
12. Farul 17 7 2 8 21-25 16
13. C.F.R Cluj 17 6 3 8 16-26 15
14. Crișul 16 6 2 8 23-31 14
15. Politehnica 17 5 2 10 19-23 12
16. A.S.A. Tg. Mureș 17 3 2 12 12-31 8

I

I
I
i
i
i

n

Radiografia
etapei

A S T E N I I
Depun aici semnătură, și, dacă vreți, fac și pariu, unu 

contra zece, că unele din rezultatele etapei de care ne ocu
păm azi nu pot fi puse. în nici un caz, sub zodiacul primei 
luni a acestei primăveri capricioase — cine zicea că nu-i 
decit o copie? — ci. mai degrabă, sub semnul asteniilor 
dintotdeauna ale năzuro.șilor noștri fotbaliști divizionari. 
Acum, spuneți-mi și dumneavoastră, că poate vă pricepeți 
mai bine ca pronosportiști sau ca iubitori ai fotbalului ce 
\ă aflați. nu mă lăsați. vă rog, să zac in ignoranță, mărtu
risiți-mi, ați pronosticat cumva victoria studenților clujeni 
pe stadionul bucureștean din șoseaua Ștefan cel Mare ? 
Cum v-a trecut prin cap sâ „vedeți" marea surpriză, că pe 
mine să mâ fi picat cu ceară cineva și n-aș fi cutezat, să 
susțin că Uifâleanu și Adam Ie vor face „figura" celor ce 
nu s-au speriat nici de „cariocani" și nici de „ole“-urile fai
moaselor „torcidele" din Rio sau Belo Horizonte ? Că au 
pierdut și la Petroșani dinamoviștii lui Nicușor, da. mai 
treacă-meargă. câ prea am dorit noi cu fervoare victoria, 
dar să-i pună Ia punct și universitarii lui Șepci, hai. că e 
prea de tot ! Dacă _U" ar fi avut o echipă ca aceea, de de
mult. cu înaintarea: Ivansuc, Marcu, Mateianu, Suciu, H. 
Moldovan, poate că nu m-ar fi surprins victoria alb-negri- 
lor. dar așa ! Oricum, eu enigma o pun pe seama... astenii
lor. Primăvara asta te-apucă așa. cu-n der de ducă, de 
nn-1 poți stăpini ! De-aia nici nu mai înțeleg cum Răducanu. 
care-a ținut piept înaintării descoperitorului acelei magis
trale „foglia seca", Didi, să primească gol de Ia... Cotigă, 
cum de, pe lista golgeterilor apar acum un Roșu, un Con- 
tardo, un Doru Popescu, un Ionescu (C.F.R. Cluj), un Ne- 
cula. dispârînd nume .sonore", cu care ne-am obișnuit, 
nume ale unor fotbaliști pe care-i idolatrizam, in care cre
deam. pe care i-am fi dorit ca pe niște staruri de cinema, 
mereu vii, strălucitoare, stele și nu comete ?

De ce mă precipit ? De ce cataloghez o etapă calmă, 
plată, cu rezultate, in marea lor majoritate, așteptate, pre
vizibile drept roade ale unei astenii ? Păi, să vă răspund : 

Pentru că m-a indispus faptul că n-a jucat, cu *x_x 
cuțit între dinți, „corsarul" Dumitrache. bunul 
fără de care Ghergheli zicea că ei. dinamoviștii. 
permite să apară în teren!

Pentru că s-a făcut prea multă vîlvă in jurul 
ului de la Ploiești, cîștigat net de localnici. Și-asta pentru 
că Neagu — Capellini Giuleștiuhii — și micuțul Dumitru

sau fără 
național, 
nu și-ar

„derby"-

și Răducanu și Lupescu și Dan încă mai visează un vis fru
mos, cu sambe, matadori și Maracane!

Pentru că Steaua nu mai e capabilă să-și ia, la Arad, 
revanșa înfrîngerilor obișnuite la București.

Pentru câ la pomul lăudat din Trivale, spectatorii s-au 
dus cu sacul, suficientă (pentru goluri) dovedindu-se pină 
la urmă, grație unui nume mic — Roșu — și o— plasă de 
plastic.

Pentru câ la Iași, spre a potoli setea de aplauze a spec
tatorilor din Copou. arbitrul C. Petrea a acordat două pe- 
naltiuri (transformate de Contardo și Sasu) și ..Poli" s-a a- 
propiat la două puncte de Crișul, ocupanta salvatorului 
loc 14. . t , _ . ,

Pentru că Dembroxschi n-a putut să-l miringa pe Aua- 
mache si Steagul roșu xa „trage", duminică, la Petroșani 
pe (și de pe) linia a 5-a ! ... .

Pentru că, după numai 20 de minute, la Cluj, ai noștri 
și-au luat gîndul de la .nulul" promis, aminîndu-nc pe alta 
dată surpriza in deplasare și coborind pe-un loc 8, de pe 
care am vrea să „ricoșeze" chiar duminică. , ,

Și._ pentru că din cearta (zice-se) federației de fotbal 
cu televiziunea, văduviți am rămas noi. telespectatorii.

V. TEODORESCU

BASCHET

Cu mai multă

Sălile de spori ale T.MP. i 
Liceului tron tic Petroșani au 
găzduit simbătă și duminică r- 
tiipu județeană a campionatu
lui județean de lupte libere la 
(juniori. Cei aproape 70 de con- 
curenți, dintre care mai mult 
de jumătate un fost din muni
cipiu! nostru 
Școala sportivă 
Jiul Petrila), au oferit dispute 
c|irze, pasionante. După ce, cu 
două săptfimîni în urmă, elevii 
profesorului Gheorghe Pop au 
cucerit jumătate din titlurile 
de campioni județeni la seniori, 
acum alți elevi ai lui s-au Im
pus la nouă categorii dintre 
cele 19. devenind campioni ju
dețeni la juniori și avind drep
tul să participe la etapa de zo
nă De asemenea, șase repre-

(reprezentînd
Petroșani ți

zr-r.lanți ni municipiului nostru 
an ocupat locurile II și V — 
Icurile HI ).< categoriile lor 
Celelalte 10 titluri de campioni 
jud< < ni au fost împărțite Intre 
luptătorii de la Constructorul 
Hunedoara (6) și Școala spor
tivă Deva (4).

lată i pe primii trei clasați 
in ordinea categoriilor de greu
tate ■ Juniori mici : Categoria 
48 kg : 1 Ion Șchiau, Constr uc
torul Hunedoara; 2. Lucian Ri- 
sipilu, Școala sporii'ă Petro
șani; 3. Constantin Mărgules- 
<n, .lini Petrila ('alegoria 52 
kg : 1. Radu Pop, Hunedoara; 
2. Lodislau Gyorfi, Școala spor
tivă Deva; 3. Ion Mang, Petro
șani. (alegoria 56 kg: 1. Ati|a 
Balog, Deva; 2. Alexandru Kas-

Ier. Deva; 3. Aurel Stoica, Pe
troșani. Categoria 60 kg: I. N:- 
< <<lac Ccrbu, Petroșani; 2. Ște
fan Kisfolady, Hunedoara. Ca
tegoria 65 kg: 1 Valentin lo- 
nițâ, Petroșani; 2. Ion Rotaru, 
Petrila; 3. Tudor Oprea, Hune
doara. Categoria 70 kg : Firi
cel Cercelaru, Hunedoara. Ca
tegoria 75 kg. : Aurel Magdalin. 
Petroșani, (alegoria 81 kg: 
Comei Sonoc, Deva. Categoria 
87 kg: Gheorghe Konya, Pe
troșani. Juniori mari : Catego
ria-48 kg: Ion Fehervar.y. Pe
troșani (a cîștigat fără adver
sar). Categoria 52 kg : Gheor- 
ghe Dcjcran. Petrila. Catego
ria 56 kg : I. Eugen Bcmboa, 
Deva; 2. Gheorghe Kalapacs, 
Petroșani. Categoria 60 kg : 1.

(•nstanlin Mmrșan, Hunedoa
ra; 2. Dorc) Tămaș, Petroșani, 
( alegoria 65 Re : I. Gheorghe 
Bâvășt'.in, Hunedoara; Rc- 
mus V il an, Petroșani, (alegoria 
70 kg: Titus îgna, Deva Ca
tegoria 75 kg : Teodor P- lan, 
Petroșani. Categoria 81 kg : Eu
gen Morăruș. Petroșani. Cate
goria 87 kg : Adrian Moldovan, 
Petroșani. Categoria -J- 87 kg : 
Emil Nicoară. Hunedoara.

Pentru etapa de zonă ce se 
v.i desfășura luna viitoare la 
Lugoj, județul Hunedoara va fi 
reprezentat de 24 de luptători 
dintre care 13 sint elevi ai pro
fesorului Gheorghe Pop de la 
Școala sportivă Petroșani.

Staicu BÂLCI

„Cupa 
Voința" 
la schi 

a revenit...
Voinței 

Petroșani
in zilele de 14—15 martie a.c„ 

pe pîrliile de la Straja — Lu
peni s-a desfășurat concursul de 
Schi dotat cu „Cupa Voința" la 
care au participat sportivi din 
localitățile Brad, Deva, Hațeg. 
-Lupeni și Petroșani. Timpul 
frumos și zăpada bună au dat 
posibilitatea desfășurării con
cursului în condiții optime. 
Primii trei clasați în ordinea 
probelor, sint următorii : Cobo- 
rîre seniori : 1. Andrei Gcr- 
stenbrein; 2. Alexandru Acs, 
ambii do la Voința Petroșani; 
3. Tosif Djurj. Voința Lupeni. 
Coborîre juniori : 1 Ludovic

.Matyuș, Voința Petroșani; 2. 
■'Fiberiu Pecsar, Voința Deva; 
3. Ludovic Sirma. Voința Lu- 
poni. Coborîre fete: 1. Olga 
M .rdirosevici, Voința Deva: 2. 
Elena Malinca, Voința Hațeg. 
Slalom uriaș seniori: 1, An
drei Gerstenbrein: 2. Alexandru 
Acs: 3. Tosif Djurj. Slalom u- 
riaș juniori : 1. Ludovic Ma
tyuș: 2. Tiberiu Pecsar: 3. Zol- 
tan Ușurel. Voința Lupeni. Sla
lom uriaș fete: 1. Olga Mardi- 
rosevici: 2. Elena Malinca.

Cupa pusă în ioc a fost cîș- 
tigată de Voința Petroșani care 
a totalizai 14 puncte, urmată 
do Voința T/uoeni cu 26 puncte 
și de Voința Deva cu 29.puncte.

G. ANDREI

RU6BIJOC
Inlilnirea inaugurală a cam

pionatului diviziei A de rug
bi a opus, pe lerenul din 
lunea, echipei Știința Petro
șani. pe Progresul București. 
Partida np s-a ridicat la un 
nivel tehnic corespunzător, 
ea fiind mai dinamică doar 
in ultimele 20 de minute de 
joc. Pină atunci om urinarii 
atacurile ambelor formații 
purtate doar pină la liniile 
de 22 metri. In prima repriză, 
studenții se lovesc 
părare decisă sâ se 
foaie torțele, să 
înapoi un adversar 
Și totuși, studenții 
zâ de două ori. I 
Boldescu realizează două în
cercări, nelranslormale de 
facob și Marinescu. Oaspeții 
au 
scorul, 
Predoi 
iorme

de o o- 
apere cu 

împingă 
vijelios 

punctea- 
Dragoș și

sd reducă 
Nicolae șl 

să l/ans-

posibilitatea 
dur Ion 
nu reușesc 
două lovituri de pe-

BUN ÎN FINAL
deapsâ. Prima repriză se în
cheie cu scorul de 0—0 pen
tru Ști inia, cu toate co a 
mai m. ut ocazii de a înscrie 
prin Crăciunescu (l.p.) și Slan- 
culescu (i), dar starea grea a 
terenului a influențai execu
țiile tehnice.

După pauză. Iot gazdele 
au Inițiativa, dar cei caic 
înscriu sint bucureștenil. In 
minutul 45 Truțâ plachează 
un adversar fără 
Predai transformă 
de pedeapsă de la 
de buturile Științei, 
timp. încurajați de 
puncte, oaspeții reușesc o în
cercare prin Tălăban, nelrans- 
lormală de Predoi. Dușul 
rece îi trezește pe slurlenfi 
și aspectul locului se schim
bă. Urmărim laze 
purtate la mină 
de treislerfîiri. In r 
Moroe

balon și 
lovitura

16 metri 
La scurt 
cele 3

„• frumoase 
pe linia 
mi nu iul

ucfle ca un bolid prin apă
rarea udversâ șl culcă min 

•gen în lerenul de finfd ad
vers. încercarea insă nu este 
Iranslormatâ de Crăciunescu 
.și scorul râmnic 9—6 pentru 
Știința. După 3 minute la o 
șarjă de țoală frumusețea pe 
treisletluri, Truțâ reușește o 
încercare, dar din nou Cră- 
clunescu ratează transforma
rea. Pe teren se vede o sin
gură echipă, Știinja, care 
mai înscrie 6 puncte prin 
Trufă fi. si d.g.j. Astfel me
ciul ia siîrșit cu scorul de 
18—6 pentru Ștlfnja. Ne-au 
plăcut Moroe, Moromete, Graur 
șl Crăciunescu de la gazde. 
Tălăban, Spcteanu și Medcl- 
cu de la oaspeți. A arbitrat 
loarle bine Petre Ionescu din 
București.

Emilian NEAGOE
Foto : Simion POP

Reluarea campionatului 
viziei Ci- 
peni prima 
plasare, la Motru, pe o întin
dere de apa și noroi numită 
teren de fotbal. Și, poate pen
tru că nu era... destulă apă, 
în tot timpul meciului a căzut o 
ploaie deasă și rece prin care 
am urmărit o luptă epuizantă 
pentru balon, pentru victorie, 
în asemenea condiții, jucătorii 
din Lupeni au evoluat cu în
credere și curaj, demonslrînd 
că știu să joace bine și în de
plasare. Cu toată opoziția a- 
părătorilor localnici, în minu
tul 34, Șafar înscrie primul gol 
al meciului, avantaj pe care 
echipa sa îl păstrează pină în 
minutul 58 al partidei. Pînă la 
golul lui Șafar, Cotroază rata
se două ocazii bune, jocul fu
sese disputat, deosebit de 
greu prin noroiul pînă la glez
ne, pe alocuri nervos din par
tea gazdelor. De altfel, atmos
fera de joc fusese creată cu 
mult înaintea începerii partidei, 
jucătorii localnici vizînd picioa
rele lui Șarpe, Ilie, Cotroază, 
Pali, Precup. Așa s-a și întîm- 
plat. Gazdele au jucat tare, în 
intenția de a-și intimida adver
sarii. Ilie este aruncat în no
roi de ex-lupeneanul Beudean 
chiar în minutul 2. Văzîndu-se 
conduși, localnicii întețesc jo
cul, au o perioadă de revenire, 
li pun la grea încercare pe

i-a
di- 

adus- Minerului Lu- 
înfrîngere, in de-

Șar- 
mi- 

expe-

Pali, Ambruș, Kelemen și 
pe care resping totul. In 
nulul 18, mingea qrea, 
diată puternic de Gheorghe Ma
nea, lovește bara porții lui 
Șarpe și iese afară. Apoi, pe 
rînd, Cotroază, Ilie, Uilecan, 
Șvedac și Șafar sint faultați în 
marginea oareului mic al echi
pei din Motru, însă arbitrul 
craiovean Constantin Savu lasă 
jocul liber, care depășea limi
tele regulamentului.

Repriza a doua este la fel 
de dîrză, oaspeții joacă 
continuare bine, în timp 
qazdele evoluează tot mai dur. 
Sint faultați Șafar, Șarpe, Co
troază, Ilie, Șx'edac. Gazdele 
forțează egalarea și o obțin în 
minutul 58 cu ajutorul arbitru
lui. Acesta le acordă gratuit 
o lovitură liberă de la 18—20 
metri de poarta lui Șarpe, zi-’ 
dul e construit defectuos, Șarpe, 

neatent lînqă o bară a por
ții și Angliei Manea înscrie. In 
plină dominare a oaspeților, ju
cătorii de la Motru înscriu go
lul victoriei în minutul 75 prin 
același Manea, tot dintr-o lo
vitură liberă. Acest qol l-a 
costal pe Pali eliminarea de pe 
teren pentru că a pus la în
doială cinstea arbitrului. Pen
tru recuperarea atîtor greșeli, 
în minutul 81 este eliminat de 
pe teren Hada pentru lovirea 
intențională a lui Ilie.

Deși au jucat mai bine, ju-

cătorii de la Minerul Lupeni 
s-au consolat cu înfrîngerea la 
limită, cu gîndul la arbitrajul 
părtinitor, la terenul extrem de 
greu, la jocul „bărbătesc" al 
partenerilor de întrecere. Mi
nerul Lupeni a aliniat la Molru 
următoarea formație: Șarpe — 
Ambruș, Pali, Kelemen, Pol- 
qar — Ilie, Uilecan — Șafar, 
Precup, Cotroază, Șvedac (min. 
66 Gross).

Euqen POPA

în 
ce

î:

FOTBAL DIVIZIA C

DE-A BABA OARBA!
minai 5 minute, o minte, tre-

cișligă un

o
in
se 
'e
se 
i/e

I cîfor emoții!

Cărți sportive
La Cohsiliul municipal pentru educație fizică și sport 

Petroșani se găsesc de vînzare un număr apreciabil de cărți 
sportive, deosebit de utile acelora care iubesc diferite dis
cipline sportive șau care se, ocupă direct de pregătirea unor 
echipe. Iată doar cîteva cărți sportive care pot fi procu
rate de la C.M.E.F.S. Petroșani : ..Conținutul și metodica 
antrenamentului sportiv contemporan". ..Regulamentul jocu
lui de fotbal", „Culturism", „Rugbi la copii și juniori", ..Re
gulamentul jocului de handbal", „Statutul de organizare și 
funcționare a Federației Române de Handbal1*, „Regulămen- 
tul concursurilor de orientare turistică".

Campionatul pe a:
la Viscoza

9

Rareori ai ocazia sâ urmă
rești înlilniri de volei alîl de 
palpitante, de interesante, cu 
asemenea răsturnări de scoruri, 
cum a lost cea de duminică 
dintre divizionarele B, Șliinfa 
Petroșani și Constructorul Su
ceava. Și cînd spunem acest 
lucru nu ne referim și la ni
velul valoric al partidei, cîl 
mai ales la căderile și urcușu
rile celor două echipe, la spec
taculoasele răsturnări de rezul
tate, la acel final palpitant, a- 
proape dramatic, consumat in 
aplauzele micii galerii pelroșă- 
nene care răsplătea astfel efor
turile echipei gazdă în lupta 
sa epuizantă pentru victorie. 
Cind, după S minute de joc, 
studenții au cîștigat cu 15—3 pri
mul set. nimeni mi punea la în
doială victoria localnicilor, și 
încă înlr-un timp scurt. Dar n-a 
lost de loc așa. Suce\ enii s-au 
încălzii, au punctat calm și 
hotărîji și setul doi le-a
denii cu 15—4. Era de necre
zut căderea studenților. Al 
treilea set a lost mai echili
brat și a dat cîșlig de cauză 
lot oaspeților, cu 15—11. Con
duși loarle bine în teren de 
veteranul Căldare, /ucînd calm 
și organizat, cu un blocaj în
totdeauna bine construit și be
neficiind de bombele slîngaciu- 
lui Robciuc, Const ruclorul Su
ceava s-a apropiat de victoria 
finala. Dar. din nou cădere. De 
rlnin aceasta, studenții îsi re

re-

Sub îndrumarea comitetului sindicatului, consiliul aso
ciației sportive Viscoza Lupeni acordă o marc atenție orga
nizării și desfășurării campionatului pe asociație. S-au con
sumat deja întrecerile la șah și popice, urmînd sâ șe dis
pute intilnirile la fotbal, volei, tenis de masă, orientare 
turistică.

La popice și-au disputat întiietatea 72 de concurenți 
care au lansat cîte 60 de bile. Cei mai buni s-au dovedit 
a fi : Adalbert Pavel, Constantin Boancă și Ion Dicu. S-au 
mai evidențiat Nicolae Scrobotă, Deneș Sas, Mircea Cîoro- 
ianu, Ion Grădinaru. Sergiu Cioroianu.

întrecerile de șah au angrenat 32 de iubitori ai spor-

belor echipe. Tracul ii domină 
pe cei 12 juca lari. Minute 
șir nimeni nu punctează, 
elecluează mnt'e schimbări 
servicii, se greșesc, puse, 
trage afară, se comit <> s 
de erori lehnice. tncuruiaji ou- 
ternic de galerie, sludenfii au 
cîteva zvîcniri cate le aduc 
\ icloria în setul 5. cu 15—12, 
și astfel partida le revine 
rezultatul de 3—2.

E dificil de caracterizat 
asemenea partidă în care 
care echipă a I recul din 
vinsă în învingătoare și iroers, 
o partidă în care s-a luptat 
deopotrivă de dirz de ambeie 
pârli ale fileului și căreia nu
mai rezistența nerviloi i-a pe- 
cetluH soarta, incepînd cu oas
peții. putem spune că ei au 
prezentat o echipa sobră, cu 
buni ridicători și trăgători, mai 
ales, cu un valoros conducă
tor de joc — Căldare — deși 
corn nervos in anumite momen
te ale partidei. Alaiuri de el. 
um apreciat evoluția bună a 
lui Robciuc, Pâștean și An-
dreescu. I a rîndul Iar. gazdele 
au meritul de a li cîștigat. în 
pnmu! rînd, de a li tăcut două 
seturi II și 3) loarle bune, ur
mate de căderi neașteptate E- 
chipa profesorului Eronim C.ea- 
cu. loarle lînără, neexoerimen- 
tală. a munci; mull în rața 
unei partenere mai bune, rapor
tată la valoarea individuală a 
componenților săi. Am" reținut 
jocul foarte bun. atent, inteli
gent al lui Comarnițchi. reintra
rea utilă a iui Șchiopii, dărui
rea și caiilățile lui Slănc-'-u, 
Pănescu și Pinten, capacitatea 
tuturor de a se fi organizat în 
final, adică tocmai alunei cînd 
trebuia. Pentru că. să nu ui
tăm, pentru evitarea unor si
tua) ii neplăcute. Știința nu-și 
poate permite să mai piardă 
vreo întîlnire la ea acasă.

fnl Unirea care a lă^ul ■ hiec- 
tul acestei cronici a fost con
dusă de arbitrul Vladimir Cliis- 
lin din București. Deoarece

cu

o 
lie- 
în-
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LIM
+ Urmnre din p»fî- I

pentru ca aceusRi pre . -i.rc 

h ■ •'niilur.
tmr |h' -țurieMi să inveb 

Ifthha Mmhm aleasă nu este. 
Jnsu, o s.urinb exilnsixă a ca
tedrei. A» i < uni la loate ma- 
h'riih , Îndeosebi la cele aplica
tive. sr pretinde cunoasleron 
»waJ« inulu i' i, J -<rn"lui și al
to» materii î< :>->! anterior, 
cnolerri car- ap«H «.a Jnstru- 
mrnF de l»arâ*. pretenția Vfl 
document area bibliografică si 
în limbi străine <u trebui să 
o nstiluic un ajutor dat dc 
toate • o’> lalte materii Însușirii 
limbilor Miiiine De exemplu, la 
ralerha do Mașini nvniore se 

.fecurqe, în mod n»’c,r*-ar, in 
b'hlingr if m străină, fâră do 
a.mo nu e posibilă o informare 
curent* -i ra’vdâ Dind, o dă

sj denumirea nia-
wuilr'r mai in.unrlaulo în cî-
leva limbi t efori

Pr i vil or ’’. r~susirra 1limbi’or
tdr* ne or ivesc $5 alte aspec-
h 1. ,,tbrt •s genei-il, < um
«•ini alegerea limbii si măsura
in care să fie însușită limba
resneițivă.

In multe concepții. . rșislă
Vierii ronTorin căreia limba
rtrlîkiă In b "lie aleasă dună spo-
«ilicul profesional. Astfel, lim-
tii engleze i se acordă alribu-

CÂRTI 
TEHNICI 
in librării

Matematici 
pentru ingineri 

Culegere 
de probleme

Cartea constituie un mate
rial complementar necesar 
celor ce xor să-și însușească 
temeinic mateinaticile moder
ne prin rezolvarea unui nu
măr de probleme expuse în 
mod gradat si cu soluționă
rile respective.

Lumea copiilor.
Aclualilalca în econo
mic. „Stimulente șî e- 
chilQtc". Noul sistem de 
salarizare — instmmenl 
important în dezvolta
rea inițiativei celor ce 
muncesc, în promovarea 
principiilor etice ale so
cialismului.
Telejurnalul dc scară.
Ixi volan — emisiune 
pentru conducătorii auto, 
Atomul — această ne
cunoscută.
Reflector.

închiderea emisiunii.
Reportaj TV — Hain 
Mare.
Trinom cinematografic. 
„Examenul'. „Legenda 
jucătorului de ■-ah", 
..Tatăl"
Corul dc cameră al Ca
sei dc cultură „Ciprian 
Porumbescu" din Sighi
șoara.
Telejurnalul de noapte. 
Antologia poeților con
temporani.
Tcleglob : Bolivia.

18,30
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19,00
19,20

nici neapărat necesar, 
părerea noastră, bare- 
o singură limbă pvr- 
de tehnică minieră

fccționeze ca 
după părerea noastră, 
pentru soluția de mai sus, cu

IP.ftfi Deschiderea emisiunii.potențial adecvat de 
imosculo șî școa- 

H adopte în acest 
cu mnltă pre vi-

TRAIN

CITITORI Al ZIARULUI
spre productivități superioare STEAGUL ROȘU

0 Urmare din pag. 1 rostogol cu acționare pneuma
tică și a unui lanț pe vatră pen
tru schimbarea vagonelelor la 
punctul de încărcare ;

PROGRAMUL I

„TREPTE SIGURE
• acordarea a 8 posturi de 

regie pe zi, cîle 4 pe fiecare 
dintre schimburile de armare 
și

limbă a ce 
anal $i dtplcmahrt 
fi limba filozofici 

germana a tehni- 
șliințci și politicii 

i rare au o oare- 
istoriră, Numai 
.ii dezvoltarea 
. In lume, ase- 

oararlcr

rusa a • 
aprecieri 

rădăcină 
în raport cu dezvolți 

l< ’micii minierr, in lume, 
menea concepții nu un 
conservelor, nercalisl.

AcccMbili lalea limbii 
pă unii — ar juca un 
dominant La alții — 
cunoștințelor acumulate, 
bibliografia mai răspînditfi 
tr-o anumită limbă (cx. 
germană).

în sfîrșit, sint și oameni care 
1sl imaginează un bun inginer 
(a poliglot. Nil ar fi rău. dar 
se pare

După 
mul do 
ti Ware 
avansată atinge necesarul pen
tru un inginer. Pentru a dovedi 
acest lucru putem, pleca de la 
cerințele actuale și viitoare sl 
de la caracterul muncii colecti-

— du
rol pre- 
boqățifi 

prin 
în- 

rusă și

Trebuie sd dăm inliietale lim
bilor țărilor cu cea mai avan
sată tehnică minieră și cu care 
colaborăm, care redactează si 
pun la dispoziție reviste de 
specialitate, prospecte de utila
je noi, cu indici superiori ele. 
lată principalele patru limbi, 
in acest sens, în ordine alfabe
tică : engleză, franceză, germa-

Ircruperilor datorate defecțiuni
lor mecanice, lipsei de vaqonele 
goale și altele. De asemenea, 
se consuma mult timp cu trans
portul materialului necesar sus
ținerii și dirijării abatajului de 
către muncitorii de la front.

— Core sint propunerile 
vizind îmbunătățirea orga
nizării cristalizate prin 
cluziile desprinse din 
cetirile efectuate ?

con- 
cer-

ulte-— Programul de lucru, 
rior analizei, care a fost stabilit 
își va găsi aplicarea, respectîn- 
du-se între altele:

Dicționar tehnic 
francez-român
Cu această lucrare Editura 

tc-hnică continuă seria dicțio
narelor tehnice bilingve me
nite să fie un instrument de 
lucru care să ușureze identi
ficarea rapidă și practică a 
termenilor științifici și tehnici 
străini.

Umezeala 
in construcții 

și combaterea ei
Lucrarea reprezintă o sin

teză a metodelor existente 
pe plan mondial în practica 
construcțiilor pentru comba
terea umezelii • x.vsive, care 
ulri K uză aut uina explua- 
tare a construcțiilor cit și in- 
tfgritotca materialelor din ca
re ele sint realizate.

același timp, se 
anagem atenția a- 
idirii limbii polone 
carboniferă, a*lim

bilor Amerîcii Latino, cu o deo
sebită fwmdere în exploatarea 
minereurilor, asupra rezervelor 
importante alo R.P. Chineze și 
ti potențialului tehnic minier 
japonez 1n viitor, chiar dn» ă 
traducerea \a fl automali/ală, 
corpul ingineresc va trebui să 
aibă un ‘ ’
limbi străine 
la va liobui 
sens măsuri 
ziune.

Activitatea ,
nic se caracterizează de pe a- 
cum, și cu alît mai mult în 
viitor, prin muncă în colectiv, 
predispus prin educație șl o- 
hlinai prin natura răspunderii 
materiale și sociale la o slrîn- 
s.i colaborare, inclusiv în do
meniul limbilo» străine nece
sare dc aplicat. Școala, in co
laborare cu producția, trebuie 
să asiqure în rîndurile < adre- 
lor formate cunoscători dc lim
bi diferite. Calea actuală — prin 
traducători — prezintă multe 
neajunsuri, în special în do
meniul operativității și fideli
tății traducerii.

Dreptul de a aleqe limba 
tehnică străină pe care s-o în
sușească în institut și s-o per- 

inginer, asigură, 
baza

o probdbiblale 
mai ales dacă 
’ oslui drept esto dirijat.» 
la incopulnl f< ~
rea coreț lă li 
bitului ar 
că dc la 
maxim de admiși la flecari 
Ire cele patru limbi, cu dreptul 
dc înscriere in ordinea mediilor 
dc admitere.

In privința măsurii In care 
să se însușească limba tehuii 5, 
se poate pleca tot do la un 
barem minim să spunem nota 
5, dar trebuie să se reflecte 
aprecierea finala, capacilaloa 
studentului dc o traduce dl- 
locl, adică din limba străin.'î In 
limba româna, cu ajutorul dic
ționarului un text do speciali
tate, oricît dc complicai, dc o 
pagină normală in timp dc două 
ore, fără nici o greșeală gra
maticală în textul românesc sl, 
bineînțeles, fidel textului străin. 
Nota maximă s-ar acorda pen
tru capacitatea dc a purta o 
simplă conversație din același 
lexl în limba străină. Notăm 
că nrcasl.'i cerință constituie 
temelia pentru o traducere rc- 
Iroversă pe care, apoi, ingine
rul ar putea să fundamenteze 
chiar și o activitate practică 
în străinătate, sau, ceca ce nl 
se pare și mai important, să 
fie capabil să răspîndcască 
știința și tehnica minieră avan-

exercitarea n- 
dc 

lacullății. brleiiln- 
In condițiile insli- 

tiebui să porneas- 
slabilirea numărului 

dln-

« /A • •
urzii

înlf-o sora din Astrahan 
au ini lorii patru palmieri 
rare ou virsla de J00 și 150 
am. înflorirea acestor plante 
tropidhle aduse aloi din In
sulei» Canare im feno
men inie.

MIERCURI 18 MARTIE

• aprovizionarea cu „goale* 
In schimburile de tăiere, cu 
două locomotive ;

• lărgirea galeriei de bază 
pe o porțiune de cca. 20 m 1n 
scopul creării unui spațiu pen
tru depozitarea materialelor ne
cesare frontului de lucru;

@ schimbarea diametrului 
lamburei inferioare a combinei 
din abataj de la 1 000 la 1 250 
mm, pentru a spori înălțimile 
de tăiere și, totodată, de tre
cere a bulgărilor de cărbune 
pe sub utilaj ;

COPII TERIBILI
♦ Urmare din pag. I

topografia mai multor orașe. 
Vrea să se angajeze in Valea 
Jiului și ne prezintă drept act 
de calificare, o diplomă de 
fruntaș in producție de prin 
anii ’50, din care esențialul 
(numele și prenumele) nu se 
mai pot citi de multă vreme.

VASILE DL.MITRACIIE e un 
lip cu... idei. Student în anul 
II — electro al Institutului de 
mine, iși exprimă indignarea : 
-In ce secol trăim ? Mă pu
teți constringe să mă tund, dar 
nu mă puteți convinge. Eu am 
idealurile mele*. Nici nu 
cercăm să-l convingem. Ne ex
primăm doar părerea că o for
mulă de tipul .am idealurile 
mele" devine prea deseori pa
ravanul în spatele căruia se 
dezvoltă forme ale prostului 
gust. Trăim in secolul XX, a- 
nul 1970. Dacă mai sint nece
sare precizări, le facem. 
Renunți nd la „normele
educație" ale trecutului, 
porul nostru a acumulat 
prețuite valori morale, între a- 
cestea și decența, politețea, mo
destia. buna-cuviință, respectul 
față de semeni. Colectivul care 
a efectuat acțiunea de salubri
zare morală a orașului nu a 
prevăzut (nu a conceput) că și 
intre studenții I.M.P. se găsesc 
nonconformist!, care-șî anină 
„idealurile" în plete și per
ciuni cirliontați. Cum a trecut 
neobservat tînărul student, la 
recenta sesiune, prin fața atitor 
comisii de examinare ? Vasile 
Dumitrache nu se tunde la fri
zerie, îl tunde întotdeauna un 
coleg. Tatăl studentului, care-1 
întreține în facultate, desisur, 
cu eforturi, e funcționar. Fiul 
nu știe ce fel de funcție ocu
pă. care este natura muncii, 
valoarea efortului căruia ii da
torează posibilitatea de a stu
dia.

ADRIAN CLAUDIU SASU a 
abandonat școala. Are 20 de 
ani, primește scrisori de amor 
pe adresa căminului studen-

în-

de 
po- 
ne-

țese nr. 1 Petroșani. O priete
nă îi declară : „Am să stau o 
zi întreagă să-ți scriu pe pan
taloni ce vrei" — dovadă su
premă a sentimentelor ci. cu 
care vrea să-l cucerească. Pan
talonii trapez ai lui Claudiu 
Adrian sint pavoazați cu nu
me de cîntăreți, sau de cățe
luși de rasă, nu se poate pre
ciza. Fîșul ce-1 poartă, dc vreo 
600 de Iei, a fost sacrificat pe 
altarul nonconformismului, una 
din mînecile lui fransformîndu- 
se in mesageră neplătită, 
reclamă ambulantă a u 
mărci de țigări străine. Are 
lanț. Tatăl lui e unul dintre 
cei mai buni constructori care 
a lucrat Ia temelia și apoi la 
înălțarea cartierelor de locuințe 
din Valea Jiului.

NICOLAE ARSENE are 20 
de ani și o claie de fin în cap 
ce nu poate fi descrisă. E din 
părțile Craiovei. In Petroșani 
locuiește Ia o femeie care în
treține o droaie de copii. Bu
letinul i-a expirat, pantalonii 
trapez cu vipușcă în formă de 
triunghi isoscel îl mai țin pînă 
la vară. In comuna sa nu are 
curajul să se prezinte, după 
cum singur declară — l-ar huli 
oamenii. In orașele mai mari, 
e altceva, se pierde. Nu lucrea
ză nicăieri, vrea să se anga
jeze dar de două luni n-a avut 
timp să treacă pe Ia Oficiul 
forțelor de muncă.

VASILE CÂTINESCU e „cel 
mai cuminte băiat", după cum 
singur se prezintă. Ajuns in 
stare de ebrietate prin sălile 
miliției, fără nici un act care 
să-i certifice identitatea, refu
ză să-șj spună numele. Mai în- 
tîi pune condiții, apoi se pre
zintă sub numele altuia, pre- 
tinzîndu-se șofer. Nu, nu e nici 
șofer, e „neutru", a băut mult 
și nu-și dă seama ce spune. 
Se laudă cu cîteva fotografii 
pornografice ___ 2_„
„clasa intiia". Netuns și nespă
lat, .băiatul cuminte" doarme 
prin căminele muncitorești de 
la Aeroport, unde e mai greu 
de găsit, unde mai dorm și 
alții, chiar și acei care pri
mesc leafă pe post de portari.

Salubrizare® continuă.

ale unor fete

schimburile 
dirijare.

— Ne pute/i preciza e- 
licienla scontată ?

— Prin concretizarea măsu
rilor preconizate se poate a- 
junqe la o avansare lunară de 
32,5 m (maximul de pînă acum 
— 25,6 m), o producție de 
19 370 tone și o productivitate 
de 10,34 tone/post („Vîrfurile* 
atinse, deocamdată: 16 000 to
ne, respectiv, 8,1 tone/post), 
cu un consum de muncă de nu
mai 34 560 om minute pe 
clu.

— Se intenționează a 
continua cu analize 

milare ?

ci-

se 
sr-

a- 
a- 
de 
la

— $i în momentul de față 
executăm un studiu asemănă
tor. Important este însă, faptul 
câ s-a putut clarifica un mod 
de a rezolva o problemă de 
cest Iei, pentru un specific 
nume. Serviciile tehnologice 
la exploatările miniere au
indemînă un model, o metodo
logic de abordare a unui caz 
analog. Rămîne ca noi să spri
jinim și de acum înainte aceste 
colective, atât prin efectuarea 
unor cronometrări oportune și 
de calitate, cit și prin indicații 
metodologice competente.

I

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 9,30 
Viața cărților; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,30 Vreau 
să știu; 11,05 Dialogul instru
mentelor; 12,00 Melodii de 
Ghcrase Dpndrlno; 12.30 In
ti Inire cu melodia populară 
și interpretul preferat, 13,00 
Radiojurnal; 13.22 La două
zeci de ani — muzică Ușoa
ră: 13.45 Melodii populare; 
14,00 Caleidoscop muzical; 
11.40 Radio publicitate; 15,00 
Radio-școalâ: 16.00 Radiojur
nal: 16.40 Pagini din operete 
românești: 17 05 Antena tine
retului; 17.30 Muzică popu
lară; 18 03 Știință, tehnică, 
fantezie: 18.30 O mel«-d:c' pe 

dv.; 19.00 Ga.
30

seară: 20.10 — 365 
20 20 Arghezian;»: 
melodii preferate: 
tură dramatizată: 
ment po--tie: '’1.35 S’n’i 
rii — Marcela Rusii: 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 22,20 Sport: 22-30 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră: 23.02 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—5.00 Estra
da noelurnâ.

■ta ra-
Sânlămin i unui 
20 05-T .bloti dc 

d< •intere; 
ori/’" 7cec
21 00 Ler- 
31 30 Alo

is tn sr*- 
22,00
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In aceste zile, factorii poștali și difuzoni de presă din întreprinderile 

instituțiile municipiului Petroșani reînnoiesc și colectează abonamente, 
pentru trimestrul II 1970, la ziarul „Steagul roșu".

Pentru a vă asigura primirea în continuare a ziarului, achitați din 
timp contravaloarea abonamentului. i
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D. CORNESCU, preparatici
Petrila : într-adevăr, starea 
jgheaburilor de sub filtre este 
aceea pe care o arătați in 
scrisoarea trimisă redacției. 
In urma cercetărilor noastre 
am constatat că lucrările de 
remedieie se desfășoară des
tul de anevoios, dar acest 
ritm e determinat de faptul 
că reparațiile respective le e- 

i fectuează echipa care pe par
cursul aceluiași interval e 
chemată să intervină și pen
tru remedierea urgentă a unor 
defecțiuni la instalațiile de 
preparare, în mersul produc
ției. Nu credem că e cazul 
să dăm vina exclusiv pe echi
pa de lăcătuși în cauză.

VASILE KONYICSKA , Lu- 
peni : Incidentul pe care, cu

lux de amănunte, ni-l aduceți 
la cunoștință vă pune de-a 
dreptul pe dumneavoastră 
personal in culpă... Lunga po
veste despre întimplâri cu 
adepții lui Bachus, petrecute 
chiar și la locurile de mun
că din preparația Lupeni, ne 
face să tragem din capul lo
cului, concluzii nefavorabile 
autorului. Rezolvarea sarcini
lor de serviciu este incompa
tibilă cu argumentul „cinstiri
lor" între ortaci, fie acestea 
în... devălmășie cu șefii...

UN GRUP DE LOCATARI, 
Lupeni. In scrisoarea adre
sată redacției relatați mai 
multe deficiențe existente la 
blocurile G 1 și G 2 din Lu
peni. Problemele ridicate de 
dv. pot fi rezolvate de Consi-

liul popular al orașului Lu- 
peni și de conducerea secto
rului I.G.L. din localitate, la 
care rugăm a vă adresa.

FILIMON PÎRVULESCU, Pe
troșani : Ridicați o problemă 
de importanță etico-socială 
deosebită. Scrisoarea dv. nu 
indică însă nici un fapt con
cret spre a putea fi dată pu
blicității.

I

PROGRAMUL II :
6,00 Program muzical de 

dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7.10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 Tot 
înainte; 9.10 Curs de !'• ,->a 
germană: 9-15 Opera „I u 
regimentului" de Donz-lti 
(fragmente): 10.00 Muzică
populară: 11.30 Un cintec 
pentru tine — muzică ușoa
ră: 12,15 Concert de prinz; 
13,30 Unda veselă; 14.03 Ba
lade și jocuri populare; 14.30 
Recunoașteți interpretul ? — 
muzică ușoară; 15,00 Pagini 
din opera ..Stejarul- din Bor- 
zești" de Theodor Bratu; 
15.40 Radio publicitate.

i 
I

ISTORIA UNEI COMORI
Un număr din ce in ce mai 

mare de vizitatori se perindă 
prin lafa vitrinelor încărcate 
cu bijuterii strălucitoare, fil
deș sculptat, cristaluri și pie
tre rare, porțelanuri orienta
le, arme cu plăselele bătute 
în pietre prețioase, medalii 
de aur și argint, expuse la 
Muzeul de arte decorative 
din Budapesta. Toate acestea 
alcătuiesc o parte din tezau
rul familiei Eszlerhazy, des
coperit acum 20 de ani sub 
ruinele unui hotel particular. 
Ascensiunea familiei Eszler- 
hasy datează de pe 
palatinului '
1640). Fiul acestuia, Pal, că
reia i-a revenit succesiunea 
palatinatului, era cavaler al 
Ordinului de Aur, soldat și

nieccna, scriitor și compozi
tor, mare colecționar de o- 
biecte de artă, precum și un 
politician abil. Pentru rolul 
pe care l-a avut în cucerirea 
cetăjii Buda (1686), Pal Esz- 
terhazy a lost avansat la 
rangul de prinț de către îm
păratul Leopold 1. De-a lun
gul anilor, urmașii familiei 
Eszlerhazy au adunat in cas
telul lor din Fertod multe 
obiecte de artă răspîndite în 
castelele lor din Viena și 
Bratislava. Galeria de ta
blouri a lamiliei din Eszler- 
haza, castel care a 'găzduit 
pe Maria Tereza și unde 
Haydn a dirijat orchestra 
prințului, constituie nucleul 
actualului Muzeu de artă din 
Budapesta.

t impui
Miklos (1582—

I FABRICA*

vinde in toate
localitățile municipiului

ÎNCHEIATA

înțeleaptă minte de pe
Acum 13 ani, doi tineri arge

șeni, mindri ca plaiurile de le
genda ale meșterului Manole, 
durau un amin trainic, fericit. 
De alunei au venit ia miDele 
de cărbuni din Valea Jiului 
unde auziseră că se cîștigă 
bine. Soțul a intîat la mina, 
s-a calificat, a devenit miner, 
și-a implinit un ideal. Soția 
a adus pe lume un moștenitor 
care n-a dus niciodată lipsă de 
nimic. Familia prospera cu fie
care zi, lipsită de griji, de ne
cazuri. De la o vreme, soția a 
început să se plictisească aca
să singură. Și-a căutat, și tind 
cauți găsești, cîteva prietene cu 
care să mai schimbe o vizită. 
Prietenele erau Elena Nazarct 
și Marlcica Popescu, necăsăto
rite, anqajale la mina Uricani. 
Prietenia s-a sudat repede. Fe- 
meile-șj destăinuiau una alteia

secrete, intimități. In iulie 1969. 
Elena o anunță pe E.S. (eroina 
rîndurilor noastre) că a „călcat 
alături" și are nevoie de aju
tor. Elena trebuia să scape cu 
orice preț dc sarcină. Naivă, 
E.S. s-a angajat s-o ajute per
sonal, spunfndu-i că știe ea un 
leac auzit pc treD, dar să păs
treze secretul. Operația de în
trerupere de sarcină s-a efec
tuat in locuința Maricicăi. Du
pă munca sa, E.S. a fost și răs
plătită, cu 500 lei. Știa că a 
efectuai un lucru riscant și că 
merita răsplată. Devenită moa
șă peste noapte, E.S. elect uează 
o nouă operație băbească de 
întrerupere de sarcină, in de
cembrie 1969. Mulțumită că tre
burile merg bine, că secretul 
stă în sipete bine închise, E. S. 
a plecat în vizită la părin’i în 
Argeș. La reîntoarcere a aliat

cu uimire că faptele ei au fost 
scoase la himină. „Moașa" em
pirică a trebuit să recunoască 
totul. Din ochii ei mari și fru
moși de argeșeancă încă ținu
ră (29 de ani) curgeau lacrimi 
amare, iar din sufletul ei se 
rostogoleau regrete tirzii. Se 
tînguia că n-a avut minte (la 
29 de ani !), își dădea seama 
că d aruncat cu lină in cămi
nul lor fericit, că a înjosit un 
soț atent care n-a știut nimic 
de taina ei și un copil nevi
novat care deja gîndește și ju
decă la rece lucrurile.

E.S. e vinovată. E.S. a greșit. 
E.S. va suporta rigorile legii, țn 
zadar invocă înțelepciunea min
ții de pe urmă. Dar partene
rele ei n-au greșit cu nimic? 
Elena Nazarct care și-a încredin
țat trupul, in caro tresălta un sîm- 
bure de viață, unei femei sir,ăi-

URMĂ
ne de mediciDă, n-a greșit cu 
nimic ? Dar Maricica Popescu 
care a înlesnit în locuința sa 
întreruperea de sarcină, apoi 
a tăcut chitic, n-a știut ni
mic ? Credem că da. Cele trei 
au în măsură diferită partea 
lor de vină. Pentru fiecare le
gea trebuie să’ acționeze con
form gradului respectiv de vi
novăție. Cit o privește pe 
„moașa" empirică, care a avut 
< urajul sa încerce asemenea 
laple riscante, ca a inculcat nu 
doar legile care interzic între
ruperea de sarcină, dar și pe 
cele ale cinstei și ale demni
tății umanei Mintea de pe urmă 
nu mai ajută la nimic atunci 
<ind ai comis deja o anume 
faptă mai ales ca aceea la 
cure ne-am referii.

loan DURECI, 
maior de miliție

A apărut 
nr. 2 (1970) 

al 

revistei

„Probleme 
economice"

în oiice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, iaharuri și grăsimi 

ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnixînd 

organismului elemente nutritive și un important număr 

de calorii, atît de necesare în orice anotimp.
Conținutul ridicat în vitamine (A-rD), in săruri orga

nice, în special de calciu și de fosfor, în proteine (din 

lapte și smintină) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 

GUSTOS. RĂCORITOR, FORTIFIANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia orașului I Nu 

aruncați ambalajul înghețatei la întîmplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi în 
imediata apropiere a icnetelor de viniare a înghețatei.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ „Război 
comerciaî" 

între Europa

Pe scurt

Congresul Partidului Comunist
din Irlanda de nord

„Deceniul Națiunilor Unite
16. Sîmbătă s-au 

Belfast, lucrările
LONDRA 

încheiat, la 
celui do al 14-lea Congres al 
Partidului Comunist din Irlan
da do nord, care a holărit in 
unanimitalo reunificarea cu 
Partidul Muncitoresc Irlandez 
(din Republica Irlanda).

Duminică, 
lor partide, 
extraordinar, 
unanimitate

tidului Comunist din Irlanda.

★

Răscoală

delegați ai ambo- 
reunîli în Congres 

au aprobat în 
reconstituirea Par

Tovarășul Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
delegatul Partidului Comunist 
Român la lucrările congresului, 
a avut o întilnire cu membri 
ai noului Comitet Executiv ales. 
Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Scrisoarea președintelui Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S., Kosighin, 

adresată președintelui S.U.A., Nixon
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

Agenția TASS informează că 
în legătură cu agravarea situa
ției din Laos. Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Mi
niștrii al U.R.S.S., a trimis o 

S.U.A., 
al cărei conli- 
publicitălii la

al U.R.S.S., 
«scrisoare președintelui 
Richard Nixon, 
nut a fost dat 
Moscova.

Referindu-se 
de către președintele Nixon a 
propunerii privind ținerea 
consultări între statele 
tare ale acordurilor de 
neva din 1962, care 
neutralitatea Laosului, 
Kosighin arată în scrisoarea sa 
că această propunere „este ne

la sprijinirea

de 
semna
la Gc- 
prevăd 
Alexei

realistă în situația actuală, cind 
Statele Unite continuă războiul 
în Vietnam și își lărgesc a- 
mestecul militar în Laos, cînd 
guvernul de coaliție creat 
Vientiane este 
urmare a acțiunilor 
dreapta".

Restabilirea păcii 
arătat președintele 
de Miniștri al U.R.S.S.. ar tre
bui începută prin consultări 
între forțele politice ale țării, 
amintind în acest sens 
gramul de reglementare 
cinci puncte prezentat recent 
de Comitetul Central al Fron
tului Patriotic din Laos.

paralizat 
forțelor

la 
ca 
de

in Laos, a 
Consiliului

Declarațiile ministrului
de externe spaniol

MADRID 16 (Agerpres). — 
într-o declarație publicată du
minică de ziarul „La Vanguar- 
dia“, Gregorio Lopez Bravo, mi
nistrul spaniol al afacerilor 
externe, a evocat „prioritățile 
diplomatice" ale Spaniei într-o 
manieră apreciată de observa
tori ca echivalînd. în primul 
rind. cu o dezmințire a zvonu
rilor potrivit cărora 
ar intenționa să-și

Madridul 
_ ____ ,___ . modifice
orientarea politică față de țările 
din Orientul Apropiat. Ministrul 
spaniol a ținut să sublinieze în 
acest sens că țara sa va conti
nua să promoveze față de re
giunea respectivă aceeași poli
tică de întărire a relațiilor cu 
țările arabe ca și pină acum. 

Abordînd relațiile franco-spa- 
niole, Lopez Bravo a subliniat, 
printre altele, că apropierea 
înregistrată intre cele două 
țări trebuie să fie considerată 
în contextul politicii europene 
și mediteraneene a Spaniei.

..Noi întărim — a adăugat el 
— relațiile cu Franța, fără ca 
aceasta să afecteze libertatea 
noastră de decizie". Referindu-se 
Ia „noul climat" care caracteri
zează în ultimul timp relațiile 
dintre Marea Britanie și Spa
nia, ministrul spaniol a afir-

mat că ..nu trebuie să 
speranțe în ridicarea 
lor restrictive privind 
rul". „Eu am căutat - 
el — să destind 
între cele două țări, dar 
vendicările noastre asupra Gi- 
braltarului rămîn la fel de fer
me ca și cele ale tuturor gu
vernelor care ne-au precedat, 
de la Tratatul de la Utrecht si 
pină în prezent. Noi nu între
prindem nimic care ar putea 
sugera că renunțăm la aceste 
revendicări și vom lua 
măsurile pașnice, rezonabile și 
juste caro vor putea contribui 
la restabilirea integrității teri
toriale a Spaniei".

în încheiere, ministrul 
externe spaniol a 
blema reluării la 
Washington, a 
pentru reînnoirea 
hispano-americane 
zele militare alo

.Legăturile

fie puse 
măsurl- 

Gibralta- 
- a spus 

raporturile 
re-

de 
abordat pro- 

17 martie, la 
convorbirilor 

acordurilor 
privind ba- 
S.U.A. din 

Spania. „Legăturile noastre 
sLrînse cu Statele Unite — a 
precizat el în legătură cu aceste 
convorbiri — sînt profitabile 
celor două părți, dar termenii 
raporturilor dintre noi trebuie 
să fie adaptați la o situație 
care a evoluat".

Prima etapă

pentru dezvoltare11
Japonia și S.U.A.

pe o nava
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Comitetul pregătitor al celui 
de-al doilea „Deceniu al Na
țiunilor Unite pentru dezvolta
re", ce urmează să fie procla
mat la viitoarea sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a dat 
publicității o lungă listă de 
recomandări pentru promovarea 
unei „noi politici 
globale" împotriva sărăciei în 
lume. Principiul de bază de la 
care s-a pornit în elaborarea 
acestor recomandări este cel al 
necesității unei acțiuni inter
naționale concertate care să se 
materializeze „cel puțin într-un 
începui modest in direcția mic
șorării decalajului în standar- 
durilc de viată existente între 
țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare".

Necesitatea unei asemenea 
acțiuni rezultă și din statisti
cile publicate recent în Anua
rul demografic al O.N.U. potri
vit cărora longevitatea în ță
rile în curs de dezvoltare este 
de numai 35—40 ani, ca urmare 
a nivelului scăzut de nutriție, 
condițiilor de locuit, insuficien
tei asistențe medicale, în timp 
ce în țările dezvoltate ea re
prezintă 70 de ani.

economice

Comitetul pregătitor, care și-a 
încheiat săptămîna trecută cea 
de a cincea sesiune consacrată 
acestei probleme, recomandă 
țărilor dezvoltate să acorde 
anual țărilor în curs de dezvol
tare un procent minim de 1 la 
sută din produsul lor national 
brut, din care trei pătrimi să 
fie alocate sub forma ajutoru
lui financiar direct. Se reco
mandă, de asemenea, țărilor 
industrializate să aloce 0.5 la 
sută din produsul lor național 
brut pentru cercetări științifice 
și tehnologice în vederea dez
voltării, din care circa 5 la sută 
să fie destinate problemelor spe
cifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

între recomandări, se speci
fică, ca obiectiv minim privind 
dezvoltarea economică a aces
tor țări, o creștere de 6 la 
sută a produsului lor national 
brut, urrnînd ca în agricultură 
să se obțină o creștere de 4 
la sulă, iar în industrie de 8 la 
sută, 
terea 
brut 
in țările în 
se propune 
de creștere

Ut Greva declarată săptă- 
mina trecută de salaTialii 
din rețeaua transporturilor 
urbane la San Francisco a- 
meiiinlă să declanșeze o În
trerupere totală a celorlalte 
activități ale orașului ca ur
mare a solidarității angaja- 
lllor din alte sectoare de 
activitate. Au intrat în grevă 
cadrele didactice, personalul 
din serviciile sanitare, do
cherii.

• Un comunicat dat pu
blicității de comandamentul 
forțelor S.U.A. de (a Saigon 
anunță că bombardierele B 
52 au Întreprins In ultimele 
24 de ore raiduri asupra unor 
zone din Laos. Comunicatul 
Informează, totodată, că un 
bombardier de vînatoare de 
tipul Skyhawk a fost dobo- 
rît sîmbătă în partea de sud 
a teritoriului laoțian.

• Miercuri urmează să se
desfășoare în Olanda alegeri 
provinciale. La ele vor parti
cipa aproximativ 6,5 milioa
ne de alegători. *

• La 16 martie, a sosit 
intr-o vizită prietenească la 
Moscova Jeno Fock, membru 
al Biroului politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guver
nului revoluționar muncito- 
resc-tărănesc ungar.

• în urma întreruperii ne
gocierilor dintre reprezentan
ții patronatului presei pari
ziene și reprezentanții sindi
catelor ziariștilor, Uniunea 
naționala a sindicatelor zia
riștilor, constatînd că ultimele 
propuneri ce i-au fost făcule 
sînt departe dc platforma 
sa revendicativă, a declarat 
la 15 martie o grevă de 24 
de ore.

O O delegație de parla
mentari francezi a făcut o 
vizită în U.R.S.S., anunță a- 
gentia TASS. Id cursul con
vorbirilor caN2 au avut loc, 
s-a exprimat satisfacție fală 
de colaborarea economică, 
tehnică și culturală sovieto- 
franceză.

© In cadrul ședinței Co
mitetului Executiv al Parti
dului Comunist—din Marea 
Britanie, care a avut loc du
minică, la Londra, au fost 
abordate, după cum relatează 
„Morning Star", probleme 
politice și economice în legă-

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Intr-un articol apărut in nu
mărul de sîmbătă, revista 
..Newsweek' afirmă că există 
indicații că un adevărat răz
boi comercial va 
rind între Europa 
Japonia și S.U.A. 
tcază, în sprijinul 
mâții k accentuarea 
dintre marile 
ciale, ca 
de măsuri 
primul rind sini citate plinge- 
rile S.U.A. față de taxele va
male ridicate impuse de C.E.E. 
și ceilalți parteneri vest-euro- 
peni, precum și atitudinea Ja
poniei față de S.U.A. în dome
niul importurilor. Articolul vor
bește despre ..frustrarea cres- 
cîndă a S.U.A. prin restricțiile 
la importurile de produse ame
ricane de către Japonia. în 
timp ce această țară realizea
ză un surplus de 1.5 miliarde 
dolari în comerțul cu Ame
rica11.

„Războiul" comercial dintre 
Statele Unite și partenerii lor 
vcst-curopeni și, în special, ja
ponezi este departe de a fi o 
chestiune de ultimă oră. In a- 
cest sens ar trebui să fie re
amintite discuțiile prelungite cu 
Japonia in privința limitării 
benevole a exporturilor de pro
duse textile nipone pe piața 
americană. De asemenea, sînt 
binecunoscute confruntările 
dintre S.U.A. și C.E.E. în do
meniul comerțului cu produse 
agricole. în special cu pui de

americanarecomandă ca Importurile aces
tor țări 
o creștere 
7 la sută, 
porturile lor să depășească pe 
cit posibil acest procent. S-au 
făcut recomandări, de asemenea, 
în domeniile producției, folosi
rii forțelor de muncă, comer
țului internațional, transportu
rilor, educației, cooperării teh
nice etc.

în ce privește comerțul in
ternațional, Comitetul pregăti
tor a încercat să armonizeze 
pozițiile diferite, recomandind 
o stabilitate a prețurilor la 
materiile prime și la produsele 
manufacturate, eliminarea ba
rierelor comerciale etc.

Lista aceasta de recomandări, 
care urmează să fio completa
tă în cursul sesiunilor viitoare 
ale comitetului, va face obiec
tul dezbaterilor sesiunii viitoare 

•a Adunării Generale a O.N.U. 
la care se așteaptă participarea 
și a numeroșilor șefi de state 
și de guverne. Oricum, relevă 
observatorii nolitici, faptul că 
s-a ajuns la formularea unor 
recomandări destul de impor
tante, cu acordul color 54 de 
membrii citi numără acest co- 

esle un prim progres.

:ti fie menținute 
anuală de 
în timp ce

la 
circa 

ex-

izbucni cu- 
occidentală, 
Revista cl- 

acestci afîr- 
fricțiunilor 

grupuri comer- 
urmarc n adoptării 

protecționistc. In

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Ministerul Apărării 
al S.U.A. a anunțat că 
cargobotul civil 
„Columbia Eagle" 
porta bombe și muniții 
tru bazele americane 
Thailanda a fost obligat 
bălă seara de un grup 
răsculați aflati la bord 
schimbe rula și să se îndrepte 
spre coastele Cambodgiei. Ci
tind „știri inițiale și incom
plete", un purtător de cuvînt 
al Pentagonului a declarat 
că 24 din membrii echipaju
lui cargobolului au părăsit 
nava în două bărci de sal
vare în urma unei alarme 
privind „iminența unei explo
zii" in timp ce restul de 15, 
printre care și căpitanul va
sului, au rămas la bord. Mal 
tîrz.iu cei 24 de marinari au 
fost salvați de un alt cargo- 
bot american „Rappahannock" 
care a ajuns luni în portul 
thailandez Sattahip. în aceeași 
zi, „Columbia Eagle" a anco
rat în apele teritoriale cam
bodgiene, în apropierea portu
lui Sihanukville. Pină în pre
zent se cunosc puține infor
mații cu privire la cele în- 
tîmplate la bordul cargobo- 
tului „Columbia Eagle". Zia
rul „New York Times", ci
tind surse informate din Wa
shington, a relatat luni 
potrivit unui mesaj 
recepționat în S.U.A., 
a fost capturat de „persoane 
înarmate", care par să aibă 
legături cu mișcarea 
S.U.A. pentru pace în

american 
care trans- 

pen- 
din 

sîm- 
de 

să-și

î creș- 
național 
locuitor

în ce privește 
produsului r 

cap de I 
curs de dezvoltare 
un procent anual 

de 3,5 la suta. Se

pe

că, 
radio 
vasul

APROPIAT

toate

aa „ofensivei de primăvară1
din Japonia

de 
cadrul 

cre-

TOKIO 16 (Agerpres). 
Sub conducerea Comitetului 
acțiuni comune în 
„ofensivei de primăvară", 
at de Consiliul General al Sin
dicatelor din Japonia (Sohyo), 
în insulele nipone a început 
prima etapă a „ofensivei de 
primăvară" a oamenilor muncii.

Peste 4GOOOO de muncitori 
șl funcționari au organizat 
15 martie la Tokio, Osaka 
alte orașe ale țării mitinguri 
și demonstrații in timpul cărora 
au revendicat majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

După cum s-a holărit la re
centul congres al Sohyo — 
cel de-al 39-lea — în timpul 
actualei campanii de primăvară 
sindicalele intenționează 
recurgă la diferite forme 
luptă, inclusiv la greve, 
monstrații și mitinguri pentru 
a obține satisfacerea revendică
rilor lor.

Comitetul de acțiuni comune 
a hotărît ca în timpul cam
paniei de primăvară, care este

slrins legată de .lupta oameni
lor muncii japonezi împotriva 
alianței militare cu S.U.A., să 
fie trasată ca o sarcină prin
cipală lupta pentru lichidarea 
tratatului de securitate japono- 
american pentru retrocedarea 
imediată și necondiționată a 
îkinawei.

la 
și

să 
de 

de-

Asociația fabricanților de 
instrumente științifice din 
Marea Britanie a deschis luni, 
în Pavilionul central al Com
plexului de expoziții din Pia
ța Scînteii, o expoziție de 
specialitate.

In cadrul expoziției, care 
rămîne deschisă pină in ziua 
de 21 martie, 23 de firme, 
reprezentînd cele mai impor
tante centre industriale din 
Marea Britanie, expun o va
riată gamă de instrumente 
științifice industriale și medi
cale. In această perioadă, în 
incinta expoziției vor fi pre
zentate conferințe și filme 
de specialitate.

(Agerpres)

ORIENTUL

CAIRO 16 (Agerpres). — După cum informează agenția 
M.E.N., săptămîna trecută la New York a avut loc o între
vedere intre ambasadorul R.A.U. la O.N.U., Abdulla Al- 
Erian, și Gunnar Jarring, în timpul căreia trimisul spe
cial al secretarului general al O.N.U. In Orientul Apropiat 
a fost informat asupra punctului de vedere egiptean privind 
reluarea misiunii sale. După cum precizează agenția citată, 
R.A.U. este de acord cu reluarea misiunii diplomatului sue
dez cu condiția ca acesta să aibă în vedere un program de 
aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967, privind reglementarea crizei din Orientul Apro
piat. In același timp, ambasadorul egiptean la O.N.U. l-a 
informat pe Gunnar Jarring că în concepția R.A.U. rezo
luția de încetare a focului este inseparabilă de rezoluția 
Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 și orice în
cercare de a diferenția cele două documente va fi respinsă 
de țara sa.

tură 
lui.

cu activitatea partidu-

O puternică luptă a
avut loc luni între aviația
egipteană și cea israeliană în

Vietnamul

american de recu- 
„Super Constella- 
prăbușit luni, în 
aterizării la baza

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Un avion 
noaștere 
tion" s-a 
momentul
aeriană Da Nang. Din cei 31 
de membri ai echipajului, 22 
și-au pierdut viața. Mai multe 
instalații și aparate de zbor 
aflate in apropiere, printre 
care un bombardier de vî- 
nătoare „Phantom", au fost 
avariate. Cauzele prăbușirii 
avionului nu au fost preci
zate.

Cine dirijează „din umbră" 
Mafia americană ?

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Ancheta organelor fede
rale a dus, potrivit ziarului 
..New Y'ork Times", la afla
rea identității persoanei care 
dirijează ..din umbră" întrea
ga activitate a Mafiei ameri
cane. Este vorba, potrivit 
ziarului, care citează un ra
port al F.B.T.-ului, de cele
brul mafiot italo-american

Carlo Gambino, care a reușit, 
după moartea nu mai puțin 
faimosului Vito Genovese, să 
preia conducerea celor șase 
..familii" ale Cosei Nostra ce 
activează pe întregul teritoriu 
al S.U.A. Autoritățile decla
ră însă că nu posedă sufi
ciente dovezi materiale pen
tru a-1 aresta.

Cu doi ani în urmă, la 16 
martie 1968, un mic cătun 
sud-vietnamez, nu departe de 
fărmul mării, avea să cunoas
că culremurătoarea dramă a lo
calităților martire ale lumii. 
Ce s-a înlîmplat atunci ? De 
ce numele acestui cătun — 
Song My — uitat în 
vietnameză continuă să 
duie conștiința omenirii, 
pus alături de Oradour, 
nica, Auschwitz, Lidice.

— Simbolurile celor mai săl
batice masacre ?

...La ora 6 dimineața — po
vestește unul din putinii supra
viețuitori — in acea atmosferă 
senină și calmă, cînd fiecare 
își începe activitățile cotidiene, 
un violent tir de artilerie a 
fost declanșat brusc și o ploaie 
de obuze 
satului.

Cîteva 
pline cu 
de sal, și, îndată după ateri
zare, militarii americani sosifi 
s-au împărțit in grupuri: unul 
a început să dea foc la case, 
altul să adune sătenii, iar cel 
de-al treilea să dislrugăl arborii, 
vitele și tot ce se putea distru
ge. Apoi, ei ne-au ordonat să 
ne grupăm ■, eram toii împre
ună — bălrini, femei <■ și copii 
— și ni s-a spus să-l urmăm 
pe soldafH americani. 1

Am fost apoi conduși într-un 
loc unde am primit 
ne așezăm. Si 
așteptate, inamicul 
un adevărat tir de 
asupra sătenilor, care ___ ,
bușit fără să aibă răgazul să 
scoală un strigăt. Inî'r-o sin
gură oră, americanii du ubis 
aproape 600 de localnici, prin
tre care 67 bălrini și 107 copii. 
Satul plin de viată fusese trans-

format intr-un pustiu înfrico
șător.

Din clipa in care a fost rupt 
vălul tăcerii, pe care servicii
le armatei terestre americane 
îl lăsase să cadă asupra tragi
celor evenimente de la Song 
My, drama masacrului a dobîn-

de sud, consecință nefastă 
războiului de agresiune.

Revelațiile care au fost făcute 
— prin intermediul presei 
televiziunii — 
Vietnamul de 
cepului anului 
fundat brutal

masacrele 
sud 
1968 
atît

a

și 
din
In-
cu-

S.U.A.

la 
au

destrame multe din 
poporului american, 
el a refuzat să creadă 
ce i-au lost prezen- 
faptele au fost con-

jungla

s-au năpustit asupra

zeci de elicoptere 
soldafi s-au apropiat

Ordin să 
pe ne
tt Lansat 
mitraliere 
s-au pră-

FĂRĂDELEGILE

DE LA SONG MY

NU POT FI

UITA TE

dil, în pofida tratării ei drept 
un „incident", dimensiuni din 
ce in ce mai ample, mai grave. 
Ea a dat naștere în largi pături 
ale opiniei publice, ca și in 
rindurile unor personalități po
litice — cu concepții 
cele mai contrastante în 
vin/a războiului din 

unei adevărate .. .
a ororii" fafă de represiunile 
în masă săvlrșite împotriva 
populației civile din Vietnamul

dintre
pri- 

Vietnam 
„spirale

ei! și întreaga lume în reflec
ții amare. z\mericanii — 
arată intr-un comentariu 
agenției France Presse — 
pronunțaseră cu țările împotri
va masacrării civililor în cursul 
celui de-al doilea război mon
dial. Ei au protestat împotriva 
torturilor si altor fărădelegi pe 
care le-a antrenat lichidarea 
vechilor imperii coloniale. Dar 
atunci „vinovății" erau al fii.' 

Masacrul de la Song My

se 
al. 
se

avea să 
iluziile 
Mai întîi, 
realitățile 
tale. Dar 
firmate de cele mai înalte auto
rități ale statului ■, acestea nu 
pot fi negate și nu pol fi invo
cate anumite circumstanțe ate
nuante.

Căci Song My nu este nici 
singurul Lidice, nici singurul 
Oradour sud-vietnamez. Soarta ■ 
tragică a acestei mici locali
tăți rurăle a fost împărtășită șț 
de multe altele, supuse bestia
lei „operațiuni de curățire" — 
formulă adesea întrebuințată 
de corpul expedijionar al S.U.A. 
pentru lichidarea populației ci
vile sud-vietnameze. Zilele tre
cute, în cadrul unei conferințe 
de presă, medicul militar Ja
mes Henri, martor ocular al 
masacrelor comise în Vietna
mul de sud, dezvăluia că un 
grup de 25—30 de civili, băr
bați, femei și copii au lost adu
nați la 8 februarie 1968 In
tr-un cătun din apropiere de 
Da Nang și împușcat i cu arme 
automate. El a arătat că aceste 
fapte nu au lost incidente izo
late. Și asemenea relatări ale 
martorilor oculari sini lot mai 
numeroase.

Ești cutremurat de oroare la 
ghidul că în acest veac XX. in 
care trăim, umbrele morfii se
ceră vieți omenești, planează, 
nepedepsile, pe pămînlul atîl 
de încercat al Vietnamului, 
unde oamenii luptă pentru in
dependentă și libertate, pentru 
dreptul slin! de a-și hotărî 
singuri destinele. Fărădelegile 
de la Song My nu pot ti uitate.

I. ALEXANDRESCU

Evoluția situației politice din Austria
VIENA 16 (Agerpres). — Ocupindu-se de evoluția de

mersurilor in vederea formării noului guvern in Austria, 
corespondenții de presă remarcă faptul că la încheierea 
primei runde a „convorbirilor exploratorii11 secrete dintre 
reprezentanții celor două mari partide austriece — Partidul 
socialist și Partidul populist — există o singură certitu
dine : Bruno Kreisky va fi noul cancelar al Austriei.

Principala intrebare> o constituie insă dacă el va con
duce un guvern al „marii coaliții", așa cum au făcut popu- 
liștii între 1945 și 1966. sau va constitui un guvern minori
tar socialist.

Potrivit ziarului vienez ..Die Presse", tendința favora
bilă unei „cure de opoziție" ar cîștiga tot mai mulți aderenți 
in rindurile populiștilor. Totuși, Hermann Withalm, secre
tar general al Partidului populist și vicecancelar al guver
nului demisionar, a lăsat să se înțeleagă că comitetul direc
tor al partidului se va pronunța marți, 17. martie, pentru

continuarea negocierilor cu reprezentanții Partidului socia
list. „Partidul populist nu va trece in opoziție împins doar 
de eșecul înregistrat in alegeri și fără a studia din aproape 
propunerile socialiste. In același timp, noi nu sintem nici 
partizanii unei coaliții cu orice preț11, a precizat Withalm.

La Kaerntnerstrasse, sediul Partidului populist, unde 
s-au întrunit joia trecută conducătorii acestui partid, un 
purtător de cuvint a enumerat, in ordine, cele trei puncte 
du înțelegere considerate indispensabile ajungerii la un 
acord : programul guvernamental, modul de lucru al parti
delor (acordul de coaliție) și repartizarea portofoliilor in 
cadrul guvernului.

Bruno Kreisky, președinte al Partidului socia
list, va prezenta marți un raport partidului său. La cererea 
sa, in cursul săptămînii trecute a fost stabilită o „ordine do 
priorități11 a programului socialist, întocmit încă înainte 
de alegeri. Se apreciază că acest program va sta la baza

discuțiilor cu reprezentanții populiștilor. Se remarcă totuși, 
încă de pe acum, că intențiile noului cancelar desemnat 
de a crea un minister al economiei cu competențe lărgite 
în domeniul planificării și de a obține, de asemenea, pen
tru socialiști și portofoliul finanțelor au creat deja o anu
mită neîncredere in rindurile populiștilor.

Reprezentanții ambelor partide au considerat că ale
gerile pentru Dieta de la Graz (landul Styria) vor consti
tui un test important cu privire la evoluția viitoare a situa
ției politice din Austria. Se apreciază că rezultatele lor vor 
determina continuarea și tonul viitoarelor negocieri dintre 
populiști și socialiști. Cîștigarea acestor alegeri provinciale 
de către Partidul populist cu 40,50 la sută față de 44,84 la 
sută din voturi cite au obținut socialiștii, ar putea determi
na — potrivit observatorilor — o înăsprire a poziției repre
zentanților populiști in cadrul negocierilor pentru forma
rea „marii coaliții".

sectorul vestic ai Canalului 
de Suez în spațiul aerian al
R. A.U., a anunțat un purtător 
de cuvînt al armatei egiptene

Lupta aeriană a fost confir
mată de un purtător de cu
vînt israelian.

• în așteptarea publicării 
raportului comisiei de anche
tă a Pentagonului. condusă 
de generalul Peers, privind 
masacrul comis de trupele 
americane la 16 martie 1968 
în satul sud-vietnamez Song 
My, presa și televiziunea din
S. U.A. continuă să publice 
numeroase știri și comentarii.

• In stafia de cale ferată 
poloneză Klodava, de pe linia 
Varșovia—Poznan, a avut loc 
duminică un accident fero
viar, rapidul Berlin—Varșo
via s-a ciocnit cu o locomo
tivă de manevră. Ambele lo
comotive și 11 vagoane ale 
rapidului au deraiat. In 
urma accidentului, informea
ză agenția P.A.P., un pasa
ger și-a pierdut viata, iar 
alti patru au fost răniți

• La Bogota, au avut lot 
duminică mari demonstrații 
studențești, în cursul cărora 
s-a cerut încetarea amestecu 
lui C.I.A. în treburile institu
telor de învățămînt superior 
ale tării.

• Pivnița Institutului de 
viticultură din Pleven, care 
își desfășoară activitatea din 
anul 1890, este una dintre 
cele mai vechi din Peninsula 
Balcanică și conține peste 
5 000 de sticle cu vinuri 
rare. Printre aceșlea, se află 
și 200 de sticle cu cel mai 
vechi vin păstrat în Bulgaria, 
produs din recolta de stru
guri din regiunea Pleven, 
culeasă în anul 1893.

• Luni, a sosit la Kuala 
Lumpur președintele Indone
ziei, Suharto. Președintele 
este insolit de Aadam Malik, 
ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei.

• în Yemenul de sud, opt 
persoane au fost condamnate 
la moarte pentru acte de 
sabotaj îndreptate împotriva 
guvernului.

• Un avion al unei com
panii aeriene braziliene s-a 
prăbușit din cauza furtunii 
in apropiere de vărsarea 
Amazonului; 35 de persoane 
și-au pierdut viața.

• La Moscova a fost 
semnat luni planul de cola
borare științifică pe anii 
1970—1971 între Academia 
de Științe a U.R.S.S. și Con
siliul Federal pentru coordo
narea activității științifice a 
R.S.F. Iugoslavia. Planul pre
vede un larg schimb de expe
riență între oamenii de știință 
în elaborarea unor teme, e- 
fectuarea de cercetări comu
ne și alte măsuri în domeniul 
aclivităjii științifice.

Pe scurt
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