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In cursul acestei săptămîm 
au Ioc, în Valea Jiului, ple
nare, ale comitetelor U.T.C. o- 
rășenești, din întreprinderi și 
instituții. In cadrul acestor ple
nare, la care vor participa 
membrii birourilor organizați
ilor de bază U.T.C., ținerii vor 
dezbate noul Proiect de Statut 
al Uniunii Tineretului Comu 
nisL

Ieri, 17 martie a. c. aseme 
nea plenare au avut loc în lo
calitățile Uricani, Lupeni, Vul
can și Petrila.

La marginea Livezeniului s-a 
amenajat o stație PECO de ali
mentare a autovehiculelor cu ben
zină. Noua stație PECO va intra în 
funcțiune către sfîrșitul lunii.

ACTUALITATEA
• Orchestra de muzică populară a Filarmo

nicii de stat din Cluj prezintă azi, la ora 20, în 
sala Palatului cultural din Lupeni, concertul in
titulat „Lungu-i drumul Clujului". Același pro
gram va fi prezentat miine la clubul muncito
resc din Aninoasa.

Ф Miine, la clubul muncitoresc din Petrila, 
va avea loc un program de muzică ușoară dedi
cat minerilor fruntași în producție de la exploa
tarea minieră din localitate. Programul va fi 
susținut de orchestra de muzică ușoară „Dia
mantele negre" din Petroșani.
• Formația de artiști amatori de pe lingă șan

tierul de construcții nr. 1 Petroșani va prezenta 
miine, la ora 20, în sala clubului „Constructo
rul" din Petroșani, spectacolul muzical „Nuntă 
pe șantier".

ф Tot miine, la clubul muncitoresc din Lu
peni, este programată o seară distractivă pentru 
muncitorii fruntași din sectorul ХП al E. M. Lu
peni. Iși vor da concursul formațiile de muzică 
ușoară și populară din cadrul clubului.
• Echipa de fotbal Jiul Petrila a susținut ieri 

un nou meci de verificare in compania forma
ției Victoria Tg. Jiu. Partida, care s-a disputat 
pe stadionul din Petrila, a luai sfîrșit cu rezul
tatul de 4-1 în favoarea JiuluL
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Recenzarea clădirilor 
și locuințelor
Recensămîntul populației combinat 

cu al locuințelor care se efectuea
ză în prezent în țara noastră va 
asigura obținerea unui vast și va
loros material privitor la condiți
ile de locuit ale populației.

înregistrarea locuințelor este o 
lucrare complexă fiind legată atît 
de măsurători și de alte constatări 
directe ce se fac de către recen 
zori, cît și de o serie de particulari
tăți de natură tehnică privitoare la 
identificarea diferitelor tipuri de 
clădiri și locuințe. Din această cau
ză, caracteristicile clădirilor și lo
cuințele se înregistrează în for
mulare de către recenzori, atît pe 
baza declarațiilor populației cît și 
prin constatări directe.

Caracteristicile pentru clădiri și 
locuințe se înregistrează în „BU
LETINUL CLĂDIRII" și „BULETINUL 
LOCUINȚEI".

„Buletinul clădirii" se comple
tează pentru clădirile de locuit 
și pentru clădirile cu unități de 
locuit în comun (internate șco
lare, cămine pentru studenți, 
case de copii, hoteluri, sanato
rii, spitale, cabane turistice etc), 
indiferent dacă sînt sau nu o- 
cupate la data recensămîntului, 
precum și pentru clădirile cu 
altă destinație, în care se află 
una sau mai multe locuințe.

„Buletinul locuinței" se com
pletează pentru fiecare locuin
ță, indiferent de loctil unde se 
află situată, in clădiți de lo
cuit, în clădiri cu altă destina
ție sau în clădiri și construcții 
improprii pentru locuit (con
strucții provizorii, dependințe, 
unități de locuit mobile etc). în

registrarea locuințelor situate în clă
diri și construcții improprii pentru 
locuit, deci a spațiilor locuite per
manent din necesitate, prezintă o 
mare importanță pentru caracteri
zarea reală o condițiilor de lo
cuit din țara noastră și stabilirea 
necesarului de locuințe în viitor. 
In acest sens în formularul pentru 
înregistrarea clădirilor — în afară 
de datele generale — scopul în 
care este folosită clădirea, modul 
ei de ocupare, anul construcției și 
forma de proprietate — se înregis
trează și principalele caracteristici: 
materialul din care sînt construiți 
pereții exteriori, planșeele și înve- 
litOarea acoperișului, numărul eta
jelor, suprafața construită, gradul 
de uzură al clădirii, racordurile și 
instalațiile de care dispune.

Pentru locuințe se înregistrează 
tipul locuinței — locuință propriu-zi- 
să, locuință din necesitate, camere
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Printre muncitorii din sectorul XI investiții al mi
nei Petrila se numără și uteoistul Mesaroș Eftimie. El 
se remarcă în cadrul brigăzii conduse de tov. Bo- 
teanu Nicolae, în care muncește, ca un miner des
toinic și priceput. Exemplul lui în producție și iscu
sința profesională de care dă dovadă constituie un 
factor mobilizator în munca brigăzii.

Foto : ,N. MoldoVeanu

Freamăt pe șantierul I Rezultate bune 
și o experiență 

celor 512 apartamente “Ий |а >ІІІИП
• îndrăzneală tehnică
• Anotimpul poate fi... driblat
• Tranzitul: nodul gordian al glisărilor 
Ф Fundațiile și terasamentele — proble

mele capitale ale șantierului
In decursul ultimilor ani, 

constructorii vulcăneni au la 
activul lor numeroase succe
se : ridicarea primelor blo
curi cu 8 etaje din Valea 
Jiului, folosirea pentru pri
ma dată a metodei glisării 
la înălțarea blocurilor cu 
multe nivele, montarea pri
melor instalații termice pen
tru termoficarea locuințelor, 
construirea într-un timp ex
trem de redus a unei școii 
cu 16 săli de clasă.

Dornici de a-și păstra re- 
numele bun — după ce anul 
trecut au predat aproape 400 
apartamente — constructorii 
din Vulcan au pornit acum 
la executarea altor 512 apar

tamente. Caracteristica prin
cipală a acestor noi locuin
țe, este că ele vor fi con
struite numai în blocuri înal
te de 8—-9 etaje, ridicate 
exclusiv prin metoda glisă
rii : blocurile D 1, D 2, D 3, 
D 4, D 5, D 6, avînd fiecare 
cîte 72 apartamente precum 
și blocurile F 8, F 9, cu cîte 
40 apartamente. In afară de 
aceste blocuri, mai urmează 
să se gliseze alte blocuri ca
re să constituie front de lu
cru pentru anul viitor.

Sarcinile mari cer și efor
turi pe măsura lor. Conduce
rea șantierului, dînd dovadă 
de îndrăzneală tehnică, a gă

sit o seamă de modalități 
ingenioase pentru impulsio
narea lucrărilor în anotim
pul rece. A fost pus cu mult 
curaj în glisare blocul D 1, 
cu 8 etaje și 72 apartamente.

— Este iarnă, dar o să-i 
venim de hac — și-au zis 
tehnicienii șantierului. Astfel, 
ei au pornit la prepararea 
betoanelor cu apă fierbinte 
și agregate încălzite, încît 
betonul ajunge cald în co- 
fraje și nu îngheață! Ba 
mai mult. Pentru a proteja 
împotriva înghețului pereții 
proaspăt turnați au îmbrăcat 
blocul de jur împrejur cu 
foi de polietilenă, care aco
peră 2—3 etaje reținînd lin
gă pereți aerul mai încălzit.

O idee bună naște alta. 
Așa că, văzînd cum sub foile

MIHAI ȘTEFAN
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Pe unul din 
dealurile ce îm- 
prejmuiesc orașul 
Vulcan se profi
lează silueta son
dei nr. 5 360. Aici 
lucrează echipa 
condusă de son
dorul șef Călin 
Vasile, din clișeu, 
care obține fru
moase rezultate 
în muncă.

Dialog 
cu șeful 
cadrelor 
din rai

Intr-o, noapte mă 
trezesc că zbît- 
niie telefonul:

— Alo, zic eu.
— ?...
— Alo, din nou.
Un glas abia percep

tibil, venit parcă de pe 
lumea cealaltă, mă făcu 
să tresar.

— Cine-i acolo ?
— Eu, Mitică, priete

nul tău din copilărie...
— Care Mitică ? 1...
— Eu, cum, m-ai și 

uitat ? Ăla cu care prin 
'42 te jucai de-a hoții și 
jandarmii.

Mi s-a făcut negru 
înaintea ochilor. 
Am început să 

mă ciupesc să mă con
ving dacă mai sînt viu. 
Deodată aud vocea cen
tralistei de la poștă •

— „Vorbiți" ?
— Hai dom'le iii se

rios. Cine ești și ce vrei 
de scoli lumea cu noap
tea în cap ?

— Ți-ат spus că-s 
Mitică care a murit a- 
cum 24 de ani, în bom
bardamentul acela ?...

Apoi tot el a conti
nuat :

— Am aterizat din rai 
acum două ceasuri. Am 
venit cu o rachetă in
tercontinentală la Petro
șani cu o misiune specia
lă. Sînt șeful C.P.G.O.C. 
din rai. Adică să te con
vingi asta devine cam 
așa : șeful cadrelor pen
tru gospodărirea orașe
lor cerești.

— Șefule, dumneata ai 
gărgăuni în bilă ? Lasă 
lumea în pace și vezi-ti 
de treabă................

T Țintesc receptorul 
în furcă și mă în
torc pe partea 

cealaltă. Dar ' telefonul 
sună din nou. La celă
lalt capăt dl firului din 
nou Mitică.

FOILETOI
— Ce te-ai supărat 

așa, măi frate. Ajută-mă 
și pe mine înfr-o pro
blemă. Ești singurul p.ă- 
mîntean cunoscut care 
poți să mă ajuți în mi
siunea mea secretă.

— Ce vrei ?
— Nu te înfierbînta, 

stai nițel că-ți spun.
Afxh continuă :
— De la observatorul 

nostru astronomic stu
diem în fiecare zi pă- 
mîniul. Aceste studii le 
face cercetătorul nostru 
științific, încadrat pe 
post de bucătar (dar se 
descurcă). In munca lui 
și-a ales cu vreo 10 ani 
în urmă, ca punct spe
cial de cercetare, ora
șul Petroșani. Și a făcut 
niște observații foarte 
interesante. S-au con
struit și la voi multe 
blocuri, unele mai ' fru
moase, altele mai puțin 
frumoase, că, deh, omul 
nu • este perfect, mai și 
greșește. Dur a mai des
coperit anumite ' feno
mene puțin obișnuite 
față de alte localități 
pămintene. Știi ce a- • 
nume ?

— Nu, am îngînat eu, 
devenind de acum foar
te nervos.

— Să-ți explic. Aveți 
o piață. După informa
ții îi spune piața „Vic
toriei". Ca să o traver
sezi se pare că îți tre
buie o prăjină de 4^2. 
m sau să fi' fost elevul 
lui Sooter oti Iolandei 
Balaș. Să știi să sari gro
pile și băltoacele cîhd 
plouă, altfel riști să înoți 
prin apă sau să-ți frîngi 
gîtul. Asemenea prive
liști „lunare" măi aveți 
și prin colonie, spre 
Dîlja, pe alte străzi. 
Este ?

Am priceput unde vrea 
să ajungă.

— Stai că n-am termi
nat. Pe strada Republi
cii ați avut și voi odată 
niște alei cu flori, înca
drate cu niște borduri 
de beton. Nu știu cine 
din gospodari a dat dis
poziție și au fost strica--

F. GLIGOREȘTEANU
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ATITUDINEA DE ASTĂZI
A STUDENTULUI

Șl RESPONSABILITATEA
ANCHETA NOASTRĂ 

LA INSTITUTUL 
DE MINE 

DIN PETROȘANI

Este bine știut 
«* Institutul de 
oria» din Pe
troșani a reușit 
si dea. de la 
■■ an la altul, 
proMoțll de In* 
țineri tot mai 
Мае pregătiți, 
cm la locurile 
de mancă unde 
stat repartizați 
dovedesc com- 
petaațS proie- 
stonaHL spi- 
гй organizato
ric. respect și 
stimă fată de 
muncitori.

Se intîlnesc 
Insă și cazuri 
cind atît com

petența profe
sională a tînă- 
rului inginer, 
cit mai ales ati
tudinea sa fată 
de cei care în
suflețesc mina, 
îi dau viafă, ne 
oferă — ca în 
arta fotografică 
— imaginea u- 
nui model ne
reușit căruia 1 
s-ar mal fi cu
venit numeroa
se retușări. Pie
rind de la a- 
ceastă constata
re, am între
prins o anchetă 
la Institutul de 
mine din Petro

șani cu scopul 
de a afla mo
dul cum se des
fășoară munca 
educativă în 
rîndul studen
ților pentru 
formarea profi
lului moral și 
spiritual al vi
itorului inginer.

Redăm mai 
jos unele aspec
te consemnate 
cu prilejul dis
cuțiilor avute 
cu cadre didac
tice și cu factori 
de răspundere 
din cadrul or
ganizației U.T.C. 
și al Asociației 
studenților.

INu este nevoie 
de maxime 
și cugetâri celebre

Discuția cu tovarășul conferențiar doctor NICOLAE LEȚU, 
decanul facultății de mine, a început de la o mică digresiune :

Vizitând cu cîtva timp în urmă g mare întreprindere din 
Valea Jiului, am cunoscut un muncitor, strungar' într-o sec
ție. care m-a uimit prin bogăția cunoștințelor și prin price
perea cu care mînuia mașina la care lucra. Din motive lesne 
de înțeles, trec peste numele său. Era un bărbat de vreo 
50 de ani, cu părul cărunt, care lucra neîntrerupt în uzină 
de 18 ani. Cunoștea — cum singur mi-a mărturisit —• pulsul 
uzinei așa cum își cunoștea tic-tacul inimii proprii. Și cu 
toate acestea, inginerul (absolvent de doi ani, al cărui nume, 
ia fel îl omitem, din motive de prestigiu 1) îl muștruluiește, 
П admonestează pentru te miri ce și i se adresează cu MĂ 
Și TU. ca și cind ar fi copilărit împreună.

„Sînt amărît — spunea strungarul — pentru că tî- 
nărui inginer nu prețuiește experiența mea și, dacă o 
luăm altfel, aș putea să-i fiu tată. Pentru dumnealui, 
părul meu albit de trudă nu valorează nimic. Este in
giner și cu asta crede că e deajuns".

V-aș ruga, tovarășe conferențiar, să vă spuneți părerea 
despre munca educativă desfășurată în rîndul studenților de 
la Institut, legînd-o de amărăciunea muncitorului de care 
v-an vorbit Mă gîndesc că atitudinea inginerului nu este 
fntîmplătoare, că rădăcinile ei își trag seva din anii stu
denției.

„Cazul șemnalat de dumneavoastră reflectă, desigur, con
secințele unei educații șubrede și chiar a unor lacune cu ca
racter strict profesional. Un inginer cu o solidă formație in
telectuală și cu o educație sănătoasă manifestă în orice îm
prejurare respect față de colectivul în care lucrează, indi
ferent dacă în componenta lui sînt muncitori sau maiștri.

Cauzele acestor manifestări nu sînt greu de stabilit. Să 
ne-ntoarcem, intr-adevăr, puțin la anii cînd actualul inginer 
era student.

Ce i-a lipsit pentru a deveni un om cu o pregătire co
respunzătoare și cu o etică pe care o reclamă societatea 
noastră de astăzi ? După cum știți, statul alocă fonduri în
semnate Institutului de mine pentru burse, îmbrăcăminte, 
cazare, oferind studenților noștri condiții excelente pentru a 
studia.

Marea majoritate a studenților apreciază efortul finan
ciar al statului nostru pentru întreținerea lor și răsplătesc 
această grijă printr-o atitudine conștientă față de procesul 
de învățămint, pregăitindu-se temeinic să devină viitori coor
donatori ai procesului de producție.

Sînt însă si studenti — într-un număr destul de aprecia
bil — care se încadrează greu în disciplina universitară. 
Aceștia sînt obișnuiți să promoveze dintr-un 3n în altul cu 
note la Urnită, participă cu neregularitate Ia cursuri și se- 
mrnarii, iar pregătirea pentru examene o încep abia în 
preajma sesiunii. Este ușor de dedus care sînt rezultatele 
anei astfel de mentalități : materie insuficient aprofundată, 
examene nepromovate și perspectiva de a ancora într-un 
port anonim sau de-a eșua pe stincile ascuțite ale unui golf 
oarecare.

Să vă dau cîteva exemple din recenta sesiune de exa
mene : Studentul GEORGESCU DAN OCTAVIAN, din anul 
I al facultății de mine, nu a reușit să promoveze niciunul 
<hn cele patru examene prevăzute în prima sesiune. In 
acee^i situație se află și colegii lui RANGU DIOMID, BU- 
TARHJ VIRGIL și alții. Ce să mai spun despre studenții 
TABLE NICOLAE, FANELA CONSTANTIN și HORTOPAN 
1OAN care, deși repetă anul II, nu au reușit nici acum să 
promoveze cele trei examene planificate. Este cît se poate 
de limpede că perspectiva acestora de a ajunge ingineri 
pricepuți, apreciați, n-are nici o bază reală. Dacă ar face o 
judeoată a propriei lor conștiințe ar înțelege poate că pînă 
In prezent au rămas față de societate cu multe datorii ne-

In fine, printre restanțieri figurează și studentele PAW- 
WOTt MAGDALENA, anul I exploatări miniere, MANO- 
ПЯССЫ mija și MACARIE GABRIELA, din anul П prepa

INGINERULUI 
DE MIINE

rare, toate cu cîte patru restante, LEPĂDATU MARIA din 
anul I topografie, cu trei restanțe.

Acestea socotesc pregătirea lor profesională un simplu 
divertisment, acordând în schimb o atenție deosebită unor 
preocupări minore.

M-am referit la un singur aspect pe care l-am ilustrat 
doar prin cîteva exemple. Este vorba de atitudinea studen
tului față de propria lui pregătire profesională. Are această 
atitudine consecințe asupra profilului viitorului inginer ? 
Fără îndoială că da. Asemenea elemente vor continua „di
vertismentele" începute în facultate și la locul de muncă 
unde vor primi repartizare, vor manifesta dezinteres față de 
problemele actuale ale producției, vor sfida colectivul în 
mijlocul căruia vor lucra și în cele din urmă vor ajunge 
un prototip asemănător celui relatat de dumneavoastră.

Nu este nevoie de maxime sau cugetări celebre, dar 
un ’apel la sursele înțelepciunii populare mi se pare că are 
destul tîlc. Se spune adesea că din cauza copacilor nu se 
vede pădurea. Studenții despre care a fost vorba — și alții 
ele căror nume nu le mai pomenim — par a fi la marginea 
unei păduri ecuatoriale prin care nu știu cum să răzbată. 
Dacă se vor întovărăși cu înțelepciunea nu mai există în
doieli asupra izbînzii: o vor străbate cu succes.

Ce preocupări 
au stat în atenția 
Facultății de mine 
pentru 
îmbunătățirea 
educației în rîndul 
studenților

Avînd in vedere complexitatea procesului de educație și 
ținând seama de responsabilitatea care revine viitorului in
giner de mine, conducerea facultății de mine, cadrele didac
tice au fost preocupate întotdeauna de îmbunătățirea acti
vității educative în rîndul studenților.

Pentru a cunoaște atitudinea studenților în diferite îm
prejurări cadrele noastre didactice obișnuiesc să efectueze 
cu1 regularitate vizite la căminele studențești, la cantină, în 
sala de lectură sau la orele de curs. De asemenea, cadrele 
didactice participă la ședințele pe ani sau grupe de studenți 
organizate împreună cu organizația U.T.C. și A.S. din Institut 
pentru dezbaterea abaterilor de la disciplina universitară.

I
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In fine, fiecare cadru didactic răspunde de un an sau 
grupă de studenți în vederea cunoașterii mai îndeaproape 
a preocupărilor zilnice ale studenților.

Sîntem conștienți că nu am făcut totul în această direc
ție, că este necesar să explorăm căi noi, cu atît mai mult, 
cu cît disciplina, bunul simț, modestia, dragostea față de 
specialitatea aleasă vor avea și alte consecințe pozitive și 
anume : atitudinea conștientă, plină de răspundere față de 
pregătirea profesională în anii studenției".

IMai sînt probleme 
care își așteaptă 
rezolvarea

La sediul comitetului U.T.C. este un du-te-vino perma
nent. Studenți din ani și grupe diferite vin să anunțe înde
plinirea unor sarcini sau să preia altele noi, fac propuneri 
sau cer sfaturi.

Profitînd de sfîrșitul pauzei și de liniștea care s-a aș
ternut pe coridoare, l-am rugat pe tovarășul lector Aurel 
Suciu, secretarul comitetului U.T.C. pe institut, să ne vor
bească despre cîteva din preocupările comitetului U.T.C. 
privind educația moral-cetățenească a studenților. Iată ce 
ne-a relatat:

„Călăuzit de ideea că dragostea față de meseria aleasă 
este un stimulent pentru o pregătire cît mai bună, comitetul 
U.T.C. a căutat să dezvolte la studenți sentimentul dragostei 
și atașamentului față de meseria aleasă, meseria de inginer 
minier. In acest scop, au fost luate măsuri menite să ajute 
studenților la cunoașterea realizărilor obținute de industria 
noastră minieră, a sarcinilor și perspectivelor ei de dezvol
tare. Excursiile organizate cu studenții anului I la exploa
tările miniere din Valea Jiului au fost pentru aceștia un pri
lej de a cunoaște mai bine problemele pe care le ridică 
viitoarea lor meserie, precum și oamenii minunați cu care 
vor smulge din măruntaiele pământului plinea industriei.

Pregătirea multilaterală a specialistului de mîîne, a unui 
adevărat intelectual al zilelor noastre nu se poate realiza 
numai prin acumularea unor cunoștințe de strictă speciali
tate. Trebuie îmbinată în mod organic cunoașterea temeinică 
a problemelor profesionale cu un larg orizont politic și de 
cultură generală. Pentru aceasta, noi am urmărit să dezvol
tăm la studenți gustul pentru frumos, discernămîntul în 
aprecierea unor opere de artă, precum și petrecerea în mod 
plăcut și instructiv a timpului liber.

Organizațiile U.T.C. și A.S. au folosit orice prilej pentru 
a sublinia necesitatea unei comportări demne a studen
ților în institut și în afara lui. Unele dezbateri din adună
rile generale au pus în discuția studenților problema respec
tării normelor de conviețuire socială, a respectului față de 
cadrele didactice și față de colegi, a adoptării unei atitu
dini civilizate In cămine șl la cantină, a unei ținute demna 
în localurile publice.

Cu toate aceateo, oooaitetai W.T.6. și A-S. vor trebui sl 

manifeste mai multă preocupare față de problemele de edu
cație moral-cetățenească. Este necesar, în primul rînd, să 
schimbăm părerea multor tovarăși din comitetul U.Ț.C. și 
A.S. care consideră că trebuie să facem dezbateri pe tema 
de educație morală numai atunci cînd apar cazuri de încăl
care a normelor moral-cetățenești. Poate de aceea multe 
probleme continuă să rămână rezolvate doar parțial cum 
sînt: frecventarea restaurantelor, prezența pasivă la cursuri 
sau absențele de la cursuri, atitudinea necivilizată în cămine, 
lipsa de grijă față de avutul obștesc etc.

Comitetul U.T.C. — a adăugat tovarășul asistent Emil 
Marica, locțiitorul secretarului U.T.C. — a luat și o serie 
de măsuri statutare față de unii studenti care au săvîrșit 
abateri de la conduita studențească.

Este vorba de studenții STANIC IOAN, NEAMȚU CON
STANTIN și COLIBASANU NICOLAE, din anul I mine, care 
în timpul orelor de curs aveau alte ocupații și-și deranjau 
colegii în mod sistematic. Sancțiunile date au avut ecou 
nu numai în rîndul studenților din anul respectiv, ci în în
treaga masă de studenti, In prezent, disciplina în acest ăn 
s-a îmbunătățit și există o atmosferă prielnică de muncă.

Aș mai avea de adăugat măsura recentă luată de con
ducerea institutului împotriva studenților GHEORGHIU MI
HAI, din anul IV, NAE MIRCEA, BOLOCA ONOFREI și 
ȘERBAN ȘTEFAN, din anul V electromecanică. Aceștia au 
fost găsiți jucând cărți în cămin și în consecință au fost 
dați afară din cămin".

Asemenea preocupări pentru un student în anul V, care 
trebuie și întocmească proiectul de diplomă și șă se pre
gătească pentru a pleca în producție, nu sînt de natură si 
inspire decît nedumerire și lipsă de seriozitate,

Există cu adevărat lipsuri în munca educativă pe care 
comitetul U.T.C. pe institut va trebui să le înlăture neîn
târziat.

INe aflăm 
рѳ un drum bun

Am poposit apoi la sediul Asociației studenților unde 
am avut o discuție îndelungată cu tovarășul ION DULPU, 
președintele Asociației.

Dânsul a apreciat că, în general, comportarea studenți
lor în institut și în afara institutului'este bună.

— Și totuși — am remarcat eu — mai exista pe ici, 
pe colo „prin părțile esențiale" (vorba lui Caragiale l) 
cazuri de studenți certați cu disciplina, cu morala, care 
prin preocupările lor minore pătează onoarea institutu
lui și a colegilor lor.

— Noi îi cunoaștem foarte bine și se află sub observa
ția noastră permanentă. Știu că se comentează foarte mult 
despre prezența studenților în cofetărie mu la Cafe-Bar, 
despre plimbările lor pe stradă la diferite ore ale zilei, sau 
despre unele scandaluri pe oare le mai fac uneori. .

Să analizăm puțin acest aspect. Cofetăria din PetroșMni 
nu are mai mult de 80 de locuri, in timp ce n» animi stu
denților noștri se ridică la 1 800. Aceeași situație și la Ce - 
Bar. Din cauza aceasta există impresia că ar fi frecventate 
mai ales de studenți. In centrele universitare unde există 
mai multe cofetării și mai multe străzi principale prezența 
studenților ar trece neobservată, dar la noi...

— Există un proverb care mi se pare c<J se potri
vește și pentru unii studenți ai Institutului de mine .• 
,Spune-mi cu cine te-nsoțești, ca să-ți spun cine ești", 

— Da, aveți dreptate. Din cauza „crizei" de fete, stu
denții noștri și-au format un obicei: să se plimbe cu oricine. 
De aceea pot fi întâlniți uneori chiar în tovărășia unor fe
mei mirit mai în vîrstă decît eL Considerăm, totuși, că marea 
majoritate a studenților fși consacră timpul unor preocu
pări serioase.

Un mijloc prin care urmărim atragerea lor In activități 
recreative cu caracter educativ este organizarea unei in
tense activități Ia club și prin așa-zisul ciclu da activități 
complexe. Nădăjduim ca prin această din urmă ГоппІ să 
atragem studenții în număr cît mai mare, înctt aceștia să 
se bucure de prestigiu și să constituie un exemplu de com
portare.

Deocamdată ne aflăm pe un drum bun.

IȘi uitarea are 
consecințele el

• «
La sediul Asociației studențești mi s-a relatat și cazul 

unui student care a avut o atitudine huliganică la cinemato
graf. Vrînd să intre fără bilet, a bruscat femeia oare con
trola biletele și pentru această manifestare brutală a fost 
pus în discuție și sancționat de organizația U.T.C.

Faptul în sine prezintă mai puțină importantă acum. Mă 
rog, studentului respectiv i s-a dat prilejul să-și reconsidere 
atitudinea și să tragă concluzii asupra comportării sale în 
viitor.

Mi-a fost insă imposibil să aflu numele Iul, deoarece... 
nimeni nu-și mai aduce aminte. Procesul verbal era închis 
într-un dulap și nu s-a găsit momentan cheia, iar strădania 
președintelui A.S. și a locțiitorului secretarului U.T.C. de a 
afla numele lui, întrebând studenții veniți la sediu, a rămas 
fără rezultat: nimeni nu-i reține numele.

Sîntem de acord cu ceea ce spunea tov. Dulfu, președin
tele A.S. că nu poți reține numele a 1 800 de studenți. Dar 
al unui student care a avut o atitudine huliganică, a fost 
discutat într-o radunare generală și i s-a aplicat o sanc
țiune trebuie să se retină. Cu atît mai mult, cu cît sanc
țiunea are un caracter educativ. Studentul în cauză trebuie 
să se afle în atenție, urmarindu-se eforturile sale pentru a 
se îndrepta. De altfel. Statutul U.T.C, prevede acest lucru, 
numai se pare că uneori se pierde din vedere.

Am subliniat acest aspect, considerând că, deși pare mă
runt, nu trebuie neglijat. Cel sancționat trebuie să știe că 
n-a fost uitat, că se așteaptă de la el fapte care să repare 
o greșeală săvârșită mai înainte.

EXISTA NUMEROASE PREOCUPĂRI, MULTE 
ALTE ASPECTE FRUMOASE LA INSTITUTUL 
DE MINE ÎN DIRECȚIA ÎMBUNĂTĂȚIRII MUN
CII EDUCATIVE ÎN RÎNDUL STUDENȚILOR, 
CARE N-AU PUTUT FI CUPRINSE ÎN ACEASTA 
PAGINA.

MULTA TINEREȚE, PLINA DE ENTUZIASM, 
CARE SE VREA CHELTUITA ÎN FOLOSUL SO
CIETĂȚII NOASTRE.

DACA AM SUBLINIAT UNELE ASPECTE NE
GATIVE, AM FÂCUT-O CU SCOPUL CA IN 
VIITOR ACESTEA SA STEA MAI MULT IN 
ATENȚIA COMITETULUI U.T.C. si A.S.

EXISTA CONDIȚII CA VIITORUL INGINER 
DE MINE SĂ AIBA, PE LINGĂ O SOLIDA PRE
GĂTIRE DE SPECIALITATE, ȘI CAUTAȚI MO 
RALE ALESE: MODESTIE, JOVIALITATE. 
FRANCHEȚE, OMENIE, DEMNITATE SER1O- 
ZITATE
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Sudoral Radu Laurian este unul din muncitorii frun
tași ai secției construcții metalice de la U.R.U.M.P. Fo
toreporterul nostru l-a surprins lucrînd la executarea 
unor ghidaje metalice pentru puțuri.

Dialog cu
fUrmare din pag. l-a

te, bordurile au fost a- 
runcate pe trotuare-, ma
mă, ce mai eschibitii fă
ceau pietonii cind mer
geau in oraș I Mai ales 
noaptea cind era luată 
lumina'. Se vorbea că 
măsura asta a fost luată 
pentru că trebuia să se 
lărgească șoseaua, să se 
modernizeze cum ziceți 
voi. După ce a incepui 
să se lucreze la șoseaua 
națională (care nu apar
ține de gospodarii voș
tri și care la un an a 
intrat din nou in repa
rații capitale, alt feno
men interesant). Au ve
nit cu telefoanele. Au 
spart trotuarul, au arun
cat pămîntul intr-o par
te și in alta. Iar au pus 
la încercare îndemina- 
rea oamenilor la sări
turi in lungime și in 
tnăl[ime. De data aceas
ta trebuia să fie mai

șeful cadrelor din rai
precauti. O mică alune- 
cătură și se trezeau in 
șanțul de 2 metri șl ce
va. După ce au astupat 
șanțurile au rămas in 
locul trotuarelor niște 
drumuri de cimp. Cind 
plouă trebuie să încolți 
cizme de cauciuc. Alt
fel...

Дт inghitit în Sec, 
ce era să-i spun ?

1 *■ Cercetătorul lor a
tăcut niște observații 
prea precise.

— Să știi că ai drep
tate, Mitică.

— N-am terminat. Sta; 
să-ti mai spun :

Apoi au Început 
ăia cu apa. Să vezi ce 
o să vă facă I Tot pe 
trotuar își trag conduc
ta. Dar iac niște șanțuri 
și aruncă pămîntul pînă 
la jumătatea șoselei.

— Și noi pe unde vom 
circula ?

— Vă descurcați voi. 
N-o să dureze mult, iacă 
vreo 2—3 luni, o jumă
tate de an șl ați scăpat. 
Și apoi, drept să-ți spun, 
îmi place „curățenia" o- 
rașului vostru...

— Și de ce iți place ? 
Că mie, unul...

— Mi-aduc aminte de 
timpurile cind eram și 
eu pămintean, cu 14 de 
ani in urmă. Și acum 
să-ți dezvălui secretul. 
Am venit la Petroșani 
pentru ca să vă răpesc 
cîțiva gospodari. împă
răția noastră a hotărit 
să amenajeze un colțișor 
(așa un fel de muzeu) 
Care să imortalizeze tre
cutul. Cine alții ar pu
tea să ne ajute decît 
careva dintre gospodarii 
voștri ? Ei sint priceput; 
și descurcăreți.

— Frate, încerc eu să 
salvez situația. Vezi că 
noi „nu avem" gospo
dari.

— Nu mă du tu pe mi
ne ! Dacă nu mă ajuți 
mă descurc și singur. 
Dar nu-i frumos din 
partea ta ca un vechi 
prieten. Și am sd-Ji mai 
spun un secret: Pentru 
orice eventualitate l-am 
adus cu mine și pe 
Scherlok Holmes, marele 
nostru detectiv. Așa că 
sini sigur de reușită.

— Și cum ai să-i trans
porți ?

— Cu elicopterul meu 
invizibil. Așa că la re
vedere. Trebuie să-mi 
încep munca. N-am timp 
de pierdut.

Am pus receptorul 
în furcă. Deodată 
aud un alt zbîr- 

nîit. De data aceasta 
suna deșteptătorul. Tre
buia să merg la servici. 

Gospodari, fiți atenți! 
Șeful C.P.G.O.C. cu 
Scherlok Holmes sînt pe 
urmele voastre. Sint si
gur că n-o să vă găseas
că. Și ce bine l O să rîd 
de Mitică pe săturate.

Freamăt pe șantierul Recenzarea clădirilor 
și locuințelor

celor 512
fUrmare din pag. l-a) 

de polietilenă se menține o 
temperatură moderată, con- 

д Stanță, constructorii vulcă- 
neni s-au gindit să procede
ze tot la fel și la executarea 
finisajelor exterioare. Așa 
s-a ajuns că zidarii s-au ur
cat încă din februarie pe 
schela autoportantă a cofra- 
jului glisant, iar acum fini
sarea exterioară a zidurilor 
blocului merge o dată cu ri
dicarea lor. Așadar, anotim
pul rece a fost... driblat, iar 
construcția înaintează cu 
succes.

Este știut că buna desfă
șurare a glisărilor este hotă- 
rîtă In mare măsură de a- 
provizionarea ritmică cu be
ton, de activitatea tranzitu
lui. Aici există insă un a- 
devărat nod gordian care lea
gă de mlinl șantierul Vul
can : aprovizionarea cu ba
last a stației de betoane mer
ge greu, betonierele sint atîl 
de uzate incit nu dau randa
mentul cerut, silozurile de 
ciment — prost întreținute 
— au ajuns să fie deschise 
cu aparatul de sudură pentru 
a se încerca spargerea ci
mentului întărit înăuntru, iar 
gospodărirea celorlalte mate
riale lasă mult de dorit Ne
păsarea șefului tranzitului, 
M. Teodor, a ajuns acolo in
cit nu face bonuri de trans
port pentru materialele pe 
care mașinile le duc pe șan
tier incit a fost necesară In
tervenția miliției pentru a se

PROGRAM DE RADIO
10 martie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Călătorie muzicală 
pnn regiunile patriei; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,10 Potpuriuri de 
muzică ușoară; 6,22 Cintă formația 
de fluierași din Sadu-Sibiu; 6,45 Mu
zică ușoară; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 Mu
zică ușoară interpretată la instru
mente electronice,- 7,30 Pagini din 
operetele compozitorilor români 
înaintași; 7,45 Salut voios de pio
nier,- 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 
Mari orchestre de muzică popu
lară; 8,30 La microfon, melodia-pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Șirag de 
melodii; 10,30 ROZA VÎNTURILOR; 
11,00 LUCRĂRI de Dinu Lipatti; 
11,32 Muzică populară; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro

apartamente
pune in ordine aceste trans
porturi. Conducerea șantieru
lui trebuie să facă rfnduială 
la tranzit; aici să fie pus un 
om care să respecte legali
tatea în emiterea actelor de 
transport, iar materialele de 
construcții să fie mai bine 
gospodărite !

Probleme acute mai are de 
rezolvat conducerea șantie
rului Vulcan și in ce priveș
te executarea, într-un timp 
cit mai scurt, a tuturor fun
dațiilor pentru ca glisările 
blocurilor să se poată face 
în lanț, ca și rezolvarea te- 
rasamentelor prin excavarea 
și transportarea pămîntului 
surplus, în scopul executării 
drumurilor și aleilor dintre 
noile blocuri, Executarea tu
turor fundațiilor pînă la sfîr- 
șitul lunii aprilie ar permite 
ca blocurile prevăzute pentru 
acest an să fie glisate pînă 
la începutul trimestrului Ш, 
creîndu-se astfel condiții op
time pentru finisarea și pre
darea lor.

Constructorii din Vulcan 
au posibilități reale ca să-și 
realizeze integral sarcinile de 
plan. Preocuparea lor tre
buie însă concentrată pe pro
blemele majore : îmbunătăți
rea activității tranzitului, să
parea și turnarea fundațiilor 
blocurilor și excavarea tera- 
samentelor — măsuri care 
constituie cheia viitoarelor 
succese.

Activitatea pe schelele ce
lor 512 apartamente se poate 
intensifica și maț mult

logic; 12,10 Din viața muzicală a 
orașelor patriei: Brașov; 12,45 RE
VISTA REVISTELOR ECONOMICE; 
13,00 Arii din operete,- 13,30 Pen
tru prietenii muzicii ușoare,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Melodii populare pre
ferate,- 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 15,15 Au fost oaspeți pe sce
nele noastre : Rudolf Cortes, Dalida, 
Los Paraguayos, Milva; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 17,00 Dansuri din c- 
perete,- 17,15 RADIOSIMPOZION; 
17,35 Pagini alese din muzica de 
estradă,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Din înregistrările lui Ion Luca Bă- 
năteanu și Guti Adolf; 18,30 ȘTI
INȚA, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00
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de locuit situate în unități de lo
cuit in comun, cu menționarea fap
tului dacă este ocupată sau nu, ni
velul la care este situată, forma de 
proprietate, numărul și suprafața 
camerelor de locuit și ale încăpe
rilor folosite pentru locuit din ne
cesitate, materialul pardoselii ca
merelor de locuit, dependințele cu 
caracteristicile lor, inclusiv locul 
unde sînt amplasate, instalațiile de 
care dispune locuința : apă, cana
lizare, lumină electrică, modul de 
încălzire și felul combustibilului.

In scopul asigurării informațiilor 
privind condițiile de locuit ale popu
lației, se înregistrează în mod de
taliat aspecte legate de modul de 
folosință al locuinței. Se înscriu — 
pentru, fiecare gospodărie din ca
drul locuinței; numele și prenume
le capului gospodăriei, titlul sub 
care deține locuința — proprietar, 
chiriaș, alte situații — numărul 
membrilor gospodăriei, din aceștia 
evidentiindu-se în mod distinct cei 
plecați în alte localități pentru o 
perioadă de timp mai îndelungată 
(la studii, la lucru, internați în sa
natorii etc), numărul și suprafața 
camerelor de locuit folosite exclu
siv de gospodărie și, în mod dis
tinct, a acelor folosite în comun și 
modul de folosință (în exclusivitate 
sau în comun) al bucătăriei și băii.

DATELE ÎNSCRISE ÎN ..BU
LETINUL CLĂDIRII'' ȘI „BU
LETINUL LOCUINȚEI" PREZIN
TĂ O IMPORTANȚĂ DEOSE
BITA, DEOARECE PE BAZA 
LOR, SE VOR PUTEA LUA O 
SERIE DE MASURI UTILE ÎN 
DOMENIUL CONSTRUCȚIEI DE 
LOCUINȚE. Ele vor oferi o 
nouă bază planificării științifice 
a volumului dc construcții, di
namicii acestuia și structurii — 
pe tipuri — a clădirilor și lo
cuințelor.

DATELE PRIVITOARE IA 
MODUL DE FOLOSINȚA A LO
CUINȚEI VOR PERMITE STU
DIEREA GRADULUI DE OCU-

Autograf muzical: Nicolae Kircu- 
lescu; 19,15 Sport. Au cuvintul crai
nicii reporteri; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Cliff 
Richard și melodiile sale; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Program 
de romanțe; 21,15 Două inimi în
tr-un dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Cîntă orchestra de estradă a Radio? 
televiziunii; 23,00 ESTRADA NOC
TURNĂ; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI;

Cinematografe
19 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tom Jones; REPUBLICA: Ultimul 
miliardar; LONEA: Amintiri din 
copilărie; CR1VIDIA: Regina cînte- 
celor,- ISCRONI: Cineva acolo sus 
mă iubește.

PARE A ACESTORA, DE CĂ
TRE POPULAȚIE, PRECUM ȘI 
UNELE ELEMENTE PRIVIND 
CONFORTUL LOCUINȚEI. De 
asemenea, înregistrarea atît a 
suprafeței locuibile pe întreaga 
locuință cîț și a celei în fo
losință exclusivă a fiecărei 
gospodării și separat a acelei în 
folosință comună, va permite cal
cularea diferențiată a suprafe
ței ce revine pe o persoană, 
densitatea populației pe case și 
suprafețe, modul de utilizare de

ANUNȚ
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Angajează șefi de magazine 
pentru magazinele din Petroșani și Vulcan

Informații mai amănunțite se pot lua de la ser
viciul personal al O.C.L.-ului, str. Republicii nr. 102, 
etaj II, camera 27.

In minele grizutoa- 
se, Ia fiecare loc de 
muncă și fiecare ca
meră subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lampă de siguranță cu 
benzină sau 
tor de gaze.

Controlul 
metanului cu 
începe cu flacăra nor
mală. Dacă șe observă 
filarea sau alungirea 
flacărei pînă la margi
nea superioară a sti
clei, controlul se 
prește, iar locul 
muncă va fi evacuat 
pînă Ia aerisire. Dacă 
nu se observă alungirea 
sau filarea flacărei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă.

existenței 
lampa, șe

un detec-

MUNCĂ VA 
FI EVACUA 
PÎNĂ LA 
АСАІЙЯЕ

către gospodării a spațiului exis
tent și a dependințelor cu care 
sint înzestrate locuințele etc.

Cunoașterea fondului de locuințe 
și a elementelor de confort, va
permite totodată o mai bună orien
tare a investițiilor necesare con
strucțiilor de locuințe pe regiuni, 
raioane, orașe și va crea baza 
documentară pentru studiul siste
matizării orașelor și satelor. Ca ur
mare, ÎNREGISTRAREA CORECTĂ 
A TUTUROR CLĂDIRILOR ȘI LO
CUINȚELOR, PRECUM ȘI A CA
RACTERISTICILOR ACESTORA ES
TE ÎN INTERESUL DIRECT ȘI NE
MIJLOCIT AL TUTUROR CETĂȚE
NILOR.

(Agerpreș)
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Сокяюгагеа a 25 de ani de la moartea eminentului
t român, Nicolae Titulescu

Tripla importanță a 
„Cosmos-110

zborului satelitului
ii

LA GENEVA
Corespondentul A- 
Liman, transmite .

te pentru dezarmare;
Protîd. reprezentantul special 
secretarului Națiunilor Unite

G^EVA 17. 
«șapiLS. Horia 
Joi ie prinz, la Palatul Națiunilor

■ooriea eminentului diplomat ro- 
=âasț Nicolae Titulescu. Au parti- 
езрос lordul Chalfont, (Anglia), 
Vi li Fisher (S.U.A.), Semion Ța- 
r^Aîn (Uniunea Sovietică), Anto
nio Canea do Lago (Brazilia), Car
lo Lnkanov (Bulgaria), U Thi Han 
(Ксвапіа), E. L. M. Burns (Cana
da^ Zdenek Cernik (Cehoslovacia). 
Aă^M Aberra (Etiopia), V. N. Tri- 
vedă (India), Francesco Cavalletti 
(ПаЬа), Antonio Gomez Robledo 
(Meric), L. С N. Obi (Nigeria), M. 
Вівігіаіп (Polonia), Hussein Khal- 
M (RĂ.U.), A. Myrdal (Suedia), 
ЭсБ ai delegațiilor și delegați per- 
saaenti la Conferința celor 18 sta-

Dragoslav 
al 
Ia

tratativele pentru dezarmare, Wil- 
Lh» Epstein, reprezentantul spe
cial adjunct al secretarului gene
za! al Națiunilor Unite la tratative
le pentru dezarmare, De Noue, șe
ful protocolului Palatului Națiuni
lor; conducători ai instituțiilor spe- 
rialjzate și ai altor organizații avînd 
sediul la Geneva, reprezentanți con
sulari, funcționari internaționali, 
ziariști elvețieni și străini. Au fost 
prezenți Vasile Dumitrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Elveția, șeful delegației 
române la Conferința celor 18 state 
pentru dezarmare, și Nicolae Eco- 
hescu, reprezentant permanent 
Republicii Socialiste România 
lingă Oficiul Națiunilor Unite 
Geneva.

Dm partea Consiliului de Stat 
Elveției și cantonului Geneva

tat prin consilierul Pierre Bouffard. 
Au mai participat fostul secretar 
general adjunct al Societății Na
țiunilor, Pablo de Azcarate f Йо- 
rez, și alte personalități car# l-au 
cunoscut pe Nicolae Titulescu.

Apreciind rolul important juca; 
de Nicolae Titulescu în activitatea 
primului organism politic interna
tional care a fost Liga Națiunilor, 
P. P. Spinelli, directorul generai 
al Oficiului Națiunilor Unite la 
Geneva, a spus: „Nicolae Titules- 
cu credea în pace, în posibilitatea 
unei înțelegeri între popoarele 
lumii. Cred că și în lumea de azi 
avem nevoie de asemenea oameni 
de stat".

Th. Aghnides, fost ambasador al 
Greciei, fost subsecretar general 
la Liga Națiunilor, evocînd figu
ra diplomatului român, a subliniat 
că „N. Titulescu era plin de nnn- 
drie cînd apăra interesele Româ
niei. Cît despre adversari, știa să 
le primească loviturile, dar 
ales 
gate 
uita 
rul.

bowis —■ au evocat episoade din 
viața diplomatului român și rolul 
important pe care l-a jucat el în
tre cele două războaie mondiale, 
hi special în perioada cînd a pre- 
ИЛІІІ (Bdințele Ligii Națiunilor 

ți 1931).
★

Ziarul „Le Figaro" consacră lui 
Nicolae Titulescu un articol în 
care scrie între altele: „Numele 
lui Titulescu va rămîne strîns le
gat de istoria diplomatică euro
peană de la începutul acestui se
col. El a avut marele merit de 
a fi înțeles că Rusia Sovietică era 
chemată să joace un rol de prim 
plan pe scena internațională. Ni
colae Titulescu — scrie în înche
iere ziarul — a fost timp de mulți 
ani unul din reprezentanții cei mai 
interesanți ai diplomației. Reamin
tim — cu acest prilej al comemo
rării morții sale — că Titulescu a 
fost și unul dintre reprezentanții 
ei cei mai clarvăzători".

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Comentînd zborul satelitului arti
ficial „Cosmos-110" cu doi cîini 
la bord, Vasili Parin, membru 
activ al Academiei de Științe Me
dicale a U.R.S.S., a arătat că aceas
tă experiență are o triplă impor
tanță.

Prima o constituie durata zbo
rului. Această experiență, unică în 
felul ei pe o orbită cosmică, a du-

COSMOS-112"
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

La 17 martie, în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-112".

La bordul satelitului este 
instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetării spa
țiului cosmic, în conformitate 
cu programul anunțat de a- 
genția TASS Ia 16 martie 1962.

al 
pe
la

al 
a 

fost prezent șeful Protocolului, Paul 
Gotttrez.
arapului

Consiliul administrativ al 
Geneva a fost reprezen-

ÎN IR
PARIS 

gezpres, 
te: In oadrul manifestărilor orga
nizate în Franța cu ocazia come
morării a 25 de ani de la moartea 
diplomatului român Nicolae Titu
lescu, la radio-difuzâunea franceză 
a avut loc joi o emisiune specială. 
Patru eminente personalități fran
ceze oare l-<au cunoscut bine pe 
Nicolae Titulescu — Paul Boncour,

17. — Corespondentul A- 
Georges Dascal, transmi-

lu- 
azi 
să 

din 
Ti-

mai 
să le riposteze prin fraze bo
și pline de forță. Nu-1 voi 
niciodată, a încheiat vorbito- 
Anii au trecut, am cunoscut

un război atroce care a răscolit 
mea. Aceasta nu mă înpiedică 
cînd calc pragul acestui palat 
încerc sentimentul că ascult 
nou ecourile discursurilor lui
tulescu. Omul acesta, de o vivaci
tate fremătătoare, a marcat cu pu
tere o epocă și a trasat o dîră stră
lucitoare pe cerul Genevei".

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul Republicii Socialiste România 
lâ Geneva, Vasile Dumitrescu, șe
ful delegației române la Conferin
ța celor i§ state pentru dezarmare, 
care a vorbit despre viața și opera 
lui Nicolae Titulescu și despre pre
țuirea 
plomat 
patria 
mânia.

de care acest cunoscut di- 
român se bucură astăzi în 

sa Republica Socialistă Ro-

A N T A
Consiliului de

Rene Massi- 
al Franței la

Mișcarea grevistă
ATENA 17. — Corespondentul

Agerpres, C. Alexandroaie, tran
smite : Miercuri au dealarat grevă 
500 000 de proprietari de prăvălii, 
băcănii și ateliere de artizanat din 
întreaga Grecie. Greviștii cer să se 
suspende orice majorare a chiri
ilor pînă la votarea de către Par
lament a unei legi speciale care 
să reglementeze această problemă. 
Greva a fost declarată de îndată 
ce s-a aflat că începînd de la 1 
aprilie - chiriile pentru folosirea u- 
nor asemenea localuri vor crește 
cu 15-20 la sută.

din Grecia
In aceeași zi au declarat grevă 

muncitorii metalurgiști din orașul 
Elefsis, care revendică sporirea sa
lariilor, încetarea concedierilor, 
etc.

Continuă, de asemenea, greva 
generală a țăranilor din regiunea 
Larisa. In semn de protest împotri
va refuzului statului de a majora 
prețurile la produsele agrare, ță- 

hotărît să înceteze pe o 
de

rănii au 
perioadă nelimitată legăturile 
schimb cu orașele. Numeroase ca
tegorii de meseriași și muncitori 
s-au solidarizat cu țăranii.

Declarațiile senatorului american Morse

fost președinte al 
Miniștri al Franței, 
gli, fost ambasador 
Londra și fost secretar general al
Ministerului Afacerilor Externe 
francez, Vladimir d'Ormesson mem
bru al Academiei Franceze, fost 
ambasador, președintele Comitetu
lui Organizației de Radio și Te
leviziune Franceză (O.R.T.F.), și cu
noscuta ziaristă Genevieve Ta-

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La o conferință de presă ținută la 
16 martie în localitatea Saint Louis, 
senatorul democrat Wayne Mor
se a declarat că „Statele 
constituie un mare pericol 
pacea pe acest pămînt". 
aprecieri asupra politicii
a S.U.A. și referindu-se la obiec
tivele acesteia în Asia de sud-est, 
Morse a declarat că problema de 
bază în atenția Administrației es
te, după părerea lui, dacă „S.U.A.

Unite 
pentru 
Făcînd 

externe
acord privind 
reglementarea 
că acest con- 

Unite sînt im-

După ce „bomba a explodat 
în inima N. A. T O.“

n-au 
cos-

zbo-

rat 22 de zile, timp în care me
dicii au ținut animalele sub o ob
servație continuă.

A doua constă în faptul că în 
cursul experienței au fost folosite 
o serie de metode noi, care 
mai fost aplicate în zborurile 
mice anterioare.

A treia este că în timpul
rului navei „Cosmos-110" animale
le au fost supuse unor acțiuni pro
gramate dinainte și care au avut 
drept scop studierea particularită
ților reglementării circulației san
guine în condițiile unei imponde
rabilități îndelungate.

In cursul întregului zbor, pe Pă
mînt au fost transmise 
nență date în legătură 
fiziologică a animalelor, 
ținut un volum mare 
mâții.

în perma- 
cu starea 

A fost ob- 
de infor-

SCURTE ȘTIRI
• SOFIA. — La 16 martie 

a avut Ioc prima ședință a 
noului guvern al R. P. Bul
garia.

A fost confirmat Biroul Con
siliului de Miniștri in frunte 
cu Todor Jivkov. Președintele 
Consiliului de Miniștri a ros
tit o cuvîntare în care s-a re
ferit Ia principalele probleme 
ale situației interne și inter
naționale a țării și a expns 
sarcinile fundamentale ale ac
tivității guvernului.

Ф DELHI. — Un buletin pu
blicat la 16 martie de Minis
terul Sănătății din India a fă
cut cunoscut că 12 persoane 
an murit de variolă în cursul 
lunii februarie la DelhL In 
prima hină a anului, peste 20 
de persoane și-au găsit moar
tea din cele 55 de cazuri de 
variolă înregistrate de servi
ciile medicale, 
te, se anunță 
de variolă a 
statul Assan,
10 zile au murit 12 persoane.

Pe de aRă par
că o epidemie 
izbucnit și în 

unde numai în

PARIS, 17 (Agerpres). 
Problema raporturilor 
dintre Franța și N.A.T.O. 
continuă să se afle în 
centrul preocupărilor ce
lor 14 parteneri ai Fran
ței din Alianța atlantică. 
La Londra, ministrui a- 
facerilor externe al Ma
rii Britanii Michael Ste- ' 
wait, s-a întreținut mier- 
cnri după-amiază timp 
de două ore cu minis
trul afacerilor externe al 
R. F. Germane, Gerhard 
Schroder. Observatorii 
politici subliniază că în 
centrul discuțiilor s-a 
aflat problema implica
țiilor pe care le poate 
avea pentru N.A.T.O. pe 
plan economic și militar 
botărîrea guvernului 
francez de a se retrage 
din această alianță oc
cidentală. In timpul în
trevederii a fost aborda
tă, de asemenea, pro
blema contribuției R. F. 
Germane Ia cheltuielile 
de întreținere a trupelor 
britanice aflate pe Rin.

Criza care s-a creat în 
cadrul blocului Atlanti- 
cuiuî de nord reține și

atenția oficialităților 
mericane. La 
președintele 
organizat o 
la care au 
secretarul de 
Rusk, subsecretarul 
stat pentru problemele 
politicii externe, George 
Ball, secretarul adjunct 
la Ministerul Apărării, 
Cyrus Vance, precum și 
ambasadorul S.U.A. în 
Franța, Charles Bohlen. 
In cercurile americane 
se relevă că pentru mo
ment administrația John
son nu intenționează să 
adopte măsuri de retor
siune față de Franța 
pentru a nu agrava și 
mai mult tensiunea din
tre cele două țări. A- 
genția Reuter, citind sur
se bine informate ame
ricane, relatează că da
torită situației care s-a 
creat în cadrul Alian
ței atlantice, președinte
le Johnson a renun
țat la intenția de a face 
o vizită in Europa oc 
cideiitală in luna aprilie 
saa nd. Președintele 
S.UA. anu să aibă dis

a-
Casa Albă 
Johnson a 
consfătuire 
luat parte 
stat. Dean 

de

cuții asupra problemelor 
privind N.A.T.O. și Viet
namul cu reprezentanții 
guvernelor Franței, An
gliei, Italiei și R. ~ 
Germane.

La Roma, George 
hanassiadis Novas,

F.

At-
vi-

cepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Gre
ciei, care se află în ca
pitala Italiei, a reafir
mat „fidelitatea guvernu
lui grec față de Alianța 
atlantică".

urmează să substituie războiul 
menținerii păcii". Această acțiune, 
a subliniat el, „nu este nici legală 
nici morală". Senatorul american 
a arătat că în condițiile actualei 
politici a guvernului american nu 
se va ajunge la un 
negocierile pentru 
crizei vietnameze și 
flict în care Statele
plicate capătă „natura unui război 
masiv" în care națiunea americană 
va fi amestecată pentru mult timp. 
Referindu-se ia opinia cetățenilor 
americani față de războiul S.U.A. 
în Vietnam, Morse a menționat că 
97 la sută din cei care i-au scris 
s-au declarat de acord cu atitudi
nea sa critică față de cursul po
liticii Administrației în această 
problemă.

• GENEVA. — Institutul 
seismologie din Urich (Elveția) 
a înregistrat la 16 martie di
mineața un puternic

a 1 
în i 
la
R.

cutremur 
produs o 
rîndul lo- 

frontiera 
. F. Ger-

de pămînt care 
adevărată panică 
cuitorilor aflați 
dintre Elveția și
mană. Agenția France Presse 
relatează că în cursul după- 
amiezii aceleeași zile un cu
tremur de gradul 5, pe scara 
Richter a fost 
orașul austriac

semnalat și în 
Innsbruk.

Comentariile presei britanice
LONDRA 17 (Ager

pres). — „Bomba care 
a explodat în inima 
N.A.T.O.", după cum de
numesc ziarele britanice 
decizia anunțată de Fran
ța în legătură cu reorga
nizarea Alianței atlan
tice, este comentată în 
continuare cu neplăcere 
de presa londoneză. Din 
punctul de vedere al 
săptămînalului „The Eco
nomist", „dacă Franța 
cere, de exemplu, să-și 
instituie controlul asupra 
bazelor militare america
ne de pe teritoriul ei, 
aceasta ar duce în cazul 
cel mai probabil la e- 
vacuarea lor de către a- 
■егіоші. O asemenea 
măsură insă ar fi foarte

populară față de alegă
torii francezi".

. Aceeași este și părerea 
expertului militar al 
săptămînalului „Sunday 
Times". „Una din justi
ficări, scrie acesta, este 
că Franța se teme proba
bil de o escaladare a 
războiului din Vietnam 
și de faptul că N.A.T.O. 
ar putea fi implicat e- 
ventual în acest război 
la presiunile americane. 
Or acest lucru francezii 
nu-l doresc de loc".

R ecu no s ci nd gravitatea 
crizei în Alianța atlanti
că, ziarele britanice se 
întreabă care ar putea 
fi răspunsul la această 
declarație franceză.

RHJACTIA SI ADMINISfRATIA ■ PeriapenL «fc RepabBcfl 56. M. 322, astomat 269.

ȘTIRI S P O R T I V E
tur-

în
ROMA. — In primul meci al 

neului pe care îl întreprinde 
Italia, reprezentativa de hochei pe 
gheață a României a evoluat 
Milano în compania 
Italiei. Meciul a luat 
rezultat de egalitate 
0-0).

Gaprindașvili — 4,5 
tidă întreruptă)..

puncte (o par-

★

la
selecționatei 

sfîrșit cu un 
2-2 (2-2, 0-0,

a VIII-a
feminin

— In runda 
internațional
Belgrad, reprezentanta

BELGRAD, 
a turneului 
de șah de Ia 
României Alexandra Nicolau a ob
ținut o nouă victorie învingînd-o 
pe șahista iugoslavă Liliak. Parti
dele Belamarici-Gaprindașvili; Bi- 
lek-R. Iovanovici; Jocici-Lazarevici; 
Eretova-Nedelkovici s-au întrerupt.

In clasament conduce Alexandra 
Nicolau cu 5,5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmată de Stadler cu 
5 puncte (o partidă întreruptă) și

Transmiterea 
a întîlnirilor 
de duminică

la radio 
sportive

programul 1, 
și 13,30, stați-

Duminică, pe 
între orele 13,05 
ile noastre de radio vor tran
smite aspecte de la întilnirea 
de rugbi 
la meciul 
Dinamo 
stanța.

Tot pe 
rele 15,30 și 18,15, amatorii de 
sport vor putea asculta emi
siunea „Sport și Muzică" în 
cadrul căreia se vor transmite 
aspecte și comentarii de la toa
te în.tîlnirile de fotbal din ca
drul categoriei A și de Ia alte 
manifestări importante.

(Agerpres)

Steaua-Dinamo și de 
masculin de baschet 
București-Farul Con-

programul I, între o-
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