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Prolog la 
acțiunile 
edilitar — 
gospodărești

Pe lingă Cotâilelul executiv al 
Consiliului popular municipal a (ost 
constituit colectivul de specialiști 
Care va avea menirea de a evalua 
din punct de vedere edilitar-gospo- 
direse starea arterelor principale ale 
orașului șl de a stabili lucrările de 
renovare-moderniiare ale fațadelor 
clădirilor, ale trotuarelor, străzilor, 
locurilor publice. Din colectiv fac 
parte activiști de partid, lucrători 
al Consiliului municipal, reprezen
tanți ai secțiunilor gospodărie șl ar- 
hitectură-sistematizare ale Consiliu
lui municipal, reprezentanți ai l.C.O ., 
I.L.l.. C.C.V.J . Grupului II construc
ții șl alții.

Colectivul mai are sarcina de a 
studia posibilitatea extinderii zone
lor verzi și a amenajării unor lo
curi de agrement, bunăoară, a unul 
bazin de înot, atit de mult rivnit 
de cetățenii Petroșenlului.

noastră Cînd «e scapă din vede
re elementul esențial : OMUL

noi 
bazin -

și în plină 
mina Dîlja 

nu reușește 
penibilă și 

unani- 
■ nu-și 

bilanțul 
In acest

De luni, de ani de zile, colectivul 
uneia din minele 
maturizare din 
— bate pasul pe loc,
să depășească ipostaza 
generatoare de nemulțumiri 
me — aceea de unitate care 
face datoria. Anul trecut 
colectivului a fost negativ, 
an, după două luni, graficul de pro
ducție indică in dreptul minei Dîlja 
tot rămînere în urmă. Evident — 
greutăți există. Dar. în fața u.nei 
greutăți există două alternative: te 
lași învins sau, dimpotrivă. îti în
zecești eforturile. îți mobilizezi toa
te potentele pentru ca printr-o în
cleștare dîrză să „escaladezi" 
rioada critică și să treci peste ea, 
să birui „fenomenul fatal” pentru 
a-1 valorifica apoi cu maximă efi
ciență.

Nimeni n-ar putea contesta efortu
rile, căutările colectivului dîljean 
pentru a-șl îndeplini obligațiile. Dar

pe-

de ce nu sint rezultatele pe măsu
ra strădaniilor depuse de majorita
tea oamenilor minei ?

...Schimbul IU din ziua de I mar
tie. Cu ocazia unui control la locu
rile de muncă din sectorul il, la a- 
balajul cameră nr. 5 un schimb în
treg : Mureșan Auqustin, șef de 
schimb cu ortacii Pîrvan Sebastian, 
Ștefan Dumitru, Doczi Anton și 
Cîmpeah Ștefan a fost găsit dormind. 
Șl aceasta cînd cu o zi înainte sec
torul încheiase luna februarie cu o 
rămînere în urmă de 1 204 tone căr
bune. Schimbul deși avea toate con
dițiile. din .cele 20 vagonete preli
minate. n-a încărcat nici un vago- 
net.

Schimbul minerului Bogdan 
stantin, (Almaș Iosif și Coslea
pie) plasat la rearmarea unei gale
rii la orizontul 607 și-a manifestat 
altfel „strădaniile" : și-a părăsit pos
tul la ora două noaptea și... a ple
cat acasă. Aceasta cînd sectorul are

Con- 
Aga-

Plopi hibrizi
pentru bariere

tn vara anului trecut, barierele situate de o 
parte și de alta a liniei C.F.R. lingă cantonul 
dintre cartierele Carpafi și Aeroport din Pelro- 
șeni s-au lăsat pentru o perioadă mai lungută.

— Citeva zile, cel mult o lună — au anunțat 
cei de la unitatea de întreținere C.F.R. Trebuie 
doar să le reparăm.

Ce!ă|enii care locuiesc dincolo de barieră 
și-au tăcut socotelile și fiind vară s-au împăcat 
cu situația :

— Rezistăm noi o lună. Numai să se iacă 
treabă bună.

Dar „luna" s-a lungit peste măsură. Socotite 
pe degete, s-au adunat plnă acum nu mai puțin 
de 8 luni tip calendar normai, dar barierele din 
acest punct au rămas lot încremenite, 
n-au început lucrările de reparații.

Oamenilor de dincolo de barieră le 
cărbuni și bariera fiind închisă, a fost

$i nici

trebuiau 
reciesco-

eit%»«lSra
și folosit pe scară largă transportul cu 
peste linia ferată. Mai locuiesc în această 
a Pel roșe niului și citeva familii de țărani 

ite. Contrar tuturor normelor, cu pre-

în ziarul de azh
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La policlinica din Pefroțem

Un nou cabinet pentru tratament

t >erit 
sacul 
parte 
care au
Iu! expunerii la accidente fatale, s-au făcut unele 
transporturi de fin peste linia ferată.

Cure credeți că e motivul pentru care nu se 
repară barierele ? Nu au lemn. Cîliva cetățeni 
din Lunca Jiu au fost și la secția de gospodărie 
a orașului unde li s-a spus aceiași lucru: cel de 
la C.F.R. nu au lemn.

roată lumea știe Insă că de o bucată de vre
me, silvicultura a făcut progrese spectaculoase. 
A fost descoperit plopul hibrid repede — crescă
tor, la care se putea apela pentru rezolvarea 
problemei. Dacă In momentul Închiderii barierei 
pentru reparații s-ar fi plantat pe loc doi ase
menea puiefi, ei erau acum suficient de mari, șl 
puteau fi tăiați și folosiți ca bariere. Ar fi tăcut 
și economii la transport...

Dar nu le-a trecut prin minte ideea cu plopii 
hibrizi. Așa că rămîne să caute lemn pentru 
bariere.

Insă repede. Opt luni cit s-a tărăgănat lucra
rea pină acum — slnt destule. Poate chiar un 
record I

I. B.

Ore de „caniculă" la cuptoarele de oțel de la 
turnătoria U.R.U.M.P.

Drum forestier
nou și pitoresc

Pe valea Izvorului, prima parte a drumului fo
restier care va asigura transportul lemnului ce 
se va exploata în parchetul Izvor — Sasa, este 
aproape de sfîrșit. Din cei 6 km nu au rămas 
decît 1,5 km nealacați, porțiune ce va fi termi
nată încă în primul semestru al acestui an. Cel 
6 km vor cunoaște apoi freamătul neobosit al 
mașinilor ce vor transporta peste 120 000 m c 
de lemn exploatat din bogatele păduri ale ma
sivului Paring.

A doua parte a drumului va continua apoi ur- 
cînd pe aceeași vale pitorească pîna la poalele 
Cîrjei.
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Din comentariile presei străine

Execuțiile de la Salisbury (este 
vorba de spînzurarea celor trei a- 
fricarii cu toate că fuseseră grațiați 
de regină) au avut ca primă conse
cința la Londra, o apropiere între 
conservatori și laburiști în proble
ma crizei rhodesiene. Dar dacă Wil
son și miniștrii săi sint asigurați a- 
cuni de un sprijin larg din partea 
Westminster-ulul, problemele noi 
cărora trebuie să le facă față nu 
sînt mai puțin de temut. Cele mai 
delicate de rezolvat se referă la 
ceea ce s-ar putea numi „răspun
derile personale" in cauză. Sir Hugh 
Bealle, președintele înaltei Curți rho
desiene, a fosl deja demis din pos
tul de adjunct al guvernatorului, Șic 
Humphrey Gibbs.

Urmează să fie luate masurile îm
potriva diferitelor personalități de la 
Salisbury care au împărtășit răspun
derea execuțiilor. Folosindu-se de 
grațierea oferită de regină, aceste 
personalități s-au dovedit în 
din urmă vinovate de asasinat, 
fi ele Intr-adevăr acuzate ? Va 
Marea Britanie extrădarea lor ?

Problemele cele mai grave 
Lotuși de ordin politic. Ca proclamă 
sau nu Republica, regimul colonia
liștilor rhodesieni a demonstrat că 
ignoră autoritățile britanice și că 
nu are nici o intenție să se Încline 
în fața avertismentelor solemne ale 
celor mai înalte instanțe ale rega
tului. Fiind exclusă recurgerea la 
forță iar sistemul sancțiunilor eco-

cele 
Vor 
cere

sînt

stringentă nevoie de galerii bine 
puse la punct pentru ai evita desele 
strangulări în desfășurarea transpor
tului subteran cauzate de galerii 
neîntreținute.

Lăcătușul de revizie Pădureanu 
Ioan a procedat la fel; adică nu 
chiar. A pontat și a plecat direct 
acasă, fără să se mai obosească a 
coborî în mină. Din cairza transpor
toarelor nerevizuite și : neîntreținute, 
brigada minerului Armean Augustin 
a pierdut în acel schimb 20 tone 
de cărbune.

Intr-un alt abataj, nr. 4, o brigadă 
a pierdui 50 tone de cărbune din- 
tr-un motiv asemănător: artificierul 
Tudoracbe Marin a părăsit, la mij
locul schimbului, serviciul. Din cau
za lui, abatajul a întîrziat cu pră
bușirea două schimbuți.

Georgescu Florea e șef de schimb 
în brigada minerului Veg Iosif, din 
abatajul 2 vest. In rîndul colecti
vului sectorului I, elf și-a făcut o 
faimă pentru care nu-1 Invidiază ni
meni. După fiecare zi de plată sau 
avans, pentru el e regulă: două 
zile absentează de la serviciu. Cît 
pierde brigada — nu e greu de de
terminat. Adevărul e că schimbul 
pe care-1 conduce el nu-și realizea
ză, de regulă, preliminarul.

Exemplele-s dintre cele mai re
cente. Dar nu unice. Să apelăm la 
citeva cifre. In luna ianuarie, Ia mi
na Dîlja s-au înregistrat 216 absențe 
nemotivate; pe luna trecută datele 
estimative indică o situație și mai

îngrijorătoare: 435 absențe la sec
torul I și 170 absențe Ia sectorul

I. DUBEK

(Continuare In pag. a 3-af

Ga un răspuns la c-reiiii- a numeroși cetățeni, începind 
de luni, la Policlinica din Petroșeni începe să funcționeze 
un cabinet pentru aplicarea tratamentului cu injecții Ca
binetul va funcționa în zilele de lucru, între orele 6 și 22, 
urrnînd să fie deservit de cadre medicale medii. Tralanvnhjt 
se va aplica tuturor locuitorilor orașului Petroșeni, copii 
sau vîrstnlcl, cu condiția să prezinte prescripția medicală co
respunzătoare (rețeta sau indicația scrisă, șeninată de me
dic). Intre orele 22 și 6, de asemenea șl In zilele de sărbă
tori legale, Inclusiv duminica, tratamentul cu injecții s • va 
efectua în continuare la serviciul de urgentă de la spital.

Prin deschiderea cabinetului se va descongestiona acti
vitatea circumscripțiilor medicale și a serviciului de urgentă 
de la spital, se asigură o deservire promptă și rapid.i o ce
tățenilor, se aplică tratamentul sub un strict control mo li al 
și de sterilitate deplină.

să cunoască, sau 
masivul Retezat și 
pitorești ale „Țării 
vor găsi aici un

pentru turiști
Surprize plăcute

Amatorii de drumeție, care 
și-au propus să străbată tra
seele turistice din județul 
nostru, vor avea, iu acest se
zon citeva surprize plăcute. 
Este vorba de noi obiective 
de interes turistic care, prin 
amplasamentul lor judicios și 
prin specificul lor, vor fi deo
sebit de apreciate.

Pentru turiștii care vor po
posi in municipiul Deva se 
construiește „Crama dacilor" 
și un bar-club pentru tineret. 
Au început și lucrările la Ha
nul turistic din Hațeg, care se 
construiește la mică distanță 
de pădurea Slivuț. Cei care 
vor porni 
să revadă 
alte locuri 
Hațegului" 
loc de popas foarte plăcut.

La lacul de acumulare Cin- 
ciș, va începe construcția unor 
cabane turistice care împreună 
cu ștrandurile și baza nautică 
de aici vor completa peisajul 
natural deosebit de frumos al 
acestor locuri de pe Valea 
Ceroei.

In viitorul apropiat, la Sar- 
mizegetusa, fosta capitală a 
Daciei-Romane, se va construi, 
conform schiței de sistemati
zare un han turistic modern.

Aceste sumare detalii, pre
zentate in avanpremieră la se
zonul turistic, vor fl cu sigu
ranță, completate cu alte o- 
biectlve, pe care turiștii le vor 
intîlni în drumul lor spre mun
ții Apuseni, „ținutul pădure- 
nilor", Valea Streiulul și ți
nutul Orăștlel.

M. NEACȘU

Pregătiri 
de festival

Ieri după-amiază la Consi
liul municipal U.T.C. Pelro.șeni 
a avut loc ședința de consti
tuire a comisiei de . organiza
re a Festivalului .tinerelului 
hunedorean, care se va desfă
șura in dala de 7 iulie la Hu
nedoara.

Au sosit 
trufandalele
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i 
i
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PENTRU POPULAȚIE
PRODUSE

L

Tot ieri, în depozUul 
O.O.V.L.F. Petroșeni, au intrat 
2 000 kg spanac. Cantitatea 
respectivă de trufandale a fosl 
repartizată de unități agricole 
din județele Timiș și Gorj și 
a fost pusă în vînzare prin 
toate unitățile specializate din 
Valea Jiului.

t 
f 
t

NUMAI DE CALITATE -
OFERITE ÎN CONDIJH IGIENICE

Incepind de 
troșeni funcționează Stațiunea de control a alimentelor de 
origine animală. Efectuarea unul control sanitar veterinar 
sistematic, calificat asupra produselor alimentare de origine 
animală destinate consumului public și aduse pentru desfa
cere in piață este binevenită. Prin cadrele de specialitate 
ale stațiunii se efectuează acelaș control asupra unităților 
care produc, depozitează șl desfac produse de acest gen.

Spre edificare, am avut următoarea convorbire cu dr. 
GANGA EMII, medic

La E.M. Gheiar

la

Mecanizarea 
lucrărilor 
în subteran

La exploatarea minieră Ghe
iar se desfășoară o amplă ac
țiune de mecanizare a lucră
rilor în subteran. Ultima nou
tate în această direcție o con
stituie introducerea în proce
sul de producție a unor mașini 
de încărcat.

Astfel, au îost puse în func
țiune o mașină de încărcat cu 
siloz tip E.I.M.C.O., două ma
șini tip „Unio" și un screper 
in abataje. Prin aceasta pro
ductivitatea muncii la extrac
ția de minereu va crește cu 
3 tone/post.

Paralel cu mecanizarea lu
crărilor de încărcare, tot la 
această exploatare se află in 
pregătire un panou pentru a- 
plicarea metodei cu surpare 
subetaj.

1 martie a. c., in cadrul halelor din Pe-

veterinar iglenist, șeful stațiunii :

— Scopul nostru este, in primul 
rlnd, asigurarea populației cu pro
duse alimentare igienice și de bună 
calitate, ne-a spus interlocutorul, 
pentru evitarea toxiinfecțiilor ali
mentare, a răspîndirii epizot-iilor șl 
a transmiterii zoonozelor (boli trans
misibile de la animale la om).

In acest scop, efectuăm controlul 
produselor aduse pentru desfacere 
tn piață precum și a unităților care 
produc, depozitează șl desfac produ
se alimentare de origine animală. 
Avem, deci, în sfera noastră de ac
tivitate : abatorul Petroșeni, fabrica 
de mezeluri, întreprinderea de indus
trializare a laptelui, depozitele fri
gorifice Lupeni și Petroșeni, unită
țile comerciale și de alimentație pu
blică, precum și cantinele din raza 
municipiului.

— Ce ne putefi spune despre 
metoda de lucru a stațiunii ?

— In piața Petroșeni, la ora ac
tuală, efectuăm doar controale și 
examene organoleptice ale acestor 
produse, iar în scurt timp vom trece 
la examinări zilnice ale tuturor pro
duselor aduse pe piață, toți produ
cătorii fiind obligați de a-și prezen-

ta produsele înainte de desfacere la 
stațiune, spre a obține buletinul de 
control al produselor ce-l vor expu
ne apoi în fața mărfurilor. In acest 
fel, cumpărătorii vor putea fi edifi
cați asupra calității și purității pro
duselor pe care le vor cumpăra. 0 
dată cu introducerea acestui control 
se vor evita situațiile de a pune la 
dispoziția cumpărătorilor produse al
terate, învechite sau falsificate.

fn unitățile producătoare vom ur
mări respectarea condițiilor de igie
nă în oare se desfășoară procesul 
de producție. Prin sondaje asupra 
produselor finite vom controla res
pectarea prevederilor STAS-ului șl 
ale normelor Interne astfel ca, în 
final, cumpărătorii să primească 
doar mărfuri de o valoare nutritivă 
corespunzătoare prețului stabilit. In 
unitățile de depozitare și desfacere 
vom avea în atenție condițiile de 
Igienă pentru păstrarea acestor pro
duse.

— Probabil pentru activitatea 
dv. vor tl de un real folos șl 
sugestiile și sesizările cetățeni
lor. Ce ne puiefi spune In acest 
sens ?

— In activitatea noastră vom 
labors cu Inspectoratul sanitar 
stat, cu organele comerciale șl 
miliție, dar, de un mare folos
vor fl, fără îndoială, cumpărătorii 
care prin sesizările lor asupra unor 
nereguli pe care le vor 
diferite unități din sfera 
activitate ne vor sprijini 
rea acestora.

co
de 
de 
ne

constata în 
noastră de 

în remedie-

Simpozion
In sala clubului muncitoresc 

din Vulcan a avut loc zilele 
trecute un interesant simpo
zion pe tema organizării știin
țifice a producției și a mun
cii. Organizat din Inițiativa 
C.T.I. de la E.M. Vulcan, sim 
pozionul a fost susținut de 
către maiștrii minieri Sabău 
Ioan, Szakacs Mihal. Fuiorea 
Adrian, Zăgăianu Grigore, Bo
tez Victor, Jurca Alexandru și 
Brinzan Aurel. Simpozionul a 
fost audiat de ingineri, tehni
cieni, maiștri din toate sectoa
rele minei, fapt ce a permis 
să se cunoască amănunțit ma
surile luate pentru organiza
rea științifică 
a muncii in 
de activitate.

a producției și 
toate sectoarele

Plantări de puieți
Ocolului Silvic 

toate
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nomice dovedindu-se ineficace, Lon
dra nu dispune, practic, de nici un 
mijloc pentru a-și impune voința fa 
fața rebelilor.

In fața acestui impas, ziarul 
„Times" se întreabă dacă nu este 
momentul ca guvernul britanic să-și 
recunoască deschis „incapacitatea de 
a pune capăt rebeliunii rhodesiene 
și de a proteja populațiile africane".

Tot In măsura in. care folosirea 
forței rămîne exclusă, nu se vede 
cu ochi buni nici recurgerea la No
țiunile Unite sau la „partenerii Com- 
.monwealth-ului", pum sugerează co
tidianul londonez, care ar putea

(Curiiinuaie in pag. « 4-a)

Conducerea
Hațeg a luat din timp 
măsurile In vederea plantării 
puielilor pe suprafețele plani
ficate. Recent au fost scoși din 
pepiniera de la Nălafi circa 3W 
mii puieti de pin silvestru ca- 
re vor fi plantați.

De asemenea, o supraiată de 
peste 3 hectare din zona nu
mită Valea Ungurului, de lo 
pepiniera Hațegului a fosl 
plantată toi cu puiefi de pin.

Acțiunea de plantare a pu- 
iefilor continuă cu intensitate, 
potrivit planului initial.

Nicu SBUCHEA.
corespondent

Ce ne oferă 
apicultura ?
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Vedere exterioară a noului complex comercial dat in folosință la Hunedoara

Magazinul aparlinind filial: > 
Asociației crescătorilor de al 
bine oferă cetățenilor un va
riat sortiment de produse me- 
lifere. Magazinul a fost apro
vizionat cu diferite sortimente 
de turte dulci: cu miere și 
rahat, cu miere și portocale și 
cu miere vanilată. De aseme 
nea, magazinul vă poate oieri 
deliciosul Hidromel, Melcalcin 
— fortifiant pentru copii, Tena- 
pin — pentru îngrijirea tenu
lui, lăptișor de matcă liofi 
lizat și in drageuri iar pentm 
albinari — atenție vine primi 
vara ! — un larg sortiment d<- 
unelte și ustensile pentru prav 
tlcarea unei apiculturi... mo
derne.

VREMEA
Azi la ora 8 temperatura 

aerului a fost de minus 1 
grad la Petroșeni și minus 4 
grade la Paring. Grosimea ză
pezii la Paring: 94 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme in încălzire 
Temperatura in creștere. Vin' 
slab.



SlMBATA 10 MARTIE 1968

57 ce bine

potriveam

Record 2 0Q0 metri creste un copac 
coroană pare acoperită cu 
In realitate, ea este învă- 
pinză de păianjen. NimcDl 

de ce acest copac a atras

Am și e 
bun, n-o fi, nu mă interesează 
ce spun alții despre obiceiuri, 
'mi place să dau telefoane. 
Clnd n-am ce face — și mo
mente d-astea exislă In viafa 
zilnică a oricui — pun mina 
pe receptor și formez 
măr Nu la-nt implore, 
înțeles. Caul în cartea dc te
lefon și unde văd un nume 
de femeie, 11 rețin sau II no
tez pe ceva (că mi s-a cam 
tocit memoria) apoi îl forme?.

Microfoileton
fană, politicoasă, cum ii stă 
bine unei femei moderne con
tinui. O iau direct, fără oco
lișuri : „ce mai faci scumpo ? 
ium Hi cală afară fațada 
!ÎU le-am văzut de-un car 
ani Dacă se-ntîmplă 
numai eu știu de cîte 
s-a întlmplal — să dau 
vreo Încuiată care să mă 
peadâ cu ..nu-ți-e ru 
dom'le, sint măritată..." 
înapoi ca racul și tac.

Intr-o seară, formez un nu
măr și aștept. O voce gen Ri
ta Pavone, mă-ntîmpină. du
pă părerea mea, binevoitoare. 
Și pentru că aveam pregătit 
refrenul in întregime. încep: 
„Aveți o voce fermecătoare. 
De artistă. Deși nu mă cunoaș- 
te-ti. per mite fi-mi să mă 
comand 
oarecare, 
coadă). 
tor din 
fi extrem 
măcar citeva clipe de 
cu d\.“. Pină Iu urmă obțin 
întilnire. Pentru a doua 
hol la „Republica", 
ca eu să port 
iar ca să mâ-ntrebe: „nu 
supărali.
Iei in plus’ ? A doua zi mă 
duc Ia frizer, îmi aranjez per
ciunii și-apoi trec vizavi și 
aștept. Vine. Mă „filează" ime
diat. o „filez" și eu. Deși nu 
prea-mi plăcea, am simfit la 
,Ji.x“ că e ..fată de comitet’ 
și c-o să ne-nfelegem. Am in- 
viiat-o la ..Caie-bar". că eram 
în bani, tocmai luase bahacu 
„avansul". Și unde nu-ncepe 
Doina (cu așa zicea c-o chea
mă) să mă omoare cu Brașo
vul, cu Mardel, cu „dac-ar ii 
lost Johnny HallydayEra 
Ia curent. Fală „cultivată". 
De-aia imi pare rău c-am pier
dut-o. Pentru că intr-adevăr 
am pierdut-o. Ne-am dai iar 
întilnire a doua zi. Dar mi-a 
dat plasă. Nu știu de ce. Pă
cat. aveam intenta mari cu 
ea. Și așa de bine ne potri
veam.

(și-i spun 
ceva cu 

Sini un 
umbră 
de fericit

un nume 
„escu"-n 
admira- 

care ar 
să stea 

nrbă

i, in 
Stabilim 

carte sub braț 
vă 

i, n-avefi cumva un bi

In timp ce lucra intr-o mina din 
Canada, ing. Harold Smith a des
coperit la o adincime de 3—6 m în 
pămintul înghețat un întreg com
plex de vizuine de rozătoare. Sche
letele găsite in galerii au permis oa
menilor de știință să stabilească că 
este vorba de leming — un mic a- 
nitnal cenușiu care culreera pină 
de < urind Europa pricinuind mari 
pagube și distrugînd recoltele si 
rezervele de alimente. In galerii s-au 
găsit si grăunte adunate acolo de 
rozătoare, dar Ia început nimeni nu 
le-a acordat atenție. Ulterior, co
laboratorii Muzeului național cana
dian au stabilit că acest complex de 
vizuine are o vechime de 10 000— 
15 000 de ani. Ei au studiat și grăun
țele descoperite acolo și au consta
tat că este vorba de lupină (Lupl- 
nus arclicus). Spre uimirea generală, 
șase din cele 24 qrăunțe așezate pe 
sugativă umezită, au încolțit. După 
48 de ore s-au dezvoltat din ele 
plante normale, dintre rare una a 
si înflorit.

Se mai 
cazuri. In 
marca. în 
beologice
care în cursul 
coltit. El*1 
de ani.
s-aii
te grăunte care au 
lor a fost evaluată la 4 000 de 
Lupina arctică bate însă toate 
corduri-Ie de vitalitate stabilite 
nă acum.

de cca. 
a cărui 
zăpadă. 
Inită în 
nu știe 
alîția păianjeni. (Poate coaja albă a 
trunchiului din care emană o aromă 
fină de miere).

Intre firele do păianjen s-au 
sil nenumărate insecte, dar nici 
păianjen. Localnicii declara că 
au mai pomenit un fenomen atît 
ciudat.

Firele de păianjen în care este 
învăluită coroana s-au dovedit ex
trem de rezistente — nici vlnturile 
puternice, nici ploile torcnli.*!.- nu 
le-au distrus.

Citi gemeni
se nasc
în Cehoslovacia

V. T.

JNTlLNIRE PAȘNICA IN PIAȚA ORA-

Polo : N. Moldovan

DESCOPERIRI
ARHEOLOGICE
La Arad

cunosc și alte asemenea 
1965 s-a g,ăsit in Dane- 
cadruî unor săpături ar- 
două soiuri de grăunțe 

■ercetărflor au în-
;tătuseră în pămint 1 700 

Intr-un mormtnt egiptean 
descoperit, de asemenea, nîș- 

incoltit. Vîrsta 
ani.

Fenomen ciudat

re-
pî-

In apropiere de sătulețul Chandal 
din Munții Himalaya Ia o altitudine

gă- 
un 
nu 
de

Cehoslovacia se nasc în fiecare

de
ori
UD

pe 
de

la
an un mare număr de gemeni. Ast
fel, !n 1960 s-au născut 2 295 
gemeni, dintre care de 769 de 
cile doi băieți, de 761 ori — 
băiat și o fată, și de 765 de ori 
cite două fete. In 1965 an venit 
lume 2 330 de gemeni — de 847
ori cite doi băieți, de 704 ori cite 
un băiat și o fată și de 779 cri cite 
două fete.

In 1960 s-au născut ți tripletă — o 
dată trei băieți, de cinci ori cite 
doi băieți și o fată, de două ori ci
te un băiat și două fete, de patru 
ori cîte trei fete.

In 1965 s-au născut 17 triplețl — 
de două ori numai băieți, de cinci 
ori cite doi băieți și o fată, de cinci 
ori cîte un băiat și două fete și de 
cinci ori numai fete.

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

MEDICALE
Diagnostic
pe benzi magnetice

Iaurtul uscat aliment 
valoros pentru sugari

Datorită 
neurologice 
și Înaintea primelor 
Un medic american,

mașinii de calculat, afecțiunii' 
sint astăzi descoperite la limp 

manifestări clinice.
dr. Steward, a remar

cat, în fond, că persoanele caro suferă de
tulburări nervoase prezintă dezordini și în 
modul lor de a se exprima. Dar, mașino 
do calculat este în stare să descoperi 
ceste modificări (caro pot fi niște 
alo debitului vorbirii, inflexiunii, 
repetări, lapsusuri) înainte ca alte 
mo mai grave să fie apărute.

Benzile magnetice pe care sini 
trate vocile bolnavilor sini introduse în 
mașina de calculat care le analizează.

Prima mașină de calculat de acest gen, 
Instalată în S.U.A. la Centrul Național de 
Studii n maladiilor cronice, dă rezultate 
foarte bune.

o- 
allerări 
ezitări, 
sinipto-

Cercetătorii 
din Sofia au 
uscat este un 
garl și are ui 
cu elcdonul elvețiai 
man.

Metoda d( 
condiții do 
perabira do 
boFală de

Iaurtul 
priolățile, 
bine. Acesta 
dă în greutalo; de pildă în condițiile ali-« 
monlâțici mixte copiii cișligă In greutate 
cîte 254 g pe săptămlnă, în timp ce în 
razul alimentării cu eledon sau „kaukas" 
cresc in aceeași perioadă cu 191 -200 g.

de la Institutul do pediatrie 
constatat că iaurtul bulgar 

i aliment valoros pentru sn- 
inele avantaje In comparație 

m si ,.kaukas’'-ul ger-

e deshidratare a iaurtului în 
vid, după congelarea la tem- 

mi nus 30—40°C, a fost ela- 
iin colectiv de oameni do știință, 
uscat Lși păstrează toate pro- 
și sugarii il consumă foarte 

ontribuie la creșterea rapi-

sat

ul județean Arad a intrat în 
unor valoroase obiecte ar

heologice, descoperite cu prilejul 
executării săpăturilor de fundație la 
o clădire ce se ridică în centrul o- 
rașului. Este vorba de 51 de vestigii 
preistorice seceri, securi, vîrfuri 
de lănci, brățări și alte podoabe — 
care, după părerea specialiștilor ară
deni, datează din prima perioadă a 
epocii fierului. Ele constituie noi 
mărturii despre existenta pe melea
gurile Aradului a unor triburi ce 
cunoșteau înlr-o formă avansată 
meșteșugul prelucrării bronzului In 
unelte de muncă, podoabe și în ar
me de luptă. Piesele descoperite se 
adaugă ailor obiecte valoroase care 
contribuie la cunoașterea istoriei 
poporului nostru. Printre acestea se 
află și un tezaur de, monede dacice 
compus, din 729 fie piese de argint 
pur, descoperite la Șilindia. Cerce
tările întreprinse au ’dovedit că mo
nedele au fost bătute după mode
lele unor monede grecești, pe care 
localnicii le foloseau în schimburile 
comerciale intertribale. Valoarea 
propriu zisă a tezaurului atestă eco
nomia evoluată a uniunilor de tri
buri dacice care au trăit pe aceste 
locuri în secolul al 3-lea î.e.n.

în județul Dolj
lin grup de cercetători de la. cen

trul din Craiova al Academiei a 
descoperit în localitatea Pietriș, ju
dețul Dolj, o serie de troite ale că
ror motive ornamentale sugerează 
trei mituri străvechi cu circulație 
aproape universală: cel al calului 
și călărețului, al soarelui și al arbo
relui sau pomului vieții. Studiind 
Îndeaproape aceste troițe, specialiștii 
au ajuns la concluzia că ele au ca
ractere tracodaclce de ornamentare, 
păstrate nealterate din generație în 
generație de cioplitorii în lemn de 
pe aceste meleaguri. Faptul confir
mă că la Pietriș, ca șl în numeroa
se alte locuri din tara noastră, sculp
tura în lemn datează de mii de ani.

Maxime
și cugetări

Tbeofrast (sec. 4 î.e.n.) 
g A voi prea lîrziu înseam

nă a nu voi.

Un monument 
al epocii medievale

Biserica
din Densus

1

Pe drumul ce duce
Cernii în Munții Poiana Rusca, se ailă 
Densuș, așezat pe Valea Fierului. Dincolo 
vale, pe un deal acoperit cu pomi, se ailă cu
noscuta și enigmatica biserică din Densuș, cti
torită după cîte se pare de un strămoș al cnea
zului Mănjina de Densuș. Biseria, zidită înainte 
de anul 1443, este construită din pietre romane 
provenite din ruinele de la Sarmizegetusa — 
altare votive, lespezi lă/uile, coloane, .statui ele.

- din piatră de carieră și din cărămidă.
Picturile bisericii din Densuș, realizate în 1443 

— după o inscripție recent descoperită — se 
pare că sint făcute de trei maeștri diferiți.

Aspectul deosebit al bisericii din Densuș și 
mai ales, pietrele romane cu inscripții, au tăcut 
să se nască un șir de legende, în ce privește 
vechimea și destinația sa inițială. Considerată 
uneori drept mauzoleu al generalului Longinus 
(sec. II)), alteori drept templu al focului, bise
rica din Densuș ne apare azi ca o expresie a 
dezvoltării artelor din cnezatele liunedorene. 
care merită să fie vizitată.

de iu Hațeg la Lunca 
salul 

de

ȘTIINȚA • TEHNICĂ
JBr----------------------------------
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0 nouă metodă 
de concentrare 
a cărbunelui 
cocsifioabil

Cercetătorii științifici de Ia Insti
tutul Central de mine din R.P. Po
lonă au elaborat o metodă care per
mite mărirea cantității de cărbune 
cocsiîicabil prin folosirea unor noi 
tipuri de reactivi in procesul de 
concentrare, prin ilotarea mărunți
șului. Acești reactivi care au fost 
preparați pe baza unui amestec de

inotorină și ester alifatici superiori 
vor înlocui reactivii folosiți pină in 
prezent care au un mare conținut 
de fenol. Datorită acestui fapt se va 
obține un avantaj care este tot atit 
de important și anume se va reduce 
gradul de impuriflcare cu fenol a 
apelor din riuri.

Prin folosirea noii metode se poa
le mări cu 30 Ia sulă cantitatea de 
concentrate de cărbune cocsiîicabil, 
care pină in prezent se pierdea.

Metoda respectivă se folosește de
ja Ia citeva mine din regiunea car
boniferă Ribnice.

pune din 10 dispozitive de acest fșl 
a căror îtincționare sincronizată ești 
garantată.

Automatele funcționează bine șt 
la geruri de — 30° și în condițiile 
caniculei de 45°. Ele nu sint sensibi
le Ia ploaie și ceață, precum nlcf 
Ia acțiunea gazelor. Durata lor de 
funcționare este de cel puțin 10 ani.

Hîrtie care se dizolvă
Hirtia ..Dissolve", fabricată da 

„Gilbrelh Company". 212 E. Court
land Street. Philadelphia. Pennsyl
vania (S.U.A.) tare se dizolva Ins
tantaneu in apă, se folosește la am
balarea supelor praî care se pun cu 
ambalaj cu lot in apa fiartă. Fa mai 
este destinată etichetelor solubile, 
sacilor de spălătorie care se dizolvi 
în apa de spălat si ambalării săpu
nurilor și substanțelor chimice.

T a spălătoriile spitalelor astfel de 
saci elimină necesitatea scoaterii 
rufelor pacientilor înainte de a la 
dezinfecta intr-o mașină de spălat.

Hirtia este fabricată din celulo
ză și carboximetrl in loc de celulo
ză simplă ca hirtia obișnuită. Ea 
poate fi folosită la imprimat și scria 
ca orice altă hîrtie și in rafturi are 
virtual o durată nelimitată.

Automate 
pentru reglementarea 
circulației

— înainte mai luam și eu cile un 
pahar, două. Dar mi-a recomandat 
medicul să beau cu... măsură.

V. M.

Străzile orașelor moderne srnt 
tixite de automobile ; in unele țări 
conflictul intre șoieri șl pietoni a 
devenit o calamitate națională. Pen
tru a accelera circulația fără a pe
riclita viața pietonilor s-a propus 
mai de mult metoda „undei verzi". 
Esența acestei metode constă in a- 
ceea că o dată ajunsă pe verde, ma
șina care se deplasează cu viteza 
stabilită, trebuie să intîlnească sem
nalul verde la toate intersecțiile prin 
care trece.

Specialiștii maghiari au proiectat 
o instalație automată de reglementa
re a circulației. Ea este prevăzută 
cu patru programe : pentru intensi
tatea maximă a circulației, pentru 
circulația de zi obișnuită, circulația 
de noapte ele.

Fiecare instalație de acest Iei poa
te comanda patru faze ale circulației 
auto și trei faze ale circulației de 
pietoni. Linia „undei verzi" se con».

Seneca 
$ Viata nu e dată omului 

în proprietate, ci în uzufruct.
Lucrețiu (60 î.e.n.)

O viată inutilă e ca o 
moarte anticipată.

Goethe (1787) 
$ Timpul și mareea nu aș

teaptă pe nimeni.
John Lydgate (1440) 

Clipa în care vorbesc s-a 
și îndepărtat de mine.

Boileau (1673) 
singura avere

jocurilor
din rtr. 5718

REBO ELIPTIC MO.AOVERB

Mihai CODREANU 
Petroșeni

Dezlegările

(3-15)

Piol. V. IAȚLNCO 
Petroșeni

Jocuri distractive
APROPO

ORIZONTAL: 1) In temă 2) Supă
rat — Răsărit 3) Trecătoare — Pie
să muzicală 4) Vrrstă — Combina
ție organică obținută din alcooli 5) 
Pronume - Banală 6) „Capul de..." 
comedie de George Ciprian — Plan
tă 7) Fel de mincare — Diminutiv 
feminin 8) Vopsit greșit — Fire 9) 
Indic — Lichid 10) Eroină din „Răz
boi și pace" — Instrument 
ral.

VERTICAL: 1) Tub cu pompă 
Termen de politețe polonez; 2) Lis
tă cu greșeli — Nu e deasă 3) Ar
bore rușinos — Neizbutit 4) Perie! 
- Schițată 5) Schelet (pi.) - In 
6) Stoc nc-terminat — Douăzeci 
Asia! 7) Alt diminutiv de fată 
Cap fără cap' 8) Bună dimineața 1 
(atît (it se aude uneori) — Gaz in
color și fără miros. 9) Iscusință 10) 
Muncitori agricoli — 3.14.

Notă: Careul este realizat numai 
din literele cuvintelor LA PETRO
ȘENI.

Ing A. SAIMAC

® Timpul e
pe care o poți folosi cu zgfr- 
cenle fără să te rușinezi de 
această avariție.

Ch. de Beanchene (1827)
@ Trebuie să-ți plătești via

ța prin muncă.
Phocvlid din Milet

Aparat pentru controlul 
personalului și 
calcularea salariului

ARITMOGR1FUL ELECTRI
CITĂȚII: A—B - Intensitate. 
OR1ZONTAI : Cationi, Magneți. 
Calod, Bec. Dinam, ReoslaL A- 
nion. Electroni. Paralel. Rotor. 
Baterie; PE LITORAL: (crip
tografie) Te prinde bine soa
rele; MISTER (biverb) : Dis
pariții subite; PALMIPEDE: 
(monoverb) : Pinguini; PATRAT 
MATEMATIC: 1) 8, 1, 0, 
16, 11; 2) 3, 5, 7, 10, 14.
3) 4, 9, 2. 17, 12, 13; 4) 17, 10. 
15. 6, 7. 2; 5) 12, 14. 16, I. 5. 
9; 6) 13, 18, II, 8, 3. 4.

-— — — w

f>e Ia t&hă la
L-i-L ratării ținuturilor necunoscu

te lămlncau. deseori surprinși vă- 
zînd că locuitorii junglelor și pre- 
eriilor îi întimpiDau fără surprin
dere, uneori pregătindu-se chiar să-i 
primească. Băștinașii foloseau un 
sistem desavîrșit de telegrafie fără 
tir, care onstă in semnale acustice 
și optice.

La triburi!.- restrînse, in special la 
agricultori, au luat naștere mijloa
cele de înștiințare bazate mai ales 

iei. Graiul omenesc — cel mai 
mijloc de înțelegere al oa- 

menitor — nit se poate auzi la de
părtări prt a. mari, astfel că au fost 
executate instrumente care să emi
tă sunete dare si. să fie auzite de 
la m-are depărtare. Fluierul, flautul, 
frimbița de scoică, dar mai ales 
toba, simt instrumentele cele mai des 
tnltlnile la popoarele primitive, fo
losite (a sistem de semnalizare. Ce
le mai iulerețante semnale de tobă 
s'nl ale papuașilor nor (Noua Gui
nee). La aceste triburi, prin sunete 
de tobă se poate comunica atit In

i' < 1 r ' ; - . -■ familii, cit și
Iui trib. Acest
datorită unei 

.seranătuFi" sau de grup
lupa fiecare comunicare, prin lovl-

luri de lobă. Bătutul tobei se mai 
folosește și azi pentru a aduna să
tenii, cărora li se comunică hotă- 
rîri, dispoziții etc.

Triburile de păstori care trăiesc 
la depărtări mari unele de altele se 
folosesc foarte des de semnale op
tice. La obîrșia acestui mijloc de în
țelegere între oameni stau mișcări- 
rile trupului. Exploratorul Adair 
spunea: „indienii americani din zi
lele noastre mînuiesc pantomima cel 
puțin lot atît de bine ca, de pildă, 
grecii sau romanii din vechime și 
ca surdo-muții din lumea civilizată 
de astăzi". Indienii care vorbesc 
limbi diferite se pot înțelege prin 
semne si uneori Încheie chiar tratate. 
Pentru depărtări semnalele optice 
se transmiteau cu ajutorul fumului 
și al focului. Galii au folosit astfel 
de mijloace de semnalizare în tim
pul războaielor cu Cezar. Din cate
goria semnalelor optice fac parte 
și ciopliturile de lemn ce exprimă 
o numărătoare.

însemnul animalelor, ce se mai 
practică și azi, își are obirșia la 
triburile primitive. Mijloacele opti
ce cele mai realiste sint acelea care 
folosesc înseși chipul lucrurilor sau

gazetă

Pentru a controla mișcările per
sonalului, societatea „Addo-France'* 
prezintă un sistem in care fișa de 
pontat uzuală este înlocuită prin- 
tr-o carte de identitate care este in
trodusă într-nn dispozitiv de citire 
cu celnlă fotoele'-frică. Acest dispo
zitiv de citire este legat de o unita
te centrală, utilată cu un circuit lo
gic și cu un perforator de bandă cu 
opt canale. Banda astfel obținută 
poale fi folosită direct pentnl cal
culul salariului.

liințelor despre care este vorba. În
fățișarea pictografică, ce redă scene 
de vînătoare, aspecte din viața tri
bului, uneori chiar o istorie a aces
tuia este bine cunoscută la eschi
moși. Scrierea pictografică a cunos
cut o 
ce s-a 
care-1 
format 
vlntul 
în cele din urmi 
precis conturate care alcătuiesc al
fabetul. • Principiul optic, cit și cel 
acustic stau și astăzi la baza me
todelor de informare folosite in lu
mea civilizată.

Materialul pe care s-a scris a 
evoluat și el de la lutul ars, foi de 
palmier, papirus, pergament, pînă la 
hirtia do azi, Inventată de chinezul 
Țal Lun. La Bagdad s-a ridicat pri
ma fabrică de hîrtie în anul 794. 
In Europa hîrtia s-a fabricat pentru 
prima oară la Fabriano în Italia. In
ventarea tiparului de Johann Guten
berg a netezit calea cărții moderne, 
punîndu-se comorile literaturii la 
îndemîna tuturor. Cele dinții gazete 
cu apariție regulată datează din 
1609 clnd au fost scoase la A.ug- 
sbourg și Strasbourg.

dezvoltare îndelungatei, pînă 
ajuns la simbolul abstract pe 
numim literă. La început 
propoziția simbolică, apoi cu- 
desenat, silaba desenată și, 

grupe de sunete

Este oare imposibil 
să slăbești ?

i-a

s-a
Persoanele grase visează să slă

bească : fac gimnastică, se stră
duiesc (cu greu !) să mănfiice maf 
puțin, să Iacă mai multă mișcare, 
să meargă cit mai mult pe jos...

Recent, s-a calculat In Polonia că 
la eforturile fizice se consumă mai 
puțină energie decît s-ar crede, la
tă citeva dale :

— mergînd pe jos 6 km. omul 
consumă în medie 120 de calorii, 
echivalentul energiei obținute dtn- 
tr-o îmbucătură de pline.

— spălînd manual rufe timp de 
3 ore, se consumă energie echiva
lentă cu cea conținută Intr-o prăji
tură.

— mînclnd o tabletă de ciocolată 
capeți tot atîla energie cît consul® 
scriind la o mașină timp de o or8 
și jumătate, iar energia dintr-o pori1 
tie de înghețată de ciocolată echU 
valează cu cea consumată spărgtnd 
lemne timp de 55 de minute.
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lacună a artiștilor amatori
Vizillnd. de cuiind. Ș, oala popu

lară de artă din Pelroșeni, am fosl 
Informați că o bună parte a elevilor, 
deși încep cu entuziasm cursurile, 
după scurt timp le părăsesc.

Motive ale părăsirii băncilor școlii 
s-ar părea că-s mai multe. In lond 
este vorba do neînțelegerea de către 
toți elevii că timpul realmente ne
cesar unei pregătiri superioare este 
acela stabilit prin programa de în- 
vățămînl si nu altul. La început el 
se arată doritori do a învăța ceva 
folositor dar, după cfteva luni, cînd 
consideră că au prins ceva din ..mis
terele" denotației, unii elevi se îm
potrivesc continuării pregătirii. Alții, 
după ce II se spune că absolvind 
școala vor putea activa ca instruc
tori sau artiști amatori la cluburi șt 
cămine culturale, .salută din mers" 
școala, anunțînd că nu mai au ne
voie de pregătire în continuare. în- 
trucît pot activa $1 în prezent cu 
cunoștințele pe care le au. Intr-o 
altă categorie de ..fugitivi" — dacă 
le putem spune așa — intră cei care 
anunță, de la început, că doresc să 
învețe, dar „dacă se poate" doar în 
trel-palru luni. Șl cînd se împlinește 
sorocul stabilit de el, părăsesc tacit 
cursurile. Mal pol fi aduși înapoi 

preqălirea cei 
venit la 

notele

numai de talente explozive, caro să 
se afirme dinlr-odată. Este nevoie de 
încă ceva. Talente autentice sînt și 
vor fi. Dar, pentru creșterea acestor 
„flori", cluburile și căminele cul
turalo — beneficiarul direct al „pro
ducțiilor" Școlii populare de artă 
— trebuie (mai precis sînt obligate) 
să sprijine activitatea acestei școli, 
oriontîndu-i aici pentru a-și de- 
săvîrși pregătirea, pe cei mai talen- 

;t lucru este 
o falsă

să mă mai 
lipsa lor ?"

tați artiști amatori. Ac< 
însă refuzat. Cauza este 
obiecție: „Cu cine am 
prezint pe scenă în 
Chiar dacă unii dintre acești artiști 
amatori frecventează, 
cursurile Școlii populare de artă dar 
activează și înlr-o formație de ama
tori. în perioada pregătirilor asidue 
pentru cine știe ce concurs „uită" 
(intenționat sau „motivat*) de 
cursurile începute. Și nu mai vin, 
pentru că zic el, știu să

lotuși, și

ciute destul de bine încîl să pontă 
activa la un club.,. I

Iată cum. indirect, lipsa •’< in
teres sau, poate, do competentă în 
depistarea talentelor necesar, for
mațiilor cluburilor, duce la aperiția 
unei stări de automulțumire cu puțin 
a acestor iubitori ai frumosului, care 
sini artiștii amatori. Doar cu vădite 
calilățl native sl cu certe disponi
bilități. dar fără a poseda A B C.-ul 
unei interpretări însușite me’od'c nu 
se poale concepe o valoare. Am apre
ciat. în repetate rînduri. realizările 
îmbucurătoare alo cursanților școlii, 
pe estradele Casei do cultură sau alr 
diferitelor cluburi, am reliefat efor
turile do netăgăduit ale corpului 
didactic do la Școala populară de 
■> tă do a contribui la dezvoltarea 
•'otitodinilor artistice alo amatorilor. 
Nn putem însă estima în aceeași 
măsură sprijinul comitetelor sin- 

oxploatărilor miniere.

Deși nu constituie singurul mijloc al 
educației estelire la nl\«l de masă, 
Școala populară de artă, din Pelroșeni 
arc nevoie de sprijinul comitetelor 
sindicalelor. ,il cluburilor sindicatelor, 
pentru depistarea unor elevi lalen- 
fati car», bine pregătiți apoi, să 
poată contribui la formarea adevăra
tului gust pentru frumos al publicului 
sălilor de concerte, al vizitatorilor 
expozițiilor de arte plastice Dacă 
mai arătăm ca absolvenții scolii 
populare an adus si aduc un aport 
valoros în peisajul artistic al centru
lui cultural Valea Jiului, cu o bogată 
tradiție în această direcție, necesita
tea unei munci mai susținute pentrtr 
ridicarea • H olului artistic-cultural 
al artiștilor amatori se impune ca
tegoric. Altfel, saltul calitativ în 
activitatea . rlisliră de amatori nu se 
va observa mrînd D^și-l așteptăm 
de alîln timp !

V. TFODORFSCU

Fotbal :
U.T.A.
dionul Republicii.
filmul i
deasupra
Penlni cri mici. „Lanterna ma
gică" : filmele „Două gheme*. 
..Năică pleacă spre București" 
și „Klri. clovnul".
Pentru noi. femeile!
Curs dr limba spaniolă (lec
ția a 7-a).
Pentru tinerelul școlar : La 
școala gratiei.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Intîlnire cu... Astă seară: Ion

Buzea.
21.15 Film serial : „Evadatul".
22,05 Scară de operetă.
22.50 Parada vedetelor.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 Telesport.
23.30 Închiderea

Busculadă

17,90

omisiunii.

Era o dimineață cu polei la 
locul unde drumul Petrllel se 
desparte de cel al Hațegului. 
Șoferul Chlrllă Ioan, conducă
torul autovehiculului 21 HD 
1 406 a vrui să frîneze. A fo
losii frîna de serviciu și... s-a 
așezat perpendicular pe axul

pe cci doi mecanici șl pe fo 
chlșlll lor. Se opreau trecăto
rii șl așteptau disperați, din
coace șl dincolo de bariera de 
fum, doar, doar vor pleca cele 
două locomotive. Dar ele nu 
se mișcau de acolo. Șl fumul 
Ieșea, ieșea I Cei din cabinele 
locomotivelor rideau de glu
ma lor. Colegii lor de la de 
nou, un colectiv destul de har

CONSEMNAM
șoselei. In el s-au izbit din a- 
ceeași cauză — viteză excesi
vă, pe timp șl pe drum peri
culos — mașinile pe care Ie 
conduceau Ghenciu Constantin 
și Popescu Gheorghe. De par
tea opusă, un camion aștepta 
ca cei trei să elibereze dru
mul. „Figura" s-a repetat Gor
gan Dumitru cobora panta de 
la Dărăneșli în viteză, a lo
vit mașina amintită șl... a
șezat-o perpendicular pe axul 
șoselei. De el s-a izbit apoi 
mașina Ini Novac Ion Șase 
mașini angajate înlr-o buscu
ladă datorită neatenției a pa
tru dintre cel șase șoferi. Și 
hino că numai s-au ..pupai".

nic de altfel, nu i-ar putea 
tare să ridă minzeșlc pentru 
astfel de glume... afumate ?

Deocamdată, 
în „carantină"

a-

șă-si
care
această școală

18 martie

Cînd se
elementul

(Urmare din pag. 1)

Așadar, In cadrul minei sînt zeci 
mineri care absentează nemoti-

diviziei A, Jiul a jucat,
se știe, cu „U* Craiova,
dispus cu 2—0 la capătul 
de o bună factură tehni-
jiulișlii joacă la Bucu-

desăvîrșească 
consideră că n-au 

să învețe...
muzicale sau noțiunile, absolut ne
cesare. de Istoria muzicii î Ce ar 
trebui făcut pentru ca numărul celor 
care se mulțumesc cu învățarea unei 
interpretări ..după ureche", lăută
rească. să scadă ? De la bun început 
trebuie să spunem că nu programul 
școlar și nici exigențele pe care le 
înttmpină în școală pentru creșterea 
lor valorică îi determină pe acești 
oameni să întrerupă pregătirile. Cre
dem ră, în această direcție, cuvîntul 
hotărîtor îl pot pronunța cluburile 
și căminele culturale, comitetele sin
dicalelor din întreprinderi și insti
tuții. Este știut că, de obicei, condu
cerile cluburilor noastre se mulțumesc 
să coopteze în formațiile artistice de 
amatori tineri sau vîrstnici — în 
general oame; ., dp formație și pre
gătire individuală foarte diferită — 
care cresc valoric (liecare cum 
poate!) doar datorită prezențelor în 
scenă $i participării la repetiții. Prea 
puțin ! Pentru ca floarea amatorismului 
Văii Jiului să nu se ofilească, pentru 
ca mesajul artei amatorilor noștri să 
fie dus cît mai departe, nu este 
nevoie, după cum se știe, numai șl

Avancronică fotbalistică

Hora Bucurestiului

Excursie . Aspect din primul meci al returului la Petroșeni: Jiul — „U"
Craiova 2—0. IN CLIȘEU: Libardi H depășește pe Bîtlan, dar balonul1

cu vaporul |
va ajunge în brațele portarului craiovean. Oprea.

„Transilvania" 1 PRONOSTICUL NOSTRU
r PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 11 DIN 17 III 1968

tn cadrul acțiunilor turistice, , I
ONT.-ul organizează în prima | 1. A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 1 s
jumătate a lunii iunie, o croa 2. Steagul roșu — F. C. Arge> > 1
zieră pe Marea Neagră cu va- I 3. „U" Craiova — Dinamo București l
porul „Transilvania". Itinera- 1 4. Petrolul - Farul 1
rlul : vizitarea orașelor Istanbul 5; Dinamo Bacău - „U" Cluj 1
și Vama ! f 6. Flacăra — Poiana 1

Excursia cuprinde 5 zile, cn 7. C.F.R. Timișoara — Vagonul 1 s
tir larg program — ne anunță 8. Brescia — Atalanla »•
filiala Pelroșeni a O.N.T. In 1 9. Florentina — Juventus 1 ®
prima zi, va fi plecarea (din j 10. Napoli — Bologna x 1
Deva penlru amatorii din ju- n 11. Roma — Varese '
dețul Hunedoara) cu un tren | 12. Spăl — Internazionale 2
special avind vagoane de dor- • 13. Torino - Manlova 1
mit In a doua zi. sosirea la 
Constanța. îmbarcarea și caza
rea pe vas formalitățile va
male șl plecarea la Istanbul.

La sosirea în acesl oraș-port, 
fostă capitală a Imperiului Bi
zantin iar apoi a celui turc, 
se va face turul orașului cu 
autocarul. vizilîndu-se totodată 
muzeul ..SL Solia". Moscheia 
Albastră. Hipodromul Bizantin, 
palalnl Snltanilor ..Topkapi". 
mnzenl ..Kaarige' Moschea lui 
Soliman Magnificul și alte o- 
bieclive de interes turistic.

Noaptea, vaporul va face 
drumul spre Varna Iar de la 
ora 8 programul cuprinde vi
zitarea acestui însemnat oraș 
bulgar — urmind ca seara să 
se Iacă întoarcerea la Con
stanța. De aici apoi, tot cu tren 
special avind vagoane de dor
mit. excursioniștii din județul 
nostru se vor înapoia la Deva 
— panelul de plecare in a- 
ceastă Inimoasă șl interesantă 
croazieră.

Costul excursiei este (preț 
informativ) 1 700 lei, sumă ce 
poale fi achitată în patru rate 
(prima rată de 300 lei se va 
depune la înscriere, împreună 
cu 4 fotografii 4 6 iar restul 
zalelor pină la 25 mai).

înscrierile se primesc la se
diul filialei Pelroșeni al O.N.T. 
node se pot obține informații 
suplimentare și programul de
falcat pe zile și ore, al croa
zierei organizate pe Marea 
Neagră cu vaporul „Transilva
nia".

I

l
I

I
I
I
I
I
I
I
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I m e

In diviziile A. B și C se dispută 
mîine etapa o Il-a a returului. Re
luarea campionatului Interjudețean, 
cea mai populară competiție fotba
listică de masă de la noi, s-a amî- 
nat pentru 24 martie.

In prima etapă a returului cam
pionatului 
după cum 
de care a 
unui meci 
că. Mîine, 
reșli in compania formației Progre
sul. Evident că misiunea lor nu-i u- 
șoară, ținînd cont și de faptul că 
„bancarii* au luat duminică un punct 
de la Arad. Dar forma băieților 
noștri, verva lor de joc ne dau în
credere și speranță. Un mucalit spu
nea că după... Bătuta oltenească e- 
xecutată impecabil duminica trecută, 
băieții trebuie să joace la fel de 
bine și în... Hora Bucureștiului. Ni
mic mai Îmbucurător pentru el $1 
pentru nof. simpatizanții lor, care aș
teptăm numai lucruri bune de la 
cei caTe ne fac duminicile plăcute 
pe gazonul stadionului. In tur. Jiul 
a învins pe Progresul cu B—0, în 
urma .fentei" făcută 'de bucureșteni 
de n uita legitimațiile acasă. De 
data aceasta Progresul joacă în Ca
pitală. Dqt arest lucru nu-1 va îm
piedica pe jiuliști să presteze un fot
bal frumos, să obțină un rezultat o- 
norabll. TI dorim cu totii'

Bine a pornit în retur și Minerul 
Lupeni. caro activează în divizia (?. 
Jucînd acasă, lupenonii au surclasat 
duminică cu 6—1 formația C.FR Ca
ransebeș. Victoria a înseninat feț>le 
localnicilor rare n-au trăit de midt 
o asemenea victorie fotbalistică. 
"Mîine. Minerul Lupeni va juca la 
Fănăras, cu formația locală Chimia. 
In tur, la Lupeni, rezultatul 
de I—1. De-ar fi sl acu 
raș, la fel, n-ar fi 
ca băieții Iul Ilie 
calce ne suflet. Ar

Tn confruntările de mîine, în divi
ziile A, B și C 
în

PETROȘENI — 7 Noiembrie : Un 
bărbat și o femeie; Republica : Un 
nabab maghiar; PETRILA : Opera
țiunea Crossbow; LONEA — Mine
rul : Dragostea unei blonde.- ANI- 
NOASA ; Juana Gallo; VULCAN : 
Pe gheața subțire — seria I—II; PA- 
ROȘENI: Giuseppe la Varșovia; LU
PENI - Cultural: Profesorul distrat; 
Muncitoresc: Sparlacus seria I—II; 
URICANI: Jandarmul la New York.

Glumă 
„afumată"

In ziua de 2 martie, pe la 
orele 13,10, locomrivele cu nr. 
50 133 și 230 031 „garaseră" 
tocmai sub pasarela ce leagă 
stația Pelroșeni de oraș. Fo- 
chiștii întrețineau... un fum 
gros, de să-ți dai cn degetul 
în ochi, cînd treci prin el. Pe 
pasarelă treceau eleve de la 
liceu si faptul îi distra grozav

Conducea mașina nr. 21 HD
2 163 a autobazei D.R.T.A. nr
3 Pelroșeni. Era băut șl a Ieșit 
cu ea la drumul mare. O fe
meie l-a oprit șl l-a rugat s-o 
dncă și pe ca cu mașina. In 
loc să se îndrepte în direcția 
în care pretindea că merge, a 
lnat-o spre defileu. Cu fuga a 
scăpat pasagera de rușinea la 
care încerca s-o supună. S-a 
dus la primul telefon șl a a- 
nunțal organele de miliție. 
După multă hărțnială a fost 
prins și reținut. Indirjlt de 
alcool, a refuzai sub orice 
formă să permită să I se re
colteze probe biologice. Ceea 
ce era evident, însă, nu poale 
fi negat Acum șoferul Căldare 
Gheorghe se află in „caranti
nă" Ia miliție. Dar nu pentru 
mult timp. I se prevede fn cu- 
rînd o schimbare de domi
ciliu.

scapă din vedere 
esențial: O M U L

pro

ALTE MANIFESTĂRI
SPORTIVE LOCALE

in sala de sport a l.M.P. se dis
pută mîine, începînd de la ora 10, 
meciul dintre Știința — I.C.O. Arad, 
ccntînd pentru etapa a Ill-a a retu
rului 
volei.

campionatului diviziei B de

GIMNASTICA

dupâ-amiază (la ora 16), înAzi
sala de sport a l.M.P. are loc eta
pa județeană a campionatului repu
blican de gimnastică. Participă cel 
mai buni sportivi din localitățile ju
dețului Hunedoara, care aspiră la 
titlul de campion județean pe anul 
1968.

LUPTE

Toi azi, Ia ora 17, sala 
Petrjifi Găzduiește etapa

de sport din 
Județeană a

•—

Calendarul zilei
Simbălă 16 martie

1903 — S-a născut actorul Jules 
Cazaban, artist al poprului (65 de ani) 

1957 — A murit sculptorul Brâncuși.
1924 — A apărut primul număr al 

ziarului „Worker", organul Pai ridu
lui Comunist din S.U.A.

1764 — A fost creat Muzeul Ermi
taj din Leningrad.

nm. la 
rău. S-ar 
Cricltolu 
fl ceva...

a fost 
Făgă- 
pntea 
să-șl...

am dor) să învingă
primul rfnd... fotbalul.

IATĂ ETAPA COMPLETĂ DE 
MÎINE DIN DIVIZIA A :

Rapid — U.T.A. (se dispută azi) 
A.S.A, Tg. Mureș — Steaua 
Steagul roșu — F.C. Argeș 
.U* Craiova — Dinamo Buc.
Progresul — Jinl
Petrolul — Farul

Bacău — „U* Cluj

II. 
de 
vat — lipsesc lunar de cile 2—3—4 
ori de la serviciu, fără remușcare, 
fără să le ardă obrazul că brigada, 
schimbul sau echipa din care fac 
parte nu-și face datoria. Există și in
divizi care răspund prezent la „a- 
pelul minei", adică se pontează pen
tru a-și asigura cîștigul. Iar în rest 
dorm, se plimbă, fac lucrări de mîn- 
tuială.

— Mina, pe lingă toate greutățile 
ce le întîmpină și-ar fi pulul face 
planul pe lunile trecute dar ne-a 
tras înapoi indisciplina, îndeosebi 
absentele nemotivate — ne declara 
cu năduf inginerul Surdu Octavian, 
șeful minei. Ce să ne facem ? ' Sanc
țiuni am dat; Ieri am semnat desfa
cerea contractului de muncă Ia 22 
de oameni pentru absente,
trecut au fost sancționați pentru di
ferite abateri disciplinare peste 1 000 
de salaried. Dpsele abateri de la 
disciplină alîrnă ca un balast de 
plumb în activitatea exploatării.

— Adevărul e că avem de-a face 
cu multi oameni fără... căpătîi. fără 
nici un scop în viată — 
nemulțumirea Iov. Kovac<
Inginerul șef al minei. Multi 
angajează. încasează toate 
rlle. ca apoi să dezerteze, 
preîntlmpinarea actelor de
plină socotesc necesar ca tehnicie
nii, Inainerii. să se ocnne mai mult 
de oameni de educarea lor

E vorba deci de munra de educa
re. de influențare de dezvoltare a 
unei opinii de masă împotriva unei 
Iresponsabilități atît de dăunătoare 
ca aceea a neglijării îndatoririlor In 
cîmpul muncii. In ce ronstă această 
muncă la mina Dîlja?

— Anul (recul am avut două a- 
dnnări în care am discutat despre 
acte de indisciplină, răspunde tov. 
Tlrîș P., secretarul organizației de 

I—C. In acest an încă n-am

avut asemenea adunări. Dar am 
gramat...

— Ce iac organizațiile de 
să, consiliul de judecată, de ce 
nu e folosită agitația vizuală 
pentru combaterea indisciplinei?

— Indicații am dat — ne-a Infor
mat tov. Lupașcu Radu, secretarul 
comitetului de partid al exploatării. 
Dar nici organizațiile de bază, gru
pele sindicale, nici U.T.C.-ul nu ac
ționează încă cu promptitudine pen
tru îmbunătățirea stării disciplinare 
în cadrul exploatării. Pină la sfîrși- 
tul lunii vom pregăti un material pe 
tema disciplinei și-l vom prelucra 
cu toți salariații...

nia-

Anemic, tovarășe secretai ’ La mi
na Dilja se acționează anemic, ne
organizat, deci Iară eficiență pentru 
întărirea disciplinei ! Discutăm de or
ganizare științifică, de tehnică nouă. 
Se aplică măsuri multilaterale în a- 
cest sens. Dar se scapă din vedere 
elementul esențial, OMUL, nu se 

statornicirea unul 
sănătos. intole* 

„oamenilor-balast" 
realizările colectl- 

măsurile me- 
un loc 

din

;sențial, 
militează pentru s 
climat de muncă 
rant împotriva 
care diminuează 
vului și compromit 
nite să asigure minei Dîlja 
de cinste In rîndul unităților 
bazin.

Ce temei are această toleranță ?

Anul

Își arăta 
Fmeric. 
vin, se 
dreptu- 
Pentru 
indiscl-

cainpionatulni rej: 
seniori.

Notă

Se spune că elclan[ii își ou 
cimitirul lor. Cînd simt că li 
se apropie obștescul slîrșit, 
călătoresc zile în sir pînă ia 
locul lor de veci. Poveștile ce 
au trecut din gură in gură u- 
testă cum că în cimitirul clc- 
ianfilor ar exista munți de til
des De văzul nu

insă nimeni ..Muntele" de va- 
gonete goale, tuburi de acra] 
și alte utilaje degradate aliate 
lingă stafia de întoarcere a lu- 
nicularului de la mina Cimpa 
II este, insă, văzut zilnic de 
sute de oameni. A trecut un 
an de cînd a începui să prin
dă contur. Apoi a crescut zi de 
zi, ca un munte vulcanic cu 
craterul in erupție, tară ca ni
meni să se sinchisească de ri
ces/ la/)t. Poate dacă ar li de 
fildeș ar dispare, dar așa... Cei 
de la Cimpu uită însă că pen
tru (ara noastră, in plină dez
voltare, fierul vechi valorează 
mai mult dec'll IUthșul.

D. CRIȘAN

Preparația cărbunelui Lupeni
ANUNȚA

ținerea unui concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi

• un
e un
• un
Concursul

post
post
post
va avea loc la

maistru separare
maistru flotare
sediul Preparației cărbunelui

Lupeni, sir. Vitoș Gavrilă nr. 1, în ziua de 25 martie a. c..

Informații suplimentare se pot obține zilnic, inlre orele 

6_g șj 13—15, la biroul personal al Preparației cărbunelui

I upenl.

PRIN MAGAZINELE
O. C. L. Alimentara

s-au pus în vînzare însemnate
cantităfi de ulei din germeni de po
rumb, în
citate,

sticle de 500 ml. capa

Prețul 7,10

Uleiul din

lei. Inclusiv costul sticlei.

germeni de porumb este un produs dietetic

bogat in vitaminele A și E,

se digeră ușor, este lipsit de colesterol, delerminînd

chiar o scădere a acestuia in singele bolnavilor care-1

consumă.

Uleiul din germeni de porumb se folosește arii pentru

salate, cit șl la gătit, avind un gust plăcut.

C.FR
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VIETNAMUL DE SUD

Contraofensivă lansată de 
trupele americano-saigoneze

R. D. VIETNAM: Militarii 
forțelor armate ale R. D. Viet
nam slnt gata la datorie.

FEBRA AURULUI

Parisul a creat o breșă h acțiunea 
de solidaritate a Occidentului cu S.UA

PARIS — Vineri, la bursa din 
Paris, singura care a functional în 
occident in această zi, s-a înregis
trat un preț record al aurului — 
7 000 franci kilogramul (în lingou) 
— ceea ce ar reveni 44,34 dolari 
uncia. A fost deci depășit cu mult 
prețul oficial de 35 dolari uncia, 
fixat de pool-ul international al au
rului. Sala subterană a bursei din 
Paris a fost pur și simplu luată cu 
asalt, scrie agenția France Prcsse, 
adăugind că o .dezordine de ne- 
descris a fost provocată de curioși, 
cumpărători și ziariști. A fost ne
cesară intervenția politiei pentru res
tabilirea ordinei. In ciuda creșterii 
prețului aurului cu 30 la sută fată 
de valoarea înregistrată joi, tran
zacțiile s-au menținut vineri aproa
pe la același nivel, atingînd 219,3 
milioane franci, fată de 265,2 milioa
ne în ziua precedentă.

Agenția U.P.I. consideră că liolă- 
rîrea Franței de a nu închide vineri 
bursa din Paris, așa cum au proce
dat celelalte țări capitaliste, consti
tuie o breșă în acțiunea de solida
ritate a Occidentului cu S;U.A. în 
acțiunea de contracarare a presiuni
lor speculativ- asupra dolarului.

In aceeași zi, la Palatul Elysee 
s-a desfășurat un consiliu intermi
nisterial prezidat de generalul de 
Gaulle, în cursM căruia a fost exa
minată desfășurarea crizei monetare. 
Michel Debre, ministrul economiei 
șl finanțelor, a declarat că poziția 
Franței este binecunoscută și nu va 
face nici o declarație oficială în le
gătură cu aceostă problemă.

— *—

Demisia,

Ședința Prezidiului (. ( 
al P. (. din Cehoslovacia 
șl a Prezidiului 
Adunării Naționale 
a R. s. Cehoslovace

SAIGON. — In cursul zilei de 
vineri, în regiunile care înconjoa
ră capitala sud-vietnameză a fost 
întreprinsă o contraofensivă la care 
participă mai mult de 50 de bata
lioane ale trupelor americano-sai
goneze. Dar, după cum scrie agen
ția France Presse, eficacitatea aces
tei așa-zise mari contraofensive nu 
se prea vede, căci forjele patriotice 
®u continuat vineri atacurile, bom
bat dind cu morliere obiective mili
tau- la Duc Hoa și MyTho, respec
tiv la 30 și 60 km de Saigon. De 
asemenea, patriot» continuă acțiu
nile în Delta fluviului Mekong, 
cauzînd ..pierderi grele" unei unități 
saigoneze în apropiere de Can Tho. 
Detașamente ale F.N.E. au distrus 
un pod în vecinătatea localității

Bao Lieu, întreruplnd comunicațiile 
pe șoseaua nr. 4.

In regiunile septentrionale, pre
siunea forțelor patriotice rămîne 
constantă. Un vas de debarcare a- 
merican, care transporta 400 tone 
de explozibil, a fost distrus pe rîul 
Can Viet. Bombardamentele cu o- 
buze șl rachete asupra bazelor de 
la Khe Sanh șl Dong Ha, precum 
șl asupra aerodromului Quang Trl 
au continuat aproape fără întreru
pere vineri. Lupte de mai mică In
tensitate s-au semnalizat și în regiu
nile platourilor înalte. In același 
timp, bombardiere americane de tip 
„B-52" bombardează de cîteva zile 
împrejurimile bazei de la Khe Sanh, 
încercuită de peste două luni de 
forțele patriotice.

Lucrările Conferinței
V

Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

DELHI. — Trimisul special Agerpres, I. Pdținelu, transmite: 
Dezbaterile din comitetele și grupurile de lucru ale Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț șl dezvoltare au continuat în

ministrului 
de externe 
al Angliei

cursul acestei săptămîni cu

In Comitetul nr. 5, care discută 
în prezent măsurile ce ar urma să 
fie luate pentru îmbunătățirea divi
ziunii internaționale a muncii, a luat 
cuvîntul reprezentantul român Eme- 
ric Dîmbu. El s-a referit îndeosebi 
la necesitatea de a se adopta o po
litică care să țină cont în egală mă
sură de acțiunea factorilor interni 
șl a celor internaționali. „Desigur, 
a spus el, acești factori acționează

țoală intensitatea.

într-o strînsă corelație în sistemul 
căreia factorii interni au rolul de
terminant". Vorbitorul a subliniat 
apoi că orice măsură de îmbunătăți
re a actualei diviziuni mondiale a 
muncii trebuie să pornească de la 
necesitatea lichidării în primul rind 
a inegalităților sociale șl economice. 
Reprezentantul român a sprijinit 
propunerile făcute în acest sens de 
țările în curs de dezvoltare în „Car
ta de Ia Alger".

LONDRA. — La Londra s-a a- 
nunțat oficial vineri seara că mi
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, George Brown, și-a pre
zentat demisia. In locul lui a fost 
desemnat să preia acest post Mi
chael Stewart, ministru de stat pen
tru problemele economice. Toto
dată, Ministerul Afacerilor Externe 
șl Ministerul pentru problemele 
Commonwealth-ului au fost comasa
te, sub conducerea lui Stewart. Ac
tualul ministru pentru problemele 
Commonwealth-ului, George Thom
son, rămîne în guvern in calitate 
de secretar însărcinat cu problemele 
Commonwealth-ului.

FRAGA — Ziarul „Rude Prava" 
informează că la Fraga a ovul loc 
joi o ședință a Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

La ședință au fost examinate în
deosebi rezultatele primei etape a 
conferințelor raionale do partid, des
fășurată săptămîna trecută stib sem
nul hotăririlor ultimelor plenare ale 
C.C. al P.C.C.

Prezidiul a examinat pregătirea a- 
propiartel Plenare a partidului, în
deosebi din punctul de vedere ol 
definitivării grabnice a proiectului 
programului de acțiune. Următoarea 
Plenară a C.C. al P.C.C. va avea 
loc încă în luna martie, așa cum 
s-a stabilit inițial.

Prezidiul a hotărît să însărcineze 
pe tovarășul Czestinir Cisar cu con
ducerea secției de învățămînt, știință 
șl cultură din C.C. al P.C.C.

★
PR ACiA. - Agenția C.T.K. relatea

ză că la Praga a avut loc o ședință 
a prezidiului Adunării Naționale a 
R.S. Cehoslovace, în cadrul căreia 
a fost analizat modul în care va fi 
dezbătut de organele Adunării Na
ționale programul de acțiune al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Prezidiul 
a instituit totodată o comisie avînd 
sarcina principală de a elabora do
cumentul referitor la poziția Adună
rii Naționale în societatea socialis
tă. document care va fi prezentat 
spre aprobare sesiunii Adunării Na
ționale. Prezidiul Adunării Naționale 
a ascultat informarea prezentată de 
Oldrich Cernik. vicepreședinte al 
guvernului, în legătură cu discuta
rea cazului Jean Sejna în cadrul gu

vernului. Prezidiul, menționează a- 
genția C.T.K., a cerut ca cercetă
rile respective să fie înfăptuite cu 
maximum de consecvență și rapor
tul în privința lor să fie prezentat 
spre analiză Prezidiului Adunării 
Naționale,ț după care acesta va a- 
dopta măsurile corespunzătoare.

Avînd în vedere importanța celor 
petrecute și necesitatea de a Inlăil 
funcția de control a Adunării Na
ționale, organ suprem al puterii de 
stat. Prezidiul Adunării a adoptai c* 
hotărî re de a pune In discuția se
siunii propunerea privind instituirea 
unei comisii a Adunării Naționale 
pentru problemele apărării și a unei 
comisii pentru problemele securi
tății.

Apoi. Prezidiului Adunării Națio
nale i-a fost prezentat raportul pro
curorului general al R.S. Cehoslova
ce cu privire la reabilitarea persoa
nelor care au avut de suferit de pe 
urma așa-ziselor procese politico din 
1949—1954 Prezidiul a condamnat 
acțiunile ilegale șl metodele folosite 
în acea perioadă și a declarat că va 
acționa cu toată consecvența pen
tru îndreptarea tuturor qreșelllor.

★
PRAGA. — C.T.K. transmite: Pre

ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace. Anionin Novotny, a demis 
la 15 martie 1968 pe dr. Jozef 
Ktidrna din postul de ministru al a- 
facerilor interne și pe dr. Jan Bar- 
tuska din postul de procuror gene
ral ai R.S.C., avînd în vedere r3 
Prezidiul Adunării Naționale Ceho
slovace si-a exprim^ nemulțumirea 
față de activitatea T . ^și lo-a dat un 
vot do neîncredere.

CURT
Atentat nereușit ? Demonstrații studențești în Franța

ViENA. — Consulatul general Iu
goslav din Klagenfurt — anunță a- 
genția Taniug — a comunicat că ad
ministratorul consulatului a găsit în 
dimineața zilei de vineri o bombă 
cu explozie întîrziată așezată într-d 
geantă de piele lînqă unul din zidu
rile exterioare ale clădirii. Sînt în 
curs cercetări.

PARIS. — Mii de studenți fran
cezi au demonstrat joi în diferite 
orașe cerînd „o reformă democra
tică a Universității". La Paris, peste 
3 000 de manifestanți au luat parte 
la un miting organizat la Facultatea 
de științe. Ei s-au Îndreptat apoi 
spre clădirea Ministerului Educației, 
dar au fost împrăștiat! de .poliție.

Sporirea delictelor în
WASHINGTON. — Numărul cri

melor comise în S.U.A. in 1967 a 
crescut cu 16 la sută față de anul 
1966, a declarat ministrul justiției al 
S.U.A., Clark. El a adăugat că nu
mărul jafurilor a crescut cu 27 la

Cam sâ sc iasâ 
din impâsal 
rhodcsian ?

(Urmare din pag. I) 

schimba această situație. Ofensiva 
care se pregătește la 0.N.U. împo- 
triva Iul Ian Smith va da, parado
xal, un răgaz Africii de sud care de 
cîteva săptămîni se află pe banca 
acuzaților, în urma verdictelor pro
nunțate la Pretoria Împotriva na
ționaliștilor din sud-vestul african. 
Dar guvernul de la Pretoria nu în
drăznise să meargă pînă la condam
nări la moarte.

Problema, totuși, este aceeași, cît 
despre fond, Națiunile Unite slnt In
capabile să modifice regimurile din 
Africa de sud sau din Rhodesia. 
Carta lor Ie interzice, de altfel, șl 
Io acest domeniu, marile puteri sini 
de acord să conteste la Consiliul de 
Securitate, cu toată insistenta „lu
mii a treia', autoritatea de a hotărî 
recurqerea la forță, numai în cazu
rile excepționale șl foarte rar invo
cate pînă acum, de aqresiune si de 
amc-nintare a păcii.

Nimic ’ uimitor în aceste condiții 
dacă se vede deja conturîndu-se — 
discret dar destul de clar — o ten
dință a guvernului lui Wilson să 
nu închidă ușa unei eventuale re
luări a negocierilor cu Salisbury. 
Desigur, climatul Interzice astăzi a- 
ceastă perspectivă, dar atît în cadrul 
partidului laburist cît și al conduce
rii partidului tory orientarea se 
produce tocmai pe această cale, ca 
șl cum nici o altă soluție nu ar pu
tea fi considerată realistă. Ce a scos 
în evidentă moartea celor trei afri
cani este preful Inevitabil al orică
rui compromis cu regimul de la Sa
lisbury.

S.U.A.
sută, al asasinatelor cu 12 la sută, 
iar cel al furturilor de automobile 
cu 17 la sută.

9 WASHINGTON. — Un amestec 
de azot și oxigen va înlocui oxige
nul pur în cabina spațială „Apollo", 
pînă cînd aceasta va fl plasată pe 
orbită în cursul primului zbor cu e- 
chipaj uman la bord — a anunțat 
Administrația Națională ^pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.). Agenția 
spațială americană a procedat la 140 
experiențe care au demonstrat că a- 
cest amestec gazos reduce conside
rabil riscurile de incendiu în ca
bină.

Manifestații asemănătoare au avut 
loc la Lomoges, Dijon, Agen, Lyon 
și Grenoble. La Bordeaux între de
monstranți și poliție au avut loc in
cidente.

© VIENA. — Biroul O.N.T. 
din Viena. împreună cu Biroul 
de turism Willi Luitner au or
ganizat, recent. In sala de fes- 

j tivități a Camerei de muncă 
din Viena, o seară românească 
dedicată călătoriilor pe Dună
re plnă la Marea Neagră. Au 
lost prezentate filme turistice 
românești care au fost primite 
cu interes de către public.

Blaiberg mai așteaptă
CAPETOWN. Sînt puțin dezamă

gită, dar am încredere deplină în 
medicii spitalului și sînt convinsă 
că soțului meu îi merge din ce în 
ce mai bine — a declarat soția aces
tuia, Eileen Blaiberg, cînd a aflat că 
soțul său nu va părăsi spitalul vi
neri. Ea a adăugat că Philip Blal- 
berg, care se află de mai toulte luni 
în spital, s-a obișnuit de-acum cu 
ideea necesității de a mai aștepta.

In Comitetul nr. 3, care continuă 
dezbaterile privind problemele mo
netare internaționale, reprezentantul 
român, Nicolae Cordoneanu, a sub
liniat neceșilgțep ca la elaborarea 
reformei sistemului monetar inter
național, care direct sau Indirect 
generează efecte economice în toate 
țările, să participe toate statele, in
diferent dacă sînt mari sau mici, 
dacă aparțin unor sisteme social- 
economice diferite, dacă sînt sau nu 
membre ale actualelor instituții fi
nanciare economice internaționale. 
Această reformă, a spus el, trebuie 
să se realizeze în spiritul recoman
dărilor primei conferințe UNCTAD, 
de cooperare deplină a statelor, fă
ră încălcarea independenței nicluneia 
dintre țări.

In grupul de lucru nr. 3, care 
dezbate problemele privind comerțul 
de tranzit al țărilor fără litoral, re
prezentantul român, Petre Lupșe, a 
declarat că România sprijină drep
tul pentru orice stat de a avea ac
ces liber la mare, drept care este 
indispensabil expansiunii comerțului 
Internațional .șl dezvoltării economi
ce. El a subliniat însă, că exercita
rea acestui drept trebuie să se facă 
în deplina suveranitate a statului pe 
teritoriul căruia se efectuează trans
portul în tranzit. După părerea noas
tră, a spus reprezentantul român, 
țările interesate trebuie să regle
menteze direct, această problemă prin 
acorduri bilaterale. El a respins apoi 
unele prevederi din proiectul supus 
dezbaterilor în această problemă, 
întrucît aceste prevederi știrbesc su
veranitatea statelor care acordă drep
tul de tranzit țărilor fără litoral.

BELGIA : Un aspect zgudui
tor, devenit obișnuit. în con
dițiile in care Statele Urii'e 
continuă escaladarea odiosului 
său plan de război în Viet
nam : o demonst ral ie Pe stră
zile Bruxellesului împotriva 
războiului, la care participă un 
copil. Un copil din Bruxelles 
poartă o pancartă, poate cel 
mai sfișielor strigăt de revolta 
pe care-l poate imagina cineva, 
cea mai concisă critică la a- 
dresa unei politici care lasă 
urme de singe în istoria con
temporană „Johnson, cili co
pii vei omori azi ?". Aceste 
cuvinte exprimă esența pro
testului mondial împotriva răz
boiului, solidaritatea cu lupta 
unui popor pentru suveranita
tea și independenta sa, soli
daritatea unui copil cu miile 
de copii care pe cealaltă e- 
misieră a globului cad sub fo
cul morlierelor sau se ameste
că cu pămintul. atinși de bi
ciui morii semănate de bom
bardierele negre ale agresori
lor.

N.A.S.A. a precizat că cei trei cos
monaut! care. In luna august, vor 
efectua în cabina „Apollo" primul 
zbor cu echipaj uman vor avea oxi
gen pur numai în interiorul costu
melor lor speciale șl numai după 
Instalarea pe orbită oxigenul pur 
va umple, progresiv, cabina. Cel 
trei cosmonaut! desemnați, în prin
cipiu, slnt Walter Shirra, Waller 
Cunningham și Don Eisele.

Cutremure 
de pămînt 
la Skoplie

SKOPLIE. Aparatele Observa
torului seismologie al Univer
sității din Skoplie au înregis
trat la 15 martie două noi cu
tremure de intensități diferite 
(6 și 4 grade) cu epicentrul io 
regiunea localității Debar. Nu 
s-au produs pagube materiale.

De la cutremurul catastro
fal din 30 noiembrie 1967 și 
pînă in prezent, in regiunea 
localității Debar au fost înre
gistrate 1 195 de cutremure.

Voturi împotriva războiului
„Un indiciu al nemulțumirii popu

lare fală de război și fală de cursul 
politicii Administrației", astfel carac
terizează influentul ziar american 
„New York Times' succesul repur
tat de senatorul democrat Eugene 
McCarthy în alegerile preliminare 
desfășurate zilele trecute In statul 
New Hampshire.

Reprezenllnd o veche tradi(ie a 
vieții politice americane, alegerile 
preliminare marchează deschiderea 
oficială a campaniei pentru alege
rile prezidențiale. Sondaje de popu
laritate în care alegătorii democrat! 
și republicani își exprimă preferin
țele pentru eventuali candidați la 
alegerile prezidențiale, preliminariile 
din acest an capătă o semnificație 
deosebită, ele deslășurîndu-se înlr-o 
atmosferă tot mai viciată de războiul 
dus de Statele Unite Împotriva po
porului vietnamez. Așa cum se pre
văzuse, preliminariile din New 
Hampshire au constituit un lest e- 
lectoral al politicii vietnameze a 
președintelui Johnson. Formal, pre
ședintele nu a participat la acest 
test, dar voturile acordate unor li
deri democrafi „loiali" șefului exe
cutiv au fost privite ca voturi pen

tru Johnson. Depășindu-și adversa
rul — pe senatorul McCarthy — cu 
mai puțin de 10 la sută din voturi, 
președintele Johnson ar putea fi o- 
bligat să-și revizuiască holărlrea 
inițială de a nu participa personal 
la campania legală de alegerile pre

liniază același corespondent — sînt 
evident tulburați de capacitatea de 
a acumula voturi manifestată de 
Eugene McCarthy care și-a dus lupta 
de pe o platformă anti-răz.boinică 
și care pînă in prezent este singu
rul adversar al președintelui John

CAMPANIA ELECTORALA DIN S. U. A.

liminare. Strategia Casei Albe se 
află în stadiul „unei reexaminări in
tense", se declară la Washington. 
In mod oficial, Casa Albă a încer
cai să minimalizeze succesul obținui 
de Eugene McCarthy, declarînd că 
nu acordă o atenție deosebită tesle
lor și sondajelor de opinie publică. 
Administrația a fost, insă, după cum 
sublinia un corespondent al agenției 
Reuter la Washington, „șocată" de 
acest succes care a depășit chiar și 
așteptările lui McCarthy. „Susțină
torii președintelui Johnson — sub

son In obținerea candidaturii demo
crate la președinție".

In campania dusă în statul New 
Hampshire, senatorul a subliniat de 
repetate ori legătura directă existen
tă Intre incapacitatea guvernului de 
a soluționa problemele interne arză
toare și escaladarea războiului în 
Vietnam, care înghite uriașe resur-. 
se umane și materiale. El a subli
niat, totodată, necesitatea încetării 
bombardamentelor împotriva R. D 
Vietnam, lată de ce succesul senato
rului nu poate ii privit, așa cum

pretindea „Washington Post", drept 
ceva senzațional. O analiză a fap
telor arată, așa cum sublinia ..New 
York Times", că este vorba de un 
„avertisment la adresa Administra
ției". un avertisment, putem adăuga, 
decurglnd din creștera nemulțumirii 
fa/ă de războiul dus in Vietnam.

Sub forma unor incertitudini șl 
critici, protestele diferitelor pături 
ale populației americane au găsit 
un ecou în zilele preliminariilor din 
New Hampshire și în Comisia sena
torială pentru probleme externe. 
„Virtual, toii membrii Congresului 
au scos In evidentă dubiile serioase 
pe care le au în legătură cu orice 
fel de escaladare a războiului", nota 
agenția United Press International 
după aceste dezbateri, in cursul că
rora secretarul de stat al S.U.A.. 
Dean Rusk, a fost avocatul unei 
cauze nepopulare. „Ciocnirea dintre 
membrii comisiei senatoriale și Rusk 
trebuie să convingă președintele că 
poporul și-a pierdut răbdarea fată 
de politica sa și cere revizuirea a- 
ceslel politici", scria „New York 
Times". Voturile acordate Iul 
McCarthy exprima, evident, lot a- 
ceaslă nemulțumire. La numai cîteva 
ore după anunțarea rezultatelor pre
liminariilor, senatorul Robert Ken
nedy declara • „Alegerile din New 
Hampshire au dezvăluit existenta 
unei serioase preocupări în cadrul

partidului democrat in ceea ce pri
vește calea pe care este angajată 
(ara noastră". „Studiez din nou in 
mod activ posibilitățile ce mi se o- 
feră', a adăugat fratele fostului pre
ședinte, lăsind să se Înțeleagă miri 
aceste cuvinte că ar putea reveni 
asupra holărîrii sale de a nu-și pre
zenta candidatura la alegerile pre
zidențiale din acest an și de «-1 
sprijini pe Johnson, așa cum promi
sese anterior.

Succesul repurtat in New Hampshi
re nu este de natură să deschidă 
Iul McCarthy calea spre fotoliul 
prezidențial. Președintele Johnson va 
pune. In mod neîndoielnic, in func
țiune mecanismul electoral democrat 
— asupra căruia deține un control 
Incontestabil — pentru a obține la 
convenția din august a partidului 
candidatura pentru președinție. In
tențiile lui Robert Kennedy. In ca
zul In care se vor concretiza, ar pu
tea adăuga însă o nouă dimensiuno 
preocupărilor electorale democrate. 
O eventuală divizare a partidului in 
plină campanie electorală — d-'slâ- 
șurată sub presiunea din ce în ~e 
mai puternic resimțită a consecințe
lor războiului din Vietnam — nit 
ar putea avea decit un efect negativ 
asupra șanselor democraților.

A. TOTH
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