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ȘANTIER
AL TINERETULUI 
LA VULCANeagul roșu Joii

ți bariera

aceste defecțiuni apa- 
care constituie spăr-

exploatări, astfel de 
amplifică, se înmul-

mărunte,
în organizarea producției prin 
minutele și orele zboară fără 
folosite, sint considerate drept

PROLBTARî DfN TOATE ȚÂRII E. UNfȚI-VÂI

VEDEREPUNCTE DE

dar
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In alimentația PREOCUPĂRI PENTRUEXTINDEREA REȚELEIpublică
Deci o altă Ia- DE UNITĂȚI CU MANDAT

O nouă mașină

♦ x A

apa, la 12 s-a 
ora 14 era a- 
interval, cînd

30 martie, începînd 
20. la restaurantul 

avea 
Balul

comitetul orășe- 
va avea un pro- 

— cel

Balul primăverii"

Îmi vorbise inqinci ui 
preparației despr 
plar? inter 
pompa 116. 
mfinunte de 
urc scărițele metalice 
<<>ta 23. Aici, de la 
Qeri tineri, stagiari încă 
Francisc și Tătar Nicol, 
am primit explicații 
de calcule și schite 
lepezeală ..

Fiecare linie tehnologică a 
preparatiei ” 
cuprinsul

X puternică, 
| de kilowați. Do> 

un obicei ca pompa 116, 
la linia Il-a. 
Ba

t
ANUL XX 
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28 marlie 
1968

Coroeșli are în 
el cile o pompă 
acționată de sute 

enise parcă 
I un obicei ca pompa 116, de 
| la linia 11-a, să se defecteze. 
| Ba se gripa vreun rulment, ba 
J ''e înfunda un ventil. Și cum 
| aceste pompe asigură apa cu 
I care se spală fala cărbunelui, 
I întreruperea funcționarii ei 
; era urmată de oprirea înlre- 
j qii linii tehnologice. De multe 
ț, orL reparațiile de la pompa 
| cu pricina au redus la tăcero 
4 instalațiile timp de mai multe 
f ore. Pierderea a fost evidentă 
♦ — 190 tone cărbune rămas— 190 tone cărbune 

nespălat Intr-o singură oră.
; Intr-o zi de sfîrșlt de ianua- 
I rie un om vine cu o soluție 
1 pe cît de simplă pe atît de in- 
| genioasă: avînd în vedere că 
4 există o cantitate de apă caie 
| poale fi adusă do la flotație

r
ț

1

S-a îiilînii
4
♦

♦
4
t

♦
4
i
4
a
1
1
i
Ț
T
4
X
♦
4
I

T

A
4
*
i♦
4
4
4
4
4
4
4
4&

4 pagini
30 bani

Rezolvarea de principiu

amănuntului neglijat
• Respectul

nit-i o haină

se pune numai problema unul t 
racord. Atunci, pompa nără- f 
vașă poate fi oprită! Și iată ’ 
cum montarea, undeva la cota t 
29. a unei țevi de 8 metri, de ; 
grosimea unui om. a produs i 
admirație și chiar uimire. Au- Â 
torul acestei ingenioase solu- • 
iii este inginerul Miclea Tra- • 
ian. Tot el a venit în prepa- 
rație pentru a petrece o noap
te albă la cola 29, atunci cînd 
s-a stabilit să fie efectuat ra
cordul țevilor.

Am mai notat în carnet nu
mele unor oameni care au îm
brățișat imediat soluția propu- ț

... cu T
el * 
e i 

Popovicl • 
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•
i
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să de Miclea, au venit 
propuneri pentru punerea 
neîntîrziată în practică, 
vorba de maistrul 
Liviu, șefii de echipă Avasl- 
loaie Dumitru și Matei loan. 
S-au arătat de acord să par- 4 
licipe la aplicarea propunerii • 
avînd convingerea că uzina, • 
colectivul va avea de ciștiqat: r
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instalațiile vor putea funcțio
na fără întrerupere avînd apă 
asigurată în permanență, eco
nomia de energie electrică se 
ridică lunar la mii 
wați/oră. că pompa buclu
cașă poate să se defecteze 
cînd o vrea, iar reparațiile se 
pot efectua fără știuta grabă 

După discuția cu inginerii 
tineri am coborît la cota 
zero, in sala afectată pompei 
116 era liniște. Pompa era tu 
poziția „pe loc repaus", ne- 
fiind necesară. Doar zgomo
tul sacadat al instalațiilor pre- * 
parației, flotatiei și spălăto- * 
riei se auzeau pînă departe...

In schimbul I al uneia din zilele 
trecute, minerii brigăzii conduse de 
Man Nicolae din sectorul l al minei 
Aninoasa au încărcat numai 85 va
gonete de cărbune în loc de 140 
cîte erau necesare pentru realizarea 
preliminarului. Acest caz nu consti
tuie o raritate șl cei care răspund 
de organizarea producției ar fi ten- 
tali să afirme: „Se întîmplă. Mîine 
poate da 60 de vagonete în plus și 
totul se termină cu bine".

Radiografia celor 8 ore ale aces
tui schimb — deși cerințele desfă
șurării la nivel superior a produc
ției impun analize pe minute si se
cunde — scoate în evidență anumi
te aspecte care conving că organi
zarea muncii nu se referă la noți
uni abstracte, nu se oprește la pro
bleme de ansamblu, ci are în vedere 
asigurarea tuturor condițiilor ca fie
care formație de lucru să foloseas
că timpul de lucru cu rezultate ma
xime.

Vorbim deseori despre organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, depunem eforturi mari pen
tru rezolvarea problemelor de an
samblu, dar scăpăm cu ușurință 
ceea ce este de asemenea important 
și anume aspectele de amănunt ale 
procesului de producție.

Revenind ia cazul abatajului bri
găzii lui Man Nicolae, se poate 
considera că în principal problema 
mecanizării, la nivelul posibilităților 
actuale ale minei Aninoasa — este 
rezolvată 1 transportoare blindate de 
mare capacitate de tip TR-3, stîlpi 
si grinzi metalice, mașini pneuma
tice de mare randament etc. Partea 
mecanică a sectorului dispune de 
muncitori necesari pentru întreține
rea șl repararea utilajelor. Dar iată 
că în ziua respectivă transportul în 
abataj a stagnat timp de 4 ore, de 
la ora 6 pînă la 10 din cauză că nu 
a funcționat transportorul din prea-

bataj. Fusese lăcută o montare, 
în prealabil utilajul n-a fost revi
zuit. La pornire s-a văzut că lagăre
le capului de acționare se încălzesc 
și remedierea defecțiunii a durat 
plnă la ora 10. Formal, totul era în 
regulă: în sertarul maistrului me
canic de sector exista grafic de re
vizie, mecanicii știau că înainte de 
montare, precum și la anumite in
tervale prevăzute de cărțile tehnice, 
utilajele trebuie revizuite. S-a ne
glijat însă un amănunt, dar care în 
ultimă instanță este lucrul cel mai 
esențial: executarea reviziei. Lipsa 
de control a făcut ca totul să trea
că neobservat și iată că transportul 
a fost întrerupt o jumătate de șut.

E drept că în acest interval de 
timp minerii din abataj au mai gă
sit cîte ceva de făcut: s-a lucrat la 
răpire și s-au perforat 140 găuri 
pentru pușcarea frontului de lucru. 
Preliminarul încă n-ar fi fost peri
clitat dacă după terminarea perforă
rii găurilor și punerea transportoru
lui în stare de funcționare s-ar fi 
trecut la pușcare. Dar n-a fost posi
bil : lipsea apa pentru stropirea fron
tului de lucru în vederea combate
rii prafului de cărbune.

In principiu și această problemă 
fusese rezolvată cel puțin pentru 
sectorul I: la orizontul VII a fost 
amenajat un bazin de apă pentru 
care s-au plătit bani, și nici nu sîn- 
tem în anotimpul cel mai secetos, 
A apărut însă tot o chestiune de 
amănunt, o defecțiune a cărei reme
diere a durat o oră. 
tîrziere.

La ora 11 a venit 
făcut pușcarea, dar 
proape și în acest
toată lumea avea nevoie de goale, 
n-au mai putut fi încărcate cu căr
bune decît 85 de vagonete.

Acestea sini inconvenientele din- 
tr-un singur abataj șl Încă in sec
torul cel mai bun al minei Aninoa- 
sa. Sini simple amănunte — s-ar 
putea spune — dar iată că fiecare 
dintre ele constituie o barieră de 
care se lovește fructificarea la ma
ximum a timpului de lucru. La ni
velul întregii 
defecțiuni se 
țese.

Din păcate, 
rent 
turi 
care 
a fi 
inerente. S-a luat măsura ca la ex
ploatările miniere cadrele tehnice 
să intre zilnic sau aproape zilnic in 
mină. Unii ingineri nu văd utilitatea 
acestei măsuri pentru simplul motiv 
că la intrarea în mină nu-și propun 
un scop precis. Dar dacă intrarea în 
mină ar avea drept, scop, bunăoară, 
stabilirea frecvenței defectării utila
jelor și a cauzelor acestor defecți
uni în scopul luării unor măsuri 
cuprinzătoare de prevenire, 
s-ar urmări stabilirea unui 
optim de artificieri

pentru ocazii
rare

• CONSEMNAM

• Asigurarea con 
dițiilor de 
cazare a mun 
citorilor mineri 
în municipiul 
Petroșeni
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universală de
Specialiștii Uzinei de mașini-unelte 

„înfrățirea" din Oradea au realizat 
o nouă mașină universală de găurit. 
Față de mașinile verticale, aceasta 
dispune de 3 avansuri și 8 trepte 
de turație și are

Metodelor nea- 
stop!venite

o mare mobilitate, 
burghiul ei puțind 
acționa în orice 
direcție. Diametrul 
de găurire în o- 
teluri de diverse 
durități este de 25

găurit
mm, iar în fontă de 32 imn. Mașina 
poate executa lucrări de mare pre
cizie la piese dintre cele mai com
plicate. Aceste carcateristici îi con
feră domenii largi de utilizare in 
sectoarele de întreținere și sculării. 
Elementele constructive și funcțio
nale ale noii'mașini — G.U.-25, cum 
a fost denumită — o situează, la ni
velul celor mai bune ce se fabrică 
în prezent în țări cu tradiții în a- 
ceaslă direcție.

(Agerpres)

dacă 
nu măr 

pentru ca în

(Continuare in pag. a 3-a)

Mandatarii sînt gestionari care ad
ministrează unități de alimentație 
publică avînd drepturi lărgite pri
vind aprovizionarea și sporirea ga
mei de produse desfăcute. El pol 
asigura, prin producerea unor pre
parate în unitatea pe care o ges
tionează, printr-o aprovizionare mai 
operativă și mai abundentă, o de
servire exemplară a populației. în
casările unităților mandatate nu se 
mai depun zilnic, mandatarul avînd 
obligativitatea achitării mărfurilor, 
beneficiilor și cheltuielilor efectua
te de trust doar la datele stabilite 
în contract.

Pînă în prezent, în Valea Jiului 
funcționează pe bază de mandat un 
număr de 13 unități: Petroșeni — 
două; Iscroni — Aninoasa șase; Vul
can — una; Lupeni — Bărbăteni — 
două; Uricani — una; Cîmpu Iul 
Neag — una. De asemenea, avem și 
patru cereri aprobate privind preda
rea unor. unități pînă la 1 aprilie 
a. c.; două unități în Vulcan (42 șl 
20) și două în Lupeni (cofetăria 51 
și bufetul 39).

Se pregătește toaleta arborilor 

ornamentali de pe strada N. 
Bălcescu din Petroșeni.

© CE ESTE GRIPA
ȘI CUM LUP
TĂM ÎMPOTRI
VA EI?

Există diverse metode de deservire. Toale-s 
descoperite sau... scornite de oameni. Metodele 
bune (descoperite) se Împărtășesc de către toll 
ș-apoi se extind. Cele rele (scornite) se anulea
ză, mai precis sînt anulate. Tot de către oameni, 
care nu le pot accepta, neliindu-le proprii. In 
refeaua de cinematografe din Valea Jiului exis
tă, pe alocuri, metoda, impusă de operatori spec- 

------ înaintea 
Oamenii, 

de a

latorilor, de a nu proiecta pe ecran, 
Ulmului artistic, jurnalul de actualltăli. 
lipsifi, fără nici un drept, de... dreptul fi

Jurnal 
citadin

Șila curent cu „noul" din actualitatea internă 
internațională, au intervenit prompt. Și, la Vul
can, de pildă, operatorul nu mai renunță, acum, 
la proiectarea jurnalelor în favoarea prelungi
rii... pauzei sale sau a scurtării zilei de lucru. 
Mai există, tot la cinematografe, dar nu în ca
binele de proieefie ci la casele de bilete, meto
da distribuirii doar a biletelor de preț maxim 
(2,50 lei). Ceream cîndva. In paginile ziarului, ca 
această metodă — ce determină Intr-adevăr în
deplinirea... planului de vlnzare a biletelor, dar 
In detrimentul unei categorii de spectatori: cu 
vederea slabă sau cu......punga" mai redusă —
să fie expulzată. Se pare însă că nu peste lot 
s-a renunfat la această metodă de a... refuza oa
menii. Casierul ceferist T. Ștefan din Vulcan ne 
lncunoștiintează că semena lui întru meserie, 
casiera de la cinematograful „Muncitoresc", nu 
l-a servit, deși a insistat, cu bilete de 1,50 lei, 
anuntlndu-1 să aștepte pînă... se vind toate ce
lelalte bilele mai scumpe. E șl asta o metodă. 
Cu care oamenii nu pot fi de acord. Ce-ar zice 
casiera de la acest cinematograf dacă M.C.F. ar 
emite o circulară, potrivit căreia să fie interzi
să... vînzarea biletelor de tren, clasa a 11-a, 
atlta timp cît nu se vlnd cele de clasa 1 ? Ar 
pierde trenul... Noi sin tem deciși să combatem 
(și-o vom tace nu numai acum) astfel de me
tode neavenite, pe cate oamenii le resping. Și 
dacă oamenii nu le acceptă, înseamnă că nu-s 
bune.

Asu că V. T.

intrat in cel de-al 13-lea an 
de activitate, cenaclul literar 
Flacăra din Hunedoara, se află 
pe drumul maturității depline. 
G rupt nd creatori literari de 
profesii și virsle diferite, con
sacra// sau aflali tncă în „anii 
de ucenicie literară", cenaclul 
hunedorean s-a impus prin ac
tivitatea membrilor săi, ca unul 
dintre cele mai active din 
județ-

Nu de mult a avut Ioc fes
tivitatea in care s-au laminat 
premiile revistei Clubul, ce
naclurilor și autorilor care au 
objinut locuri fruntașe in ca
drul concursului pe {ară. Pen-

e
tiu activitatea deslășurală In 
anul care a trecut, cenaclul 
Flacăra a fost distins cu pre
miu! special, iar patru membri 
ai săi, printre care N. Balșan 
și Pichlu Dan, au primit pre
mii și mențiuni.

Strădania de a chita in ver
suri partidul, frumusețea și 
măreția patriei, omul nou cu 
idealurile sale nobile, s-au 
concretizat in lucrări valoroa
se care au apărut in revistele 
de specialitate șt în culege-

pasiunii...

Intr-un loc pitoresc, de pe Valofl 
Morii, comitetul orășenesc U.T.G, 
Vulcan a luat Inițiativa de a des* 
rliide un Șantier de muncă patrie* 
tlcă al tineretului. Aici se preconl* 
zeoză amenajarea unui ștrand, teren 
de volei și parc. Deci un frumos 
ioc de agrement unde să-și pools’ 
petrece timpul atît tinerii cit șl 
vîrstnicli. Numărul orelor de muncă 
patriotică preconizate a fi efectuate 
este de 47 000, iar al economiilor 
realizate de 117 500 lei. Tot în acest 
an, prin efectuarea a 15 000 ore do 
muncă patriotică fnsumlnd 36 500 Ici 
economii, se va amenaja un parc al 
tineretului. S-au mai preconizat 
10 000 ore de muncă patriotică la 
noua bază sportivă aflată în con
strucție în orașul Vulcan și colecta
rea a 690 tone fier vechi. Sint acți
uni mobilizatoare la care tinerelul 
din orașul Vulcan va participa cu 
entuziasm

Pentru noua mina
Li vezeni

In prezent la Uzina de re
parat utilaj minier din Peti<J 
șeni se afla în curs de execu
ție instalația de săpare pentru 
puțul de aeraj auxiliar al noii 
mine Livezeni. Din întreaga 
lucrare sînt terminate podul 
fix de siguranță șl podul mo
bil și în curînd vor fi gata șl 
cofrajele metalice pentru 
slalația puțului.

La începutul 
instalația va fi 
montai

S-a redus ciclul 
de derocare 
a calcarului

In urma racordării cariere) 
Bănită la sistemul energetic 
național, cele două foreze de 
tipul „Uraleț" și „BA-100 K", 
au trecut la functionarea in 
trei schimburi. Productivitatea 
la operațiunea de forare, a 
crescut de la 5 ml/schimb, la 
8,5 ml/schimb. Ca urmare, o- 
peraliunea de derocare a cal
carului se efectuează în pre
zent intr-un ciclu mult mal 
redus.

Conducerea T.A.P.L. Petroșeni, a- 
nalizind situația rețelei proprii, și-a mai 
propus a da în mandat (pentru care 
așteptăm încă sollcitanți cu termen 
de predare pînă la 1 aprilie a. c.) o 
seamă de noi unități de alimentație 
publică de diferite specialități, prin
tre ele numărîndu-se: bufetul 53 
„Slivei" — Jieț, 26 „Viticola* C im
ps; bufetul 24 „Zori de zi* Lonea, 
48 „Cerbul* Lonea,- cofetăria 12 
„Carmen" și restaurantul 30 „Căr
bunele" Lonea; bufetul 56 „Timiș" 
— Petrila; bufetul 7 „Muncitorul", 
8 „Înfrățirea" și 5 „Oltul* Petro
șeni, bufetul expres 43 „Bistrița", 
bufetul 22 „Victoria" și cofetăria 19 
„Trandafirul" inclusiv laboratorul de 
cofetărie din Vulcan; bufetul 14 
„Mureșul". 13 „Coșul", 16 „Bucegi" 
și patiseria 17 „Ghiocelul* — Lu- 
peni; bufetul 40 „Ardealul" și cofe
tăria 35 „Liliacul* — Uricani.

Unitățile se dau în mandat anga- 
jaților T.A.P.L. dacă prezintă garan
ția asigurării unei deserviri deose
bite, a unei gospodăriri exemplare 
a unității, sau, altor persoane, din

rile editate de Casa județeană 
a crea/iei populare. Cele mai 
multe din lucrările cuprinse in 
culegerea de versuri „Pași prin 
timp", care s-a predat la ti
par, sini semnale de către 
membrii cenaclului hunedorean.

Este demn de subliniat și 
iaplul că o bună parte din 
membrii mai vechi ai cenaclu
lui și-au înscris numele pe 
primele volume personale. Ast
fel, lui Iv. Martinovici i-a a- 
părul volumul de versuri „Cer-

cui de aur". Dan Constanli- 
nescu a tradus volumul poe
tului de limbă germană Pasteor, 
apărut recent.

Prin activitatea sa comple
xă in toate genurile literare, 
cenaclul Flacăra, a devenii o 
realitate cotidiană a vieții li
terare nu numai pe raza mu
nicipiului Hunedoara. Este o 
consecință lirească a pasiunii 
cu care membrii cenaclului — 
siderurgișli, constructori, pro
fesori, juriști, elevi — s-aa 
dedicat creației literare.

afara trustului care îndeplinesc pre
vederile ordinului M.C.I. nr. 300/1967 
în care se stipulează că solicitanții 
trebuie să aibă experiență în comerț 
și să nu posede antecedente penale. 
De asemenea, trebuie asigurată ga
ranția materială prin bunuri imobi
liare sau bani, la limita sumelor sta
bilite a căror listă se poate consulta 
la sediul trustului. Solicitanții pot 
depune cererile la secretariatul 
T.A.P.L. Petroșeni arătînd în cuprin
sul lor ce intenționează ei să aducă 
ca îmbunătățiri, atît din punct de 
vedere al sortimentului de prepara
te de specific local cît și al diver
sificării rețelei de alimentație publi
că : transformarea unității din bu
fet în bodegă, ospătărie, sau din co
fetărie în gogoșerie sau din patise
rie în patiserie-simigerie ca și In 
specializarea unor produse foarte 
solicitate de consumatori (virșli de 
capră, chebap etc.). In situația cînd 
va exista un număr de solicitanțl 
mai mare pentru o unitate, vom pro
ceda la predarea prin licitație a u- 
nltătii respective; cel care va asigu
ra un beneficiu mai mare peste cel 
stabilit de noi va primi unitatea în 
mandat I

La alegerea mandatarului, in a- 
tenția noastră stă să selectăm cadre 
corespunzătoare care să inspire în
crederea practicării unui comerț ci
vilizat, Ia înălțimea cerințelor con-

Simbătă,
• la ora

„Cina" din Lupeni, va 
loc „Balul primăverii", 
organizat de 
nesc U.T.C., 
gram bogat: concursuri 
mai bun solist de muzică u- 
șoară, cea mai bună pereche 
de dansatori, la dansul albăs- 

I trelelor sau al ghioceilor —
parada modei, jocuri distrac- 

| live.

N. MARCEL

CASELE DE PE llVi
In zonele vulcanice preistorice de 

pe Pămînt, ale căror condiții se a- 
propie de cele de pe Lună, se fac 
experiențe cu oameni, mijloace de 
transport, aparate și mașini. Cu a- 
jutorul arcului electric, alimentat de 
centrala electrică „lunară", în cup
toare mici se topesc minerale ase
mănătoare celor de pe Lună. La in
stitute se experimentează instalații 
hidroponlce, voluntarii respiră numai 
oxigen in decurs de multe zile.

Primii cosmonaut! care vor călca 
pe Lună se vor putea depărta pro
babil numai la cîteva sute de metri 
de navă. Ulterior doi sau trei cos- 
monauțl vor putea rămîne 14 zile și 
probabil că vor reuși să parcurgă 
cu un mijloc de transport special 
circa 200 km. In faza următoare, oa
menii vor rămîne acolo 90 de zile.

Oricum aF fi aceste etape inițiale, 
la început, ca locuințe vor fi folo
site cabinele navelor cosmice sau 
alte mijloace de transport.

Pasul următor în studierea Lunei 
va consta în construirea unor încă-

PERSPECTIVELE 
ANULUI 2000

locuințe pe Lună. Un plan ameri
can propune să se pompeze pînă la 
presiunea de 1/3 atmosfere o con
strucție de cauciuc cu pereți dubli 
și suprafața ei să se acopere cu un 
material artificial care să o ferească 
de meteoriți. Ar fi un adăpost pe 
suprafața Lunei.

Oameni de știință sovietici ca Var
varov și Șternleld sînt mai înclinați 
să instaleze construcții rigide sau 
elastice In peșteri naturale sau create 
artificial la mare adîncime de su
prafață. Un argument serios în fa
voarea construirii unoi instalațiiperi în afara navelor cosmice care

să adăpostească un timp mai Înde- „subterane" sînt particularitățile cli- 
iungat un număr mai mare de oa
meni de știință și tehnicieni șl vor 
fi în inare măsură Independente de 
aprovizionarea de pe Pămînt. S-au 
studiat deja diferite concepții de 
bază ale acestui nucleu al viitoarei

materice de pe Lună. Temperatura 
variază între -ț-130°C ziua și — 
160°C noaptea. Inafară de aceasta, 
suprafața Lunei nu poale fi ferită 
de acțiunea distructivă a meteoriți
lor și razelor cosmice.

I VREME&
I
I
I .....
| irului

I
I

Azi la ora 3 termometrul a 
indicat o temperatură de mi
nus 2 grade la Petroșeni și 
de zero grade la Paring. (In 
cursul nopții temperatura ae- 

i a fost de respectiv mi
nus 3 grade și minus 2 grade). 
Ieri maximele au fost de plus 
16 grade la Petroșeni și plus 
6 grade la Paring. Grosimea 

I zăpezii la Paring: 67 cm.
’ PENTRU URMĂTOARELE 

24 DE ORE: Vreme frumoasă 
și călduroasă. Temperatura se 
menține ridicată mai ales 
ziua. Vlnt slab din sectorul

Spre abataj, pe 
dia gale- 

uilnei

Grigore MISCHIU 
director T.A.P.L.

Petroșeni

(Continuare in pag. a 3-a)

După construirea primelor locuin
țe stabile care vor putea ex’̂ ta nu
mai un timp limitat fără aprovizio
nare de pe Pămînt, se va trece la 
construirea unei așezări lunare.

Din punct de vedere al construc
ției, se preferă un oraș lunar, utill- 
zîndu-se înălțimile inelare (pereții 
craterelor) acoperite cu cupole u- 
riașe cu multe straturi din sticlă 
plastică. Mal este posibilă și o altă 
cale: încăperile de locuit șl de lu
cru să se construiască pe fundul unul 
mic crater și acesta să se acopere 
cu un acoperiș special în formă de 
umbrelă.

Diferitele complexe vor fi legate 
prin tunele „subterane" și „aeriene*. 
Ca toate celelalte încăperi șl aces
tea vor comunica la diferite inter
vale prin 
țle pentru 
mejdie, o

uși și ecluze de prolec- 
a se evita, In caz de pri- 
decorapensare bruscă.

Inq. Gottfrid KUR7.E

(Continuare in pag. a 2-a)
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Respectul nu-i o haină
ocazii rare!pentru
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PE 
ECRANE

dotat cu 
loc Jn sala 
din locali-

La izvoarele religiei și ale 
liberei cugetări. Contribuție 
Importantă la susținerea teze
lor marxiste privind originea 
religiei și a caracterului ei

N. IORGA:

LA URICANI

Expoziție de desene 
ale elevilor

T
4
4
4

4

•:
1

3? De trei ori 
București

Bucurcștiul — frumoasa 
noastră capitală, văzul în trei 
ipostaze, de călro trei regi
zori : Horen Popescu, Mihai 
lacbb și Ion Popescu Gopo.

Prima parte — Aterizare 
forțată — este o poveste de 
dragoste dintre un tînăr avia
tor și o studentă la engleză. 
Claudia. Sub pretextul unor 
plimbări deasupra Bucureștiu- 
lui se pun în valoare frumu 
scțile orașului.

A doua parte inloarcc- 
rea — prilejuiește cunoștința 
cu Bucurcștiul, văzut noaptea. 
,:n bărbat singur, la volanul 
unei mașini, visează în noap- 
lea de Anul Nou că s-a reîn- 
lors la familia sa pe care-o 
părăsise. Trezindu-se ar vrea 
să-și realizeze visul, dar ni
meni nu-1 mai așteaptă.

A treia parte — București 
- e o peliculă cu muzică, ba 

lot, scheciuri, evocînd capiii’ 
de altădată.

In generic: Dana Comnca. 
Ion Dichiseanu. Gheorghe Ghi- 
tulescu. Elena Sereda, Fory 
Eteric. Dom. Rădulescu, Toma 
Caraqiu, Colea Răutu, Pompi- 
lia Stoian, Mircea Constant 
nescu $i alții.

i
i
ț

Ptoducție cinematografică 
studiourilor sovietice, filn 
„O zi nu tocmai norocoasă" 
narează întimplările zilei în 
care trebuie să se dea o ho- 
Lărîre judecătoreasca. In timp 
ce soții se aflau la tribunal, 
fetița lor dată în grija unui 
frate al soției. Nikita, elev la 
o școală de teatru, asistă la 
< îleva lecții de gimnastică ac
toricească, revenind acasă doar 
seara.

Fericiți că-și revăd copilul, 
cei doi 
despărți.

■

prima oară. în orașul Url- 
-a deschis recent o expoziție 

de desene alo elevilor. Sînt < spuse 
95 de lucrări. Exprimate în maniere 
diferite de lucru, cele 95 de lucrări 
sînt axate pe o tematică destul de 
variată. Tablourile în care sînt zu
grăvite aspecte generale din orașul 
Uricani și împrejurimi, naturile sta
tice, desenele decorative (inspirate 
din bogatul nostru tezaur folcloric) 
și lucrările compoziționale — țoale 
sînt „reflexe" ale vieții pline de 
bucurii a tinerelului studios din lo

calitate. Printre elevii alp căror de
sene se remarcă In mod deosebit, 
amintim pe Ciobanii Camelia și Cio- 
banu Maria din clasa a Vlll-a A, 
Găină Costel din clasa a V-a C, 
Zăpadă Ghcorqbe din clasa a Vl-a 
A, Piloiu Niculina 
VH-a B.

Această inițiativă valoroasă, apar- 
ținind conducerii Liceului Uricani 
trebuie să fie continuată, să devină 
o tradiție, să constituie un exempl 
și pentru celelalte școli.

După ..mișcările" din timpul iernii, drumurile au nevoie de obișnuitul ..tratament'' de primăvară

Materiale pentru o isloriolo- 
qie umană. Fragmente Inedite 
din manuscrisul Istoriologiei. 
operă rămasă netorminată, pu
blicate de Liliana N. Iorga. Gu 
un cuvint înainte de D. M. 
Pippidi. Din cuprins : Preisto
ria, Egiptul. Civilizațiile Asiei 
Anterioare, Grecia etc.

(Editura Academiei, 374 p., 
23 lei).

istoric, bazată pe un bogat ma
terial științific, pe studierea 
unor manuscrise străvechi, a 
istoriei credințelor religioase 
din cele mai vechi timpuri, a 
unor obiceiuri și practici din 
epocile istorice mai apropiate.

(Editura științifică, 392 p., 
13,50 lei).

Sociologie și etică. Lucrarea 
analizează critic raporturile 
dintre societate și morală, o- 
riginile sociale și raționale 
ale moralității și rolul idea
lului etic Jn procesul desăvîr- 
șirii umane și în dinamica so
ci al-istorică.

(Editura științifică, colecția 
„Mica bibliotecă etică", 189 
p„ 6,75 lei).

CONCURS
Conducerea cooperativei meș

teșugărești „Retezatul" din Ha
țeg organizează un concurs 
„Cine'știe meserie, cîștigă", 
la care vor participa lucră
tori ai secției de croitorie 
pentru bărbați.

Concursul va fi 
premii și va avea 
lestivă a liceului 
late, sîmbătă 30 martie, orele

Dintre meseriașii înscriși pi- 
nă acum la concurs amintim 
pe croitorii Constantin Marin- 
chescu, Aurel. Șerpni și Ion 
Viaironi.

Nicn SBUCHEA 
corespondent

Îmi stăruie in minte de ani de 
zile și mă urmărește, plin de sem
nificații, un personaj. Nu puteam, 
oricit am încercat, să-mi explic de 
unde provenea la el acea oscilare 
între două extreme distincte ale unui 
fulgerător proces de metamorfoză. 
II văd parcă și acum: brutal, cu o 
comportare primitivă, bătea copiii 
din orice fleac, înjura femeile ca 
apoi, dintr-o dată, în alte zile, să 
aibă o conduită total diferită : cx-

DE VORBA
CC CITITORII

și PO- 
- Lu- 
scrisorl 
aceeași 
scrisori

credem, deși n-am căzut spec
tacolul. Ne-am convins și noi 
cînd cu „Sincronul", unde am 
pățit-o mai rău...

Nu așa roză
cum pare unora

sosit de curind o

se

GILESCU VICTORIA 
' ESCU CONSTANTIN 
peni trimit redacției 
cu același titlu și pe 
temă. Fiecare dintre
oe convinge că, într-adevăr... 
grea e muzica ușoară 1 Cei 
doi cititori își exprimă profun
da nemulțumire atît pentru lip
sa de punctualitate, cît mai 
ales pentru calitatea spectaco
lului prezentat marți J9 mar
tie la Lupeni de un colectiv 
al teatrului de estradă din 
Ploiești. Ținută vestimentară 
sub orice critica, lipsă de se
riozitate din partea orchestrei, 
superficialitate in prezentarea 
programului, interpretare îndo
ielnică — și toate acestea în 
infernul zgomotelor care
pretind muzică ușoară. Ne ex
primăm părerea de rău că nu 
putem da curs pe larg în co
loanele ziarului, observațiiloi 
judicioase și întemeiate făcu
te de cei doi cititori în legă
tură cu spectacolul amintit 
Teatrul e la Ploiești, noi la 
Petroșeni. Au venit, ne-au... 
dus și s-au dus. Considerăm 
totuși că organele de resort 
vor sesiza necesitatea creșterii 
exigenței- față de calitatea tur
neelor. Ne pare rău că în lo
cul unei seri plăcute, specta
colul estradei din Ploiești v-a 
provocat dureri de cap. Vă

STELESCU GHEORGHE, elev 
— Liceul Petrila cere răspuns 
la următoarea întrebare: La 
întîlnirea Dunării cu Sirelul 
se construiește un uriaș com
binat siderurgic. Care este de
numirea exactă a combinatului 
și ce capacitate va avea fur
nalul ?

Ai noroc ca nu ne spui in 
ce clasă ești. Dacă ești mai 
mărișor ar fi trebuit să știi 
că la confluenta Șiretului cu 
Dunărea te întîmpină unul din
tre cele mai frumoase orașe 
ale patriei, municipiul Galați. 
Aici se află tn plină construc
ție Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", ca
re va fi cel mai mare din țară. 
După aceste destăinuiri, hai 
să-ți spunem șj capacitatea 
primului fumai : 1 700 mc. Nu 
de alta dar bănuim că ești gră
bit să dai răspuns la vreun 
concurs.

cesiv de politicos, tandru, surâzător, 
atent cu oricine. Imaginea aceasta 
îmi revine ori de cite ori observ 
și azi tineri sau vîrstnici pendulind 
în comportări diferite, în raport di
rect cu persoanele cu care au de-a 
face. Văd tineri care, atunci cînd 
trebuie să fie ajutați, sînt politicoși, 
îndatoritori, dar care imediat, în 
alte situații, uită să mulțumească, 
ignorează politețea, cred că li se 
cuvine totul. Vedem cu toții unii 
oameni, foarte alenți cu cunoscuțli, 
cu prietenii, dar certindu-se și a- 
părînd lipsiți de orice bun simț in 
contactul cu persoanele necunoscu
te, tocmai cărora ar trebui să le 
lase o bună impresie.

Pornind pe urmele unei reclamații 
(la adresa unui semen), expediată 
redacției de către controloarea I.C.O. 
C. Maria, mă gîndeam la aceeași 
dublă fațetă a comportării unor oa
meni. Știm și ne-am convins că po
litețea este una singură și înseamnă 
„a respecta demnitatea tuturor". Se 
afirmă, însă, că bărbatul trebuie să 
respecte întotdeauna femeia. Normal. 
Dar... Este la fel de normal și fap
tul că bărbatul nu o va putea res
pecta niciodată decît în măsura în 
care și aceasla se respectă pe ea 
însăși și respectă bărbatul. Conlro- 
loarea G. Marla îl reclama pe prof. 
M. Gheorghe din Lupeni că, în timp 
ce ea își exercita funcția pe auto
buz, acesta i-a „adus" Injurii șl a 
iscat un scandal „de nu se vedea 
om cu... persoană". Ar fi inutil să 
arătăm cine a provocat șl întreținut 
așa-zisul „scandal" șl cum s-a des
fășurat acesta. Indicat este să dez
văluim aici doar considerentele care 
i-au determinat pe cei doi în cauză 
să uite temporar (sperăm!) de reci
procitatea respectului între oameni. 
Profesorul li pretindea să nu lase pe 
nimeni să urce prin față, decît în li
mitele regulamentului (just 1), con
troloarea li cerea să fie lăsată deo
camdată în pace și să reclame, da
că are ceva, conducerii întreprinde
rii (iar just!). Că au reușit pînă la 
urmă să declanșeze un mic specta
col în care, nedeghizați, s-au expus

privirilor reprobatoare ale celorlalți 
călători, ainindorura toate... „felici
tările". Pentru... autenticitatea ini
micii și a expresiilor!

Revenind de unde am plecat, pu
tem afirma că, șifonînd reciproc dem
nitatea celuilalt, cei doi au convins, 
fără doar și poate, pe călătorii din 
autobuz că politețea și respectul 
pentru ei este doar o haină. Pe ca
re o îmbracă la o'cazil. Nu se poate 
ca o parte din cei care citesc aceste 
rîndurl să nu fi văzut, în cine știe 
ce împrejurări, pe unul sau pe am
bii „combatanți” în posturi care să 
le facă cinste! Și, poate, au vorbit 
despre ei cu admirație! Dar, după 
cum spunea cineva, caracterul unui 
om poate fi dedus din atitudinea a- 
cestuia față de colectiv. Preocupa
rea pentru colectiv, pentru impre
sia pe care vrei s-o lași colectivită
ții își găsește exprimarea în aten
ția,
meni, 
gălor 
decît 
țiilor 
cînd se văd clar efectele educației 
și ale autoeducației. Este adevărat, 
nu manifestările intîmplătoare, ne
esențiale stabilesc caracterul unul 
om. Dar 1n fiecare act reprezenta
tiv se manifestă atît atitudinea omu
lui față de ceilalți, cît și față de sine 
însuși. Oricît am lua în considerație 
preocupările diferite și motivația in
terioară care an 
tarea celor doi 
nu ne va forța 
vreunuia. Sînt Ia 
față de el înșiși, 
celălalt. Nu și-au respectat demnita
tea proprie și nici pe cea a celui
lalt. Procedînd astfel au falsificat 
adevăratele relații care dăinuie între 
oameni, dezorientînd pe cei din jur 
care nu știau ce să creadă șl dove
dind tuturor că nu cunosc încă no
țiunea de „exigență față de tine în
suți" în contactul permanent cu oa
menii diD jur.

V. TEODORESCU

La redacție a 
scrisoare care avea drept semnatar 
„un grup de muncitori", abonați la 
cantina constructorilor din Vulcan. 
Semnalîndu-ne unele deficiențe, am 
plecat să ne convingem la fața lo
cului despre starea de fapt de acolo.

Intîmplarea a făcut ca înainte de 
a ajunge la cantină și a purta dis
cuții cu abonații. să întilnim gos
podarul șantierului, pe tovarășa Brîn- 
zan Elena. La întrebarea : ce părere 
are despre felul cum se desfășoară 
activitatea la cantină, răspunsul a 
venit prompt.

— Mîncarea este bună, băieții sini 
mulțumiți. Cantina are veselă, mo
bilier suficient. Avem și un comi
tet de cantină (e afișat pe ușă).

Am stal de vorbă cu vreo 30 di 
„băieți", abonați ai cantinei dintre 
care mulți sini elevi ai grupurilor 
școlare, venlți în piaclică la Paro
șeni și Vulcan. Am aflat unele lu
cruri care nu prea fac cinste celor 
care răspund de bunul mers al ei.

Primul aspect neplăcut care te In- 
limpină la intrarea in cantină îl dau 
pereții intrați în paragină. Adică 
pentru oamenii care construiesc sute 
do apartamente și zugrăvesc mii de 
metri pălrațl de pereți, nu s-au gă
sit posibilități de a se zugrăvi pe
reții unei sufragerii și bucătării, de 
a le asigura condiții cu adevărat ci
vilizate de servire a mesei.

Servirea micului dejun devine o 
mare încurcătură pentru că ajung 
să stea deodată la rînd cîle 30—40 
de persoane. Și apoi ceaiul, sa 
feaua, au de multe ori gust de 
ză sau cartofi. Explicația e simplă: 
cazanul a fost spălat superficial. La 
fel și vesela este spălată uneori de 
mîntuială. Deseori supa oferită la 
prînz revine seara pe masa abona
telor dar... subțiată. Nu de puține 
ori pîinea este tare, necoaptă. De 
întrebi de obișnuita condică

cutie) 
ți se 
mult!
pusă. De cauți să afli dacă abonații 
au fost consultați de cineva din 
conducerea șantierului sau a admi
nistrației cantinelor dacă sint mul
țumiți sau au ceva de propus, ești 
privit cu mirare și primești răspun
sul că nu țin minte așa ceva...

La cantina constructorilor vulcă- 
n'eni își așteaptă rezolvarea și alte 
probleme. Una este cea privind per
sonalul. -Avînci în vedere sinusoida 
pe care o descrie numărul abona- 
ților, ar fi cazul ca în perioadele de 
vîrf să fie dirijate ajutoare spre 
ceastă cantină. Este just să se p 
tindă celor 5 salariate sa deserveas
că o dată 120 de abonați și altă dată 
250? Se ridică apoi chestiunea da
că este posibil să se asigure cu doar 
9 lei o masă corespunzătoare, sub 
aspect cantitativ și calitativ, unor 
oameni care muncesc in condiții de 
șantier ? Nu ar fi cazul să fie con
sultați abonații în acest sens?

fată că situația de la cantina din 
Vulcan nu este chiar așa de roză 
cum pare unora. Intervenția con
ducerii șantierului, a tovarășilor de 
la administrația cantinelor se impune.

Francisc VETRO

pentru sugestii și reclamații, 
răspunde că a dispărut 

Dar, nici alta la Ioc nu a

ceva

Ocoliți 
incinta !

f urmare din pay

Pentru o mai mare siguran
ță, încăperile cele mai Impor
tante vor fi în dublu exemplar. 
Printre acestea va fi și centru) 

control al întregii așezări, 
centrul de control al comunica
țiilor interplanetare, inclusiv 
platformele de decolare și a- 
selenizare, precum și centrala 
pentru legătura prin radio șl 
televiziune cu Păinintul, cen
trala electrică a bazei atomice 
și de combustibil, centrala e- 
Icclrică solară și uzina de o- 
xigen și apa.

In afara (ie încăperile pentru 
echipaj sînt necesare și atelie
re pentru întreținerea și repa
rarea navelor cosmice și a 
mijloacelor de transport, de
pozite de combustibil, de pro
duse alimentare, precum și la
boratoare și institute de geo
logie. astronomie și alte disci
pline tehnice și științifice.

Poate că așezarea va avea șl 
o uzină de combustibil, și, nea
părat, un combinat rle mate
riale de construcție.

Un rol important pentru re
generarea aerului, precum șl 

obținerea hranei îl vo« 
instalațiile hidrnponice. 

Sub clopote transparente, a- 
ceslea vor varia natura sum
bră de pp Lună și vor procu
ra oamenilor hrană și oxiqen.

De alimentarea cu energie a 
avut grijă natura. Cînd soa
rele se află la zenit, fiecare 
kilometru pătrat de pe supra
fața Lunei primește într-iin mi
nut 2xlO10 calorii, adică circa 
5x107 kWh. Prin urmare, 
cursul zilei lunare, energia 
fi asigurată de centralele 
lectrice solare, de pilda cu 
fuiorul semic onductorilor ele 
Ele vor furniza ca și în timpul 
nopții lunare de două săptă- 
mîni lumină ca ziua. Alimen
tarea centrală cu curent elec
tric va fi asigurată de o cen
trală alomoelectrică care va 
funcționa continuu cu consum 
minim. Și, în sfîrșit, energia 
solară sau atomică va alimen
ta cuploarele în care rocile șl 
minereurile vor fi prelucrate 
si transformate în materiale 

construcție.
Este siqur că in anii urmă
ri, un mare număr de ingi- 
ri și tehnicieni vor I rebut 

să se specializeze în construc
ții extraterestre, pentru că în
că în secolul nostru inginerL 
tehnicieni și specialiști vob 
construi prima așezare I1 nară. 
Atunci, după ce vor fi studiai 
tehnica construcțiilor pe Lună, 
vor putea pleca din prima a- 
șezare independentă pe Lună 
în expediții de proporții mai 
mari. Ei vor parcurge pe șesu* 
rile și mările lunare distanțe 
tot mai mari și vor crea noi șl 
noi centre pe lună.

ADAMESCU IOAN Lu
peni. Ne trimiteți o fotografie 
luată din spatele clădirii unde 
locuiți, blocul 5 strada Spiru 
Haret. Reclamați faptul că cei 
doi stîlpi cu lămpi de neon 
(din care unul strîmb) nu pot 
fi distinși decît... ziua, răci 
noaptea sînt una cu întuneri
cul. Așa cum ați cerut, publi
căm poza, deși lipsa de clari
tate pune probleme. O facem 
totuși pentru a aduce o dova
dă a proastei gospodăriri a a- 
cestei părți a orașului Lupeni 
unde, precum se poate deduce 
din fotografie, tronează mor
manele de pămfnt, gunoaiele 
și dezordinea. Consiliul popu
lar al orașului Lupeni trebuie 
să ia cuvenitele măsuri. Am 
sugera că nici locatarii n-ar 
trebuie să rămină cu brațele 
încrucișate In fața acestei si
tuații. E doar strada 
voadri și, după cum 
deduce din ceea ce 
diminețile 
măvara—

dumnea- 
se poate 
ne spun

însorite, vine pri-

in: inia .șantierului Energo- 
conslrucții Paroșeni <• un haos ; 
utilajele sînt aruncate unele 
peste altoie, de-a valma, iar 
o parte din materialele folosi
te în șantier — smoală, cără
midă. balast, vopsea etc. — 
sînl risipite de-a lungul și de-a 
latul șantierului Dacă treci pe 
aici, trebuie să ai grijă să 
nu-ți rupi picioarele printre 
mormanele... indolenței. De 
aceea, atragem atenția celor 
de la șantier: ocoliți incinta 
pe care o „gospodăriți" că alt
fel riscați să vă repeți picioa-

Export de mașini

qrija, solicitudinea fată de se- 
Or, ce poate fi mai convin- 
pentru caracterizarea unui om 
faptele lui in procesul rela- 
complexe cu mediul social,

determinat compor- 
în autobuz, nimic 
să dăm dreptate 
fel de viuovați atîl 
cit șl unul față de

pentru cei

— De-ai șli cile am pe cap 
la serviciu...

V. Mihăilescu

românești
In cadrul contractului încheiat de 

întreprinderea românească de comerț 
exterior „Auto-Traclor" pentru ex
portul în Bulgaria a unor semănători 
tip SPC-6, recent a fost livrat un 
lot de 160 semănători. Alte peste 
100 semănători și cultivatoare 
tip CPU-4,2 au fost exportate
Cehoslovacia și în R. P. Ungară. A.- 
ceeași întreprindere a livrat în R.P. 
Ghineză 24 autocamioane de 8 și 8 
tone, Iar In Uniunea Sovietică peste 
1 700 remorci basculante tip RM-L 

(Agerpres)

de 
in

CINE SÎNT ACEȘTI INDIVIZI

ANONIMI?
Brăneț Partenie din Lupeni a fost 

trimis în judecată în luna noiem
brie pentru huliganism și ultraj. Dar... 
după grațiere. în luna decembrie, 
și-a reluat vechea „ocupație": scan
daluri, acte huliganice. Cînd nu-i 
mai ajunge salariul pentru băutură 
(nu cîștigă prea mult pentru că la 
preparația Coroești unde e angajat 
nu se ține de rieabă), iși obligă ma
ma. prin înjurături, să-i dea bani, 
pe care apoi îi „topește" la bufetul 
„Crișui". Jn timp ce-și bea alcoolul 
din pahar ..împarte" înjurături In 
stingă și-n dreapta. Iar dacă vreunui 
consumator nu-i convine că e înju
rat, huliganul îl... plesnește. Așa a 
procedat și in dala de 16 ianuarie 
cu un om in vlrstă. Cînd i s-a atras 
aleDția de către ospătară să-și plă-

tească consumația, s-a „ofensat" și, 
drept răzbunare, a spart toate paha
rele de pe masă, a lovit cu piciorul 
tergofilul de pe perete, deteriorîn- 
du-1. Abia la intervenția miliției și-a 
plătit consumația și pagubele pro
duse. Dar cum rămîne cu actul de 
huliganism? Amenda de 150 lei poa
le recupera lovitura și rușinea su
ferită de un om nevinovat, tn 
vlrstă ? I

Un alt „as" al scandalurilor, Schmi- 
guletz loan, tînăr fără nici o ocu
pație, a provocat In repetate rîn- 
duri scandaluri la restaurantul „Stra
ja" și la bufetul „Crișui*. Trândă
vește cit e ziua, prin oraș, indelet- 
nicindu-se cu „boxul* pe stradă și 
in localuri. Iar părinții ii întrețin,

iau chiar apărarea „E copil I 
La 28 de ani (!)

Printre huliganii orașului Lupeni 
se numără și Pollmc Nicolae și Ci- 
clovan Emil (ambii în vlrstă de 18 
ani) a căror „ocupație" nu diferă 
de a celorlalți doi. Și ei sînt tot 
niște „zmei" ai localurilor. Mai re
cent, Insă, au trecut și la acostări.

Era seară, cînd tînfirul B. I. se 
plimba cu o prietenă pe stradă. Cel 
doi huligani, Polhac și Ciclovan 
le-au ținui calea și l-au bruscat pe 
tînărul B. I. Acesta nu știa de ce 1 
se caută pricină. S-a adresat celor 
doi derbedei cuviincios: „Nu v-ain 
făcut nimic, ce aveți cu noi ?" In 
loc de răspuns, tînărul a fost lovit 
șl călcat în picioare într-un mod 
barbar. B. I. a fost internat în spi
tal.

De ce ? Do ce trebuie să sufere 
oameni nevinovați, de ce să fie bla
mată onoarea tinerelului din oraș 
pentru niște huligani ? De ce derbe
deii nu sînt scoși din „anonimat", 
supuși oprobiului opiniei publice?

Benone PANA1TESCU

încredere
In luna februarie, utecislul 

Botoi Ovidiu de la secția e- 
lectrică a termocentralei Pa- 
roșeni a primit sarcină din 
partea biroului organizației de 
tineret, să încaseze cotizațiile 
membrilor U.T.G. Tinerii au a- 
vut încredere in Botoi Ovidiu. 
El însă a încasat frumușel ba
nii și a intrat cu ei în restau
rant unde l-a „topit" plnă Ia 
ultimul leu. Cu toată încrede-

Construcția unei fabrici 
de coniacuri la Focșani

La Focșani a început construcția 
unei fabrici de coniacuri, cu o capa
citate anuală de 300 vagoane. A- 
ceasto va avea o hală centrală d« 
producție de aproape 7 000 m p, sta
ție de apă și un corp de mecanică 
și întreținere tehnică a utilajelor. 

(Agerpres)

PE ADRESA ȘCOLILOR

CIRCULAȚIA,
o problemă mare

In școlile generale de 8 ani 
din întreaga țară s-au primii 
noi tipărituri ilustrate care în
fățișează, atîl celor mici cit 
și părinților și educatorilor, 
pericolul pe care îl prezintă 
accidentele de circulație și Ie 
indică posibilitățile de preve
nire. Editate de Direcția Ge
nerală a Miliției, ele sînt inti
tulate: „Circulația, o problemă 
mare pentru cei mici" — unde 
se arată elevilor cum să tra
verseze in Intersecțiile dirijate 
și felul iu care să se oriente
ze In piele și diferite locuri 
aglomerate, cum să se plimbe 
cu bicicletele; „Copii, știți să 
circulați corect ?" — care fa-

mici"
ce cunoscute principalele indi
catoare și marcaje pentru cir
culație; „Ghidul micului pie
ton" — ce înmănunchează 
schițe, povestiri și versuri cu 
privire la necesitatea cunoaș
terii și respectării stricte a re
gulilor de circulație rutieră.

In același scop, Direcția Ge
nerală a Miliției a predat ti
parului orare școlare ilustrate 
cu imagini sugestive, indicînd 
modul în care trebuie să mear
gă cei mici pe drumul dintre 
școală și casă, precum și un 
reușit joc fotografic pe teme 
similare, destinat elevilor în
tre 7 și 14 ani.

(Agerpres)
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Asigurarea condițiilor de 
cazare a muncitorilor mineri
în municipiul Petroșeni

0 PROPUNERE PENTRU I.C.O.

Problema stabilizării și permanen
tizării cadrelor la unitățile miniere 
din Valea Jiului, preocupă de mal 
mull timp conducerea C.C.V.J. Ga 
urmare, au fost luate unele măsuri 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare muncitorilor, încă din primul 
moment al prezentării lor în vede
rea angajării la unitățile C.C.V.J.

Una din problemele legate de 
primirea noilor angajați este aceea 
a cazării lor în cămine.

Examinînd această problemă pe 
ansamblul Văii Jiului, se constată 
că există condiții de cazare în că
mine a muncitorilor mineri. Pe lîn- 
gă toate exploatările miniere func
ționează cămine, gospodărite și ad
ministrate corespunzător, care asi
gură condiții optime de locuit. Mul
te din acestea nu sînt solicitate în 
momentul de față la întreaga lor 
capacitate. Rezultă că, înafară de 
orașul Petroșeni. exploatările minie
re au posibilitatea de a asigura ca
zarea imediată a noilor angajați.

Nu este rezolvată problema în o- 
rașul Petroșeni. unde, spre deosebi
re de celelalte localități din Valea 
Jiului, nu s-au construit cămine pen
tru angajatii QC.V.J. In această si
tuație, pentru a fi rezolvate cerin
țele de cazare a muncitorilor, s-a 
recurs la transformarea unor blocuri 
de locuințe în cămine. Astfel, cămi
nele U.R.U.M.P. si T.C.M.M. se gă
sesc Instalate în cile 16 apartamen
te din blocul nr. 1, strada Indepen
denței — Aeroport, iar căminul E.M. 
Dîlja. recent organizat, ocupă 20 a- 
parlamente din blocul do locuințe nr. 
&7 din strada Unirii — Aeroport. 
T.C.M.M.-ul mai dispune de un că
min în sir. Eminescu nr. 22 cu o ca
pacitate redusă fată de cerințele 
acestei unități. Căminul E. M. Dîlja 
din strada 23 August nr. 5, cu o ca
pacitate de 40 locuri, este în mod

---•---

I mol amenajarea 
parmlDi Miologie 
ilo Io Soteoi

La Soceni, sat așezat înlr-o fru
moasă zonă turistică a județului Ca- 
raș-Severin, a început amenajarea 
unui parc dendrologic. Printre pri- 
niele 30 de specii de arbori plantați 
se află stejarul roșu, alunul turcesc, 
castanul comestibil. Parcul dendrolo
gic de la Soceni, care se va întinde 
po mai bine de 50 ha, prin poziție 
geografică și microclimat va fi un 
loc prielnic de aclimatizare a nu
meroase specii de arbori exotici.

(Agerpres)

--- ®----Rezolvarea de principiu și bariera amănuntului neglijat
/Urmare din pag. 1)

fiecare sector operația de pușcare să 
se efectueze la timp, sau găsirea 
de soluții pentru eliminarea gituiri- 
lor în transport etc. — intrarea în 
mină ar dobîndi un alt conținut. Ea 
devine astfel o verigă esențială în 
activitatea inginerului care îi dă 
posibilitatea să se aplece în cunoș
tință de cauză asupra problemelor 
concrete și să le rezolve cu compe
tență. Și-n același timp, el vine în 
contact cu „micile amănunte" ale 
desfășurării procesului de producție 
care în esență constituie compo
nente ale marilor probleme pe care 
ie ridică organizarea științifică a 
producției și a muncii în cadrul sec
toarelor și brigăzilor subterane.

Preocupări pentru 
extinderea rețelei 
de unități 
cu mandat

(Urmate din pag 1)

surnalorilor, ale căror exigențe cresc 
de la o zl la alta, să ridicăm nive
lul alimentației publice din Valea 
Jiului, Iar consumatorii să fie mul
țumiți de felul cum au fost primiți 
și servili.

Avînd o comportare demnă, ama
bilitate. bună cuviință, promptitudi
ne. atenție deosebită față de con
sumatori, vom obține noi succese pe 
calea dezvoltării multilaterale și per
fecționării activității de alimentație 
publică din Valea Jiului. La aceasta 
își vor putea aduce un larg aport 
și mandatarii unităților din rețeaua 
de alimentație publică. 

provizoriu, ocupat de către familiști, 
pînă clnd li se vor putea asigura 
alte spații corespunzătoare de locuit.

Ținînd însă seama de cerințele de 
cazare mereu crescînde, corespun
zătoare cu dezvoltarea minei Dîlja, 
a lucrărilor de deschidere și mai 
tîrziu de punere în funcțiune a mi
nei Livezeni, cu toate că în una din 
clădirile de pe strada Cuza Vodă, 
după cum se Intenționează, urmează 
a se mai amenaja un cămin cu o 
capacitate de 100 locuri, spațiile do 
cazare a muncitorilor mineri în ora
șul Petroșeni sînt Insuficiente.

In această situație se pune între
barea : datorită cărui fapt a fost po
sibilă planificarea, construirea și da
rea în folosință în anii 1966—1967 
a celor trei blocuri cu cile 120 gar
soniere. total 360, in orașul Petrila, 
cunoscînd că unitățile C.C.V.J. din 
Lonea si Petrila au cămine cu po
sibilități de extindere în caz că a- 
cest lucru va fi necesar.

Garsonierele din Petrila au fost 
repartizate în bună parte unor mun
citori familiști, multi dintre ei cu

IIIMIBVL

Echipa Știința Petroșeni „promite"
POPICE

„Cupa primăverii"
Echipa de handbal a I.M.P., Știinta, 

a susținut, în ultimele zile, trei me
ciuri de verificare. în compania e- 
chipelor U Craiova și S.S.E. Craio
va. Verificările au arătat că echipa 
studenților e destul de bine pregă
tită. Convingerea tuturor componen- 
tilor echipei este că la sfîrșitul cam
pionatului vor evita retrogradarea. 
In meciurile cu U Craiova, cele două 
echipe și-au împărțit victoriile (9— 
14 și 15—13). Partidele s-au carac

VOLEI

Știința — învinsă la Craiova
Meciul de volei dintre echipele 

Știința Petroșeni și Electroputere 
Craiova, disputat la Craiova, în ca
drul divizei B s-a terminat cu victo
ria gazdelor cu scorul de 3—1.

Oaspeții au cîștigat un set pre
țios in fata orupanților locului trei

ȘTIRI SPORTIVE
DE PESTE HOTARE

HELSINKI (Agerpres). — Proba de 
50 km fond din cadrul concursului 
international de schi de la Rovaniemi 
(Finlanda) a fost cîșligală de spor
tivul finlandez Eero Maentyranta cu 
timpul de 2h 35' 54". Pe locul doi 
s-a clasat norvegianul Ole Ellefsae- 
ter — 2h 36' 20", iar locul trei a 
fost ocupat de Manne Liimalaincn 
(Finlanda) — 2h 41' 33”.

Campionul olimpic de la Grenoble, 
Vladimir Belousov (U.R.S.S.) a ter
minat învingător în proba de sări
turi de la trambulină. El a totalizat 
221,7 puncte. L-au urmat în clasa
ment Juhani Ruotsalainen (Finlanda) 
— 220,5 puncte și Alexandr Ivanikov 
(U.R.S.S.) — 214,5 puncte.

Cauza gripei 
Gripa este o boală molipsi

toare, care se răspîndește cu 
rapiditate extraordinară de la 
o localitate la alta și de la o 
țară la alta, îneîf, în cîteva 
săptămîni cuprinde întreg glo
bul pămîntesc.

Cauza acestei boli este un 
virus. Acest virus se găsește 
în spulă (scuipat), !n secrețiile 
nazale și în saliva bolnavului 
de gripă.

Cum se răspîndeșfe
In timp ce bolnavul tușește, 

strănută sau vorbește, virusul 
— prin aceste secreții — se 
risipește in aerul din jur. 
In asemenea condiții, cei să
nătoși aflați în preajma bolna
vului, respirind acest aer in
fectat, se îmbolnăvesc, 
buie reținut faptul că 
răceală a organismului 
rizează îmbolnăvirea de

De asemenea, aglomerațiile 
sînt focare de răspîndire a 
gripei.

Pentru sugar și copilul mic, 
gripa este un dușman de te
mut. Fiecare val de gripă pune 
în primejdie viața copiilor. 
Gripa este însă o boală pri
mejdioasă și pentru bătrînl, 
precum și pentru persoanele 
cu organismul slăbit de alte 
boli.

Tre- 
orice 
favo- 
gripă.

cile 1 - 3 copii cu toate că spațiul 
locativ al garsonierelor nu le este 
suficient. Muncitorii familiști consi
deră că situația lor este provizorie, 
ei așteaptă să li sr repartizeze apar
tamente corespunzătoare cu cerin
țele familiilor.

Este necesar ca problema cazării 
muncitorilor să fie examinată cu 
toată atenția, să se ia măsuri 'de 
construire a unor cămine în orașul 
Petroșeni corespunzătoare cerințelor 
actuale de dezvoltare a întreprinde
rilor din municipiul nostru.

Nu ne putem împăca cu soluții de 
felul celor practicate pînă în prezent 
ca în blocurile de locuințe să se a- 
menajezo cămine, iar garsonierele 
de felul acelora de la Petrila, să fie 
repartizate muncitorilor familiști. 
Susținem acest lucru cunoscînd că 
recent, conducerea administrativă a 
QC.V.J. a arătat că pentru extinde
rea spațiului de cazare necesar mun
citorilor mineri, în curînd, un bloc 
turn de locuințe urmează a fi ame
najat în cămin.

Ionii DAVfD

terizat printr-un joc în viteză, teh
nic.

In meciul cu S.S.E. Craiova echi
pa noastră a repurtat o nouă vic
torie cu scorul de 20—9.

Se pare că handbaliștii de la Ști
ința Petroșeni dovedesc o puternică 
revenire de formă.

Lotul folosit în meciurile de ve
rificare a fost: Bocănlcl, Loy, An- 
ghel, Mahalagiu, Sălăgeanu, Frîncu, 
Roman, Albu, Dan. Au lipsit Po
povic! și Fodor — accidentați.

în clasament, set care, se pare, le 
va asigura locul cinci in clasament. 
S-au remarcat: Muller, Comarnitki 
și Ceacu.

Emilian NEAGOE 
corespondent

LONDRA (Agerpres). — Campio
nul european de box la categoria 
mijlocie, italianul Carlos Duran șl-a 
păstrat titlu), învingînd (la Birming
ham) prin descalificare in repriza 
a 10-a pe challangerul său englezul 
Wally Swift. Pugilistul britanic a 
fost descalificat (de arbitrul fran
cez Gondre) pentru lovituri repetate 
cu capul.

ISTANBUL (Agerpres). — Finala 
Cupei balcanice la fotbal ediția 1967, 
care trebuia să se dispute în toam
na anului trecut și a fost aminată, 
va avea loc la 3 aprilie la Istan
bul. Știrea este dată de federația 
turcă de fotbal.

Primele semne de boală sînt: 
senzație de frig, stare de lîn- 
cezeală, de toropeală, dureri 
de cap, dureri în urechi, mai 
ales în șale și picioare, dureri 
în globii ochilor, tuse uscată, 
strănut, febră pînă la 39° și 
chiar 41°.

Aceste fenomene durează 
2—3—5 zile. Dacă fenomenele 
se mențin și peste 5 zile. în

CE ESTE (iBIPA SI (UN 
LUPTÂN ÎMPOTRIVA El ?
seamnă că s-a produs și o 
complicație in organism.

Virusul gripei poate da com
plicații grave ale creerului, 
plămînilor, inimii, Intestinelor 
$1 rinichilor. Id unele cazuri 
favorizează asocierea cu alțl 
viruși care produc pneumonie, 
bronhopneumonie, otită, sinu- 
zită, meningită ere.

Gripa nu are tratament spe
cific. De aceea vom lupta îm
potriva febrei, tusei și altor 
simplome ale bolii. Acest lu
cru se realizează prin admi
nistrarea de piramidon, aspi
rină, antinevralgice, codamin,

Tovarășul Ivănuș Constantin, 
muncitor la IZ. M. I onea, do
miciliat in Jie|, se adresează 
redacției ziarului nostru cu o 
propunere privind îmbunătăți
rea transportului in comun. El 
arată că în căliinul Jleț lo
cuiesc numeroși cetățeni care 
vin zilnic la Petroșenl, după 
dilerite treburi. Sînt de ase
menea, elevi care vin la școa- 
'a la Petroșenl.

„Propun — arată in scrisoa
rea sa Iov. Ivănuș — ca pe 
ruta Petroșenl — Maleia — 
Jleț să se introducă un auto
buz care să circule de 3—4 
ori pe zi. Aceasta ne va ti de 
mare folos, deoarece pentru a

Filme
Vineri 29 marile

PETROȘENI — 7 Noiembrie: De 
trei ori București; Republica: Cei 7 
samurai; PETRILA : Cum să furi un 
milion; LONEA — Minerul : Reîn
toarcerea lui Surcouf; 7 Noiembrie: 
Rio Conchos; AN1NOASA : O zi nu 
tocmai norocoasă; VULCAN: Profe
sorul distrat; LUPENI — Cultural: 
Sindbad marinarul; Muncitoresc: 
101 dalmalieni.

Consiliul municipal al U.G.S.R. a 
organizat în cadrul programului coin- 
petițlonal de masă, un concurs de 
popice dotat cu „Cupa primăverii". 
Și-au anunțai participarea și au în
ceput întrecerile echipele de popice 
de categoria I din Valea Jiului: 
Viscoza Lupeni, Preparatorul Lupeni, 
Minerul Vulcan, Utilajul Petroșeni, 
Jiul Petrila și Parînqnl Lonea. Con
form regulamentului concursului, în
trecerile se vor desfășura într-un 
sistem nou de joc — anume, com
binat 200 bile.

Meciurile se vor desfășura pe a- 
renele proprii In primele trei etape, 
etapa a IV-a — finală — avînd loc 
la popicăria care Se va dovedi cea 
mai bine întreținută.

întrecerile vor fi conduse de ar
bitri neutri.

Premiul, pentru ocupantii locului 
I, la finele concursului — o garni
tură de... popice.

A. SLĂBII

Joi 28 martie

1661 — A murit Vasile Lupu, domnitor al Moldovei între anii 
1634—1653.

1942 — Au fost executați Pompiliu Ștefu și Nicolae Mohănescu, 
luptători pentru cauza clasei muncitoare (n. 1910; n. 1914).

1948 — A murit Grigoraș Dlnlcu, renumit violonist (20 de ani) (n. 
1889).

1949 — A murit Alecu Constantinescu, luptător pentru cauza clasei 
muncitoare (n. 1872).

1959 — Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis decretul pentru 
lichidarea oricăror forme de exploatare a omului de către om 
în agricultură, în scopul ridicării continue a nivelului de trai 
material și cultural al țărănimii muncitoare și a dezvoltării con
strucției socialiste.

1905 — S-a născut Rend Maheu, director general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru educație, știință șl cultură, U.N.E.S.C.O.

1868 — S-a născut scriitorul sovietic Maxim Gorki (100 de ani) (m. 
18.V1.1936).

1968 — Colocviu Internațional privind drepturile omului (Berlin).

gargară cu ceai de mușețel, 
picături dezinfectante în nas. 
Desigur este necesar repaus 
la pat atltn timp cît durează 
febra.

De asemenea, bolnavul se va 
hrăni cu lapte, supe de zar
zavat, ceaiuri, compoturi, st
rop, limonadă, toate acestea 
dulci și cit mai calde. Copi
ilor sugari medicul le prescrie 

regim special. Nu vor fi for
țați să mănînce mult. Pofta de 
mîncare fiind mult scăzută.

Dacă gripa a produs compli
cații, atunci este nevoie și de 
alte medicamente, inclusiv an
tibiotice, desigur prescrise de 
medic șl numai pentru aceste 
complicații.

In convalescență bolnavul 
trebuie să se hrănească bine.

In cazurile de gripă ușoară 
bolnavul va rămine la domi
ciliu sub supravegherea perso
nalului medico-sanitar. In ca
zurile de gripă toxică și com
plicații, la spital. Multi dintre 

ajunge la autobuz la I onea 
trebuie să mergem cițlva kilo
metri pe jos".

Inserăm in coloanele ziaru
lui nostru propunerea Iov. 
Ivănuș pentru a II analizată 
de conducerea I.C.O. Țlnind 
seama că în Valea Jiului mal 
sînt și alte trasee asemănă
toare (Vulcan — Dealul Babll, 
Uricanl — Cimpu Iul Neag 
ele.) șl că un autobuz pe tra
seul Maleia — Jleț «r ușura 
deplasarea spre locuri de a- 
qremenl de rară frumusețe, 
considerăm necesar ca propu
nerea să fie anlizată cu toată 
atenția.V-ar place ?
lntîmplarea s-a petrecut nu de 

mult și vreau s-o semnalez, din ea 
putîndu-se trage concluzii despre 
comportarea unor oameni.

Intr-o zi, la amiază, lingă stația 
de autobuz Coroești — Vulcan era 
un om căzut la pămînt. Din zvîrco- 
lirile lui, din fața însîngerată se 
vedea că „nu de plăcere" era acolo.

„O fi beat" își spuneau unii, tre- 
cînd nepăsători mai departe. Alții, 
îl priveau cu oarecare curiozitate 
dar fără a interveni. De abia mai 

NOTĂ

tîrziu, după circa trei sferturi de 
oră s-au găsit patru oameni care l-au 
ridicat și l-au dus pînă la bancheta 
sălii de așteptare a autobuzului din 
Coroești. Aici, au început însă par- 
lamentări lungi, pentru a potoli ți
petele disperate ale dispecerei de 
serviciu, care susținea că l se mur
dăresc băncile cu sînqe... Apoi a fost 
transportat la spital.

M-am • întilnit din nou cu omul 
respectiv. Se numește Vlad loan și 
în acea zi și-a pierdut cunoștința 
pe stradă din cauza unei puternice 
hemoragii interne. A fost salvat da
torită transportării (e drept cu înlîr- 
ziere) la spital. El mulțumește din 
Inimă celor care I-au ridicat de jos. 
șoferului care l-a transportat cu ma
șina la spital.

Celor care au trecut nepăsători pe 
lingă el, dispecerei protestatare, le 
pune doar o întrebare: „V-ar plă
cea, fiind într-o situație ca a mea. 
să se procedeze așa nepăsător cum 
ați făcut voi ?"

lordache IULIAN
Vulcan

copiii sugari și bătrînii debi
litați, necesită în caz de gripă 
internarea în spital pentru un 
tratament complex.

Cum se poale preveni 
gripa și evita 
răspîndirea el ?

Bolnavul de gripă trebuie, 
în mod obligatoriu, izolai de 
cei sănătoși, fie acasă, fie, In 
caz de complicații, la spital.

Bolnavul de gripă nu va fa
ce vizite la alte familii, nu 
va merge în colectivități (ci
nematograf, teatru, restaurant) 
sau la locul de muncă. De a- 
semenea, nu va primi vizite, 
căci cei sănătoși se îmbolnă
vesc. Elevii bolnavi vor fi o- 
priți de la școală, copiii mici 
de la grădiniță.

Bolnavul de gripă va trebui 
să strănute numai în batistă 
spre a nu răspîndi virusul In 
aerul din jurul său.

Adultii bolnavi de gripă nu 
vor săruta copiii, iar mama 
gripată care alăptează copilul 
va purta în mod obligatoriu 
mască în camera copilului și 
în timpul alăptării. •

In caz de gripă chețnați me
dicul la domiciliu, ferindu-vă 
de a merge la dispensar sau 
policlinică, pentru a nu răs- 
pindi boala și la alții.

Dr. Teodor PONOVA

UnJa de zincare a sirmei de la noua uzină de sîrmă din ora
șul Buzău.

TELEVOZBUNE
Joi 28 martie

17,80 Pentru cei mici: Filmul 
„Polly și secretul celor 
șapte stele".

18,00 La ordinea zilei. Organi
zarea științifică a pro
ducției și a muncii.

18.30 Curs de limba germană 
(lecția a IX-a).

19,00 Studioul pionierilor... la 
Bacău.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 Film serial : „Ivanhoe" 

(ultimul episod).
20.30 Mult e dulce și frumoa

PROGRAM DE RADIO
Vineri 29 martie

PROGRAMUL 1 :

6,00—8,25 Muzică și actualități; 
3,25 Moment poetic; 8.30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buleti ) 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9.30 File de legendă; 9,55 
Fantezii de estradă; 10,10 Curs de 
limba rusa; 10,30 Piesa „Mouumen- 
lum" de Aurel Stroe; 10,45 Emisiune 
de folclor; 11,00 Buletin J- Știri; 
11,03 Prelucrări corale de D. I). Bo
tez; 11,15 Recital de opera Anela 
Pavalache; 11,30 Cintă formația Pe
tre Magdin și Lester Lanin; 1 1,45 
Sfatul medicului: Primăvara și du
rerile reumatice; 12,00 Muzică din 
operete; 12,22 Inlîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Dumbrava minunată;
14,30 Radio-publicitate; 14,50 Cîntă 
Ilona Moțica; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Melodii populare; 15,15 Coor
donate culturale; 15,30 Pagini din o- 
pereta ..Gasparone" de Millocker; 
15,45 Muzică ușoară; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Album de piese corale; 16,30 
Muzică ușoară; 16,45 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare; 17,15 
In slujba patriei; 17,45 Caleidoscop 
muzical; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Muzică ușoară; 18.50 Interpret! de 
muzică populară : Ștefan Lăzărescn; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră» 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melodii ro
mânești; 20,30 Concurs cu public? 
21,00 Meridiane melodii; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Muzică ușoară de Marius 
Mihail; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Pagini cunoscute și mai puțin cu
noscute din muzica ușoariî; 23,00 I. M. HUNEDOARA

SECȚIA MINIERĂ BANIȚĂ
anga jează de urgență :

— 2 maiștri electromecanici
— 4 electricieni calificați
— 4 mecanici întreținere 

esc avat oare
— 4 escavatoriști
— 1 sudor

Se asigură transportul pe ruta 
Bănița — Petroșeni.

să... Emisiune de limba 
Tomană.

21,00 Estrada tinereții — emi
siune muzicală.

21.30 Teleqlob — emisiune de 
călătorii geografice.

21,45 Reportaj '68.
22,00 Studioul mic: Vechi vo

deviluri românești: „In- 
qîmfata plăpumareasă" 
sau „Cucoană sînt* de 
Coslacbe Caragiale.

22.30 De la Giotto ia Brâncu-,1. 
Prezintă Ion Frun/etti.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Antologia discului: Mari oichestre 
(II); 24,00 Buletin de știri; 0,05—3,50 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,45—7,00 Agenda bucureșteană; 
7,00 Muzică populară; 7,10 Tot îna
inte; 7,30 Buletin de știri; 7,37 Mar
șuri de Barbu Vîlceanu; 7,45 Melo
dii populare; 8,00 Muzică ușoară; 
8,20 Cinlece; 8,30 Buletin de știri; 
3,35 Melodii populare oltenești; 9,00 
M rzică instrumentală și vocală ro
mânească; 9,27 Buchet de melodii; 
10,00 Teatru radiofonic: „Azilul de 
noapte" de Maxim Gorki; 12,00 Bu
letin de știri; 12,07 Varietăți muzi
cale; 12,45 Cîntă sextetul Victoria 
și surorile Clark; 13,00 Muzică ușoa
ră; 13.30 Itinerar; 13,50 Melodii popu
lare; 14,00 Radiojurnal. Sport. Bule, 
tin meteo-rutier; 14,08 Concert de 
prînz; 15,00 Pagini din opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porunibescu; 15,16 
Melodii de Richard Bartzer; 15,00 
Cronica literară de Valeriu Râpeanu;
15.40 Pentru prietenii muzicii corale; 
16,00 Muzică ușoară; 16,15 Pe teme 
medicale; 16,25 Muzică de cameră; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Concert pen
tru flaut și orchestră de Cari Stâ
rnit/; 17,31 Formația Bebe Prisada;
17.40 A 7-a artă. Ediție pentru cine- 
cluburi; 18,00 Emisiune de folclor;
18.40 Cîntă Lucky Blondo; 18 55 Bu
letin de știri; 19,00 Ciclul „Simfonii 
de Haidn"; 19,30 Curs de limba spa
niolă (lecția a 40-a); 19,50 Noapte 
bună, copii; 20,00 Seară de operă; 
21,00 Buletin de știri; 21,05 Seară d« 
operă (continuare); 21,80 Studioul de 
poezie. Aspecte de la recitalul „Iod 
Minulescu"; 21,50 Seară de operă 
(continuare); 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Expoziție de muzică ușoară; 0,02 
Buchet de melodii; 0 55—1,00 . Bule
tin știri.
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STEAGUL ROȘU

Iuri Gagarin, primul cosmonaut din lume, 
a încetat din viață intr-o catastrofă 

de avion
MOSCOVA (Agerpres). — După cum anunță postul de radio Mos

cova, Iurl Gagarin, primul cosmonaut din lump, a încetat din viață în 
mod tragic intr-o catastrofă de avion în timpul unul antrenament.

Dezbateri în Camera Comunelor 
asupra problemei rhodesiene

LONDRA (Agerpres). — In Ca
mera Comunelor au avut loc mier
curi dezbateri cu privire la politica 
guvernului In problema rhodesiană. 
Deschizînd dezbaterile, premierul 
Wilson a relevat că zeci de africani 
se află în Rhodesia în pericol de a 
fl executați, recunoscînd că dacă 
Londra nu va lua măsurile necesare 
pentru restabilirea legalității în Rho
desia, ea își va atrage nemulțumi
rea marii majorități a țărilor Com- 
monweallhulul și a Națiunilor Unite. 
Ei a declarat că guvernul său este 
în favoarea aplicării unui embargo 
asupra întregii activități comerciale 
a Rhodesiel. El a adăugat însă că 
Anglia exclude recurgerea la forță

pentru eliminarea regimului rasist 
din Rhodesia și se opune unor sanc
țiuni economice împotriva Portuga
liei șl Republicii Sud-Africane, care 
sprijină Rhodesia.

in dezbaterea Camerei Comune
lor se află două moțiuni. Cea spri
jinită de laburiști condamnă exe
cuțiile de la Salisbury, fără însă a 
propune măsuri concrete în vederea 
prevenirii altor execuții și a elimi
nării regimului rasist. Rezoluția con
servatoare cere guvernului să con
tinue eforturile în vederea unor tra
tative cu autoritățile rhodesiene, 
deși exprimă regrete în legătură cu 
execuțiile.

Accentuarea caracterului rasist
al politicii guvernului R. S. A

CAPETOWN (Agerpres). — Noi 
proiecte de lege menite să accentu
eze caracterul rasist al politicii gu
vernului Republicii Sud-Africane au 
fost introduse In parlamentul aces
tei țări. Unul dintre acestea, pre- 
zeutat de ministrul de interne 
P. M. K. Le Roux, interzice orice 
activitate politică în comună grupu
rilor rasiale distincte. Este evident 
că o asemenea măsură vizează ex
cluderea din rindul partidelor libe
rai și cel progresist, cu componentă 
„mullirasială", a membrilor de cu-

loare. Nerespectarea acestei condi
ții ar urma să atragă desființarea 
acestor două organizații politice. 
Partidul Progresist este reprezentat 
în parlament de un singur 
iar Partidul liberal nu are 
deputat.

Un alt proiect de lege 
suprimarea pînă în 1971 a 
reprezentări constitutionale
șilor fn parlament. In prezent, popu
lația de culoare este „reprezentată" 
în parlament de patru deputați albi.

deputat, 
nici un

prevede 
oricărei 
a mett-

O nouă ședință 
a Consiliului de Securitate

In cursul unei recente ședințe a cabinetului francez, președintele 
de Gaulle, analizînd amplu situația financiară a lumii occidentale, a 
definit poziția oficială a Franței fală de actuala criză a sistemului mo
netar international, reliefînd că pentru aceasta, actualul sistem monetar 
ce favorizează dolarul șl lira sterlină nu mai poate fi acceptat. Luarea 
oficială de poziție a președintelui Franței — socotită de către observa
torii politici drept o lovitură ce se putea solda cu încă o slăbire a po
ziției dolarului și, implicit, cu o nouă încordare a relațiilor americano- 
franceze — reprezintă exprimarea unei cerințe stringente a momentului 
economic: apariția unui nou sistem monetar care să fie bazat pe aur 
și nu ca pînă acum pe dolar și liră, deci a unui sistem care să justifice 
o încredere generală și care să nu mai condamne lumea unor noi per
turbări economico-sociale. Fotografia prezintă o vedere a sălii cursului 
metalelor prețioase a bursei din Paris, unde vînzarea aurului nu a 
fost oprită.

Lupte susținute
în Vietnamul de sud

® Ciocniri în delta Mekongulun
4$ Acțiuni în regiunea platourifor înalte

Ședința 
cabinetului francez 
consacrată 
problemelor monetare

PARIS (Agerpres). — Consiliul de 
Miniștri francez a examinat în șe
dința sa de miercuri, care s-a des
fășurat sub președinția generalului 
de Gaulle, problemele legate de a- 
propiata reuniune a reprezentanților 
„clubului celor zece" care grupează 
principalele puteri 
lumii capitaliste. Se ști- 
reuniune,
Stockholm, 
lească noi 
o acutelor probleme 
monetar al lumii c
Stockholm
tăți", a declarat după ședința Con
siliului de Miniștri/ Georges Gorse, 
ministrul informațiilor. El a relevat

Franța se va opune propunerilor 
accelerare a aplicării reducerl- 
tarifare asupra cărora s-a 
acord în cadrul „rundei

SCURTE

financiare ale 
că această 

care începe vineri la 
este chemată să ștabl- 
modalități de soluționare 

? ale sistemului 
capitaliste. „La 

vor fi serioase dificul-

căzut
Ken-

Că 
de 
lor 
de
nedy".

După ședința cabinetului, < 
ralul de Gaulle s-a întreținut 
numeroși experti financiari 
a pune la punct detaliile poziției pe 
care Franța o va adopta la reuniu
nea de la Stockholm.

Suharto

gene- 
t cu 

pentru

ales președinte
al Indoneziei

misie guvernamentală de tn 
chetă trimisă în regiunea A 
mazonia, la frontiera cu Co
lumbia și Peru, indieni din tri
bul Ticuna sînt folosiți drept 
sclavi pe plantațiile de cau
ciuc. Ancheta a stabilit că In 
dese rînduri aventurieri co- 
lunibleni și peruvieni invadea
ză zonele de graniță alo Bra
ziliei și capturează indieni ca
re apoi sînt transformați 1» 
sclavi.

♦
Conferința Națiunilor Unii- 

pentru comerț șl dezvoltau- 
(U.N.C.T.A.D, II) a hotărît 
miercuri să-și prelungească lu
crările pînă vineri la miezul 

Președintele conferin- 
ministrul 
a expli-

♦
In cei 50 de ani de existen

tă, industria aviatică a Ceho
slovaciei a produs 243 tipuri 
de aparate de zbor și 96 tipuri 
motoare de avioane. In ulti
mii 0 ani, Cehoslovaoia a ex
portat 0 000 de avioane în 
peste 50 de țări. In prezent 
sînt pregătite pentru produc
ția curentă avionul ușor cu 
două locuri „Z-32" pentru pi
loni sportivi, reactorul pentru 
călători „L-410" cu 17 locuri, 
cu o rază de zbor de 1 200 
km, care poate fi adaptat și 
pentru transportul de mărfuri.

♦
Pitoreasca localitate Maraba, 

din regiunea Maras (sud-estul 
Anatoliei) este sortită pieirii, 
în urma erupției catastrofale 
a apelor unui lac subteran. 
Inundațiile provocate au dis
trus pînă acum 150 din cele 
160 de case din Maraba, iar 
cei 1 185 de locuitori din a- 
ceastă localitate s-au refugiat, 
adăpostindu-se în corturi. Du
pă cum transmite agenția A- 
natolia, în cîteva zile Maraba 
nu va mai fi decit o amintire.

♦
Camera Populară a Republi

cii Democrate Germane a a- 
probat marți o lege care pre
vede că la 6 aprilie va avea 
loc un referendum popular a- 
supra proiectului noii consti
tuții a R. D. Germane. Acest 
referendum, precizează agenția 
A.D.N., va încheia dezbaterea 
asupra proiectului de consti
tuție.

♦
Biroul regional al Organiza

ției Mondiale a Sănătății, cu 
sediul la Brazzaville, a dat 
publicității o. statistică conform 
căreia în Africa mortalitatea 
infantilă este de 30 pînă la 40 
ori mai ridicată decit în țările 
dezvoltate ale Europei și A- 
mericii. Unul din cele mai ri
dicate procente se înregistrea
ză Ia mortalitatea nou-născu- 
tilor: din 1 000 de copii mor 
180—200. De asemenea, se 
menționează că un copil afri
can, din trei, moare înainte 
de a împlini vîrsta de 5 ani.

♦
Un cutremur de pămîat de 

gradul 6 a fost înregistrat 
marți noaptea In regiunea de 
nord-est a Libanului. Epicen
trul cutremurului s-a aflat, po
trivit afirmațiilor specialiștilor, 
la aproximativ 32 kilometri de 
Beirut. Seismul a fost resim
țit în mai multe localități li
baneze.

♦
Directorul Fundației națio

nale pentru problemele indie
nilor brazilieni, Jose de Quei- 
roz Campos, a declarat că 
bandiți peruvieni și colum- 
bieni, care operează de-a lun
gul frontierelor, folosesc in
dieni brazilieni ca sclavi. Cam
pos a arătat că, potrivit in
formațiilor obținute de o co-

nopții.
lei, Dinesh Singh, 
comerțului al Indiei, 

amînare este
a se permite 
adoptarea ra- 
asupra lucră-

cat că această 
necesară pentru 
definitivarea și 
portului general
rilor diferitelor comisii.

♦
Dr. William M. Strain, de 

la secția Universității din 
Rochester (S.U.A.), consideră 
că adăugarea unor cantități 
infime de zihc și vanadiu in 
apa de băut poate reduce ris
curile afecțiunilor cardiovascu
lare. EI își sprijină „teoria" 
pe două constatări : pe de o 
parte lichidul care constituie 
cea. 70 la sută din corpul u 
man conține aceste minerale, 
și, pe de altă parte, ele i«p- 
sesc la cardiaci.

Este posibil ca în aceste 
fapte incontestabile să rezide 
o metodă originală suscepti
bilă să prevină bolile de inimă.

♦
După cum anunța agenția de 

știri Anatolia. în urma ploilor 
torențiale și a inundațiilor ca
re au avut loc în provincia 
Konya, mai multe persoane 
și-au pierdut viata. Zece case 
s-au prăbușit, iar alte 70 au 
fost evacuate. Au avut loc 
mari alunecări de teren. La 
Eskishehir, din nord-vestul 
Turciei, din cauza alunecări
lor de teren opt case s-au 
prăbușit. Mii de acri de teren 
arabil au fost inundați.

♦
Aproape întreaga industrie a 

Irlandei a fost paralizată mier
curi, în urma unei greve a 
muncitorilor de la centralele 
electrice. Greva, intrată în 
cea de-a doua zi, continuă In 
ciuda unei legi care interzice 
orice acțiuni greviste. Greviș
tii cer îmbunătățirea sala
riilor.

1

DJAKARTA (Agerpres). — Con
gresul Consultativ Popular al Indo
neziei a aprobat în unanimitate nu
mirea generalului Suharto în func
ția de „președinte cu împuterniciri 
depline" pentru o perioadă de cinci 
ani, anunță agenția Reuter. Congre
sul a hotărît, totodată, aminarea ale
gerilor generale pînă cel mai tîrzlu 
în iulie 1971.

SAIG0N (Agerpres). — Orezări- 
ile din delta fluviului Mekong, un 
adevărat grînar al Vietnamului de 
sud, continuă să rămînă de cîteva 
zile terenul cotidian al ciocnirilor 
diutre trupele americano-saigoneze 
șl forțele patriotice sud-vietnameze. 
După cum anunță comunicatele ofi
ciale date publicității la Salgon șl 
citate de agențiile de presă, numai 
In cursul zilei de marți s-au înre
gistrat în deltă trei ciocniri conse
cutive între trupe saigoneze șl uni
tăți ale forțelor patriotice. Prima 
dintre ele a avut loc In provincia 
Ba Xuyen (150 km de Saigon), unde 
un grup de patrioti a surprins un 
detașament al forțelor saigoneze. 
Luptele au durat aproape nouă ore, 
scrie corespondentul agenției France 
Presse, iar în ajutorul salgonezilor 
a intervenit artileria americană.

Putin timp mai tirziu, la 100 de 
km depărtare au avut loc aproape 
ăimultan alte două ciocniri ale for
țelor patriotice cu unitățile regimu
lui de la Saigon. După cum mențio
nează agențiile de presă s-au înre
gistrat pierderi de ambele părți, iap 
la Ding Thong, luptele continuau 
încă la sfîrșitul zilei.

In același timp, în regiunea pla- 
tourilor înalte, unde de aproximativ 
0 lună situația se menținea relativ, 
calmă, au reînceput acțiunile

sive ale patriotilor. Un avion de re
cunoaștere american a fost doborît 
ieri de tirul patriotilor pe clnd 
zbura deasupra înaltelor coline care 
domină localitatea Pleiku. In sector 
au fost transportate imediat cu aju
torul elicopterelor unități ale celei 
de a patra divizii americane de in
fanterie, dar ele au fost prinse de 
tirul Intens al patriotilor.

Alte schimburi de focuri au 
loc în apropierea marii baze 
tare de la Khe Sanh.

si

■ a

(Va urma)

agenția sa
50 000 de

din jurul capitalei 
muntos. Bam Me 
350 km nord-esl de Ministerul Apărării al S.U.A. a 

două brigăzi de infanterie, un regiment 
șl palm escadrile de aviație vor începu 
triate din R.F. a Germaniei iu S.U.A. i

DE SUD. Mili- 
continuă să 

încercuirii la 
clteva imagini

din orașe
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NEW YORK (Agerpres). — Consi
liul de Securitate a ținut marii o 
nouă ședință consacrată examinării 
situației din Rhodesia, mai ales 
după executarea unor patrioti rho- 
desieni de către regimul rasist ai 
lui Ian Smith. In cursul reuniunii, 
ministrul afacerilor externe al Zara- 
biei. M. R. C. Kamanga, a supus 
unei critici severe politica dusă de 
guvernul Marii Britanii fală de re
gimul rhodesian, pronunlindu-se în

favoarea folosirii forței pentru înlă
turarea guvernului Smith. Au mal 
luat cuvîntul reprezentanții Brazi
liei, Paraguay-ului șl Pakistanului.

Președintele Consiliului de Secu
ritate, Ousmane Soce Diop, a anun
țat că viitoarea ședință a Consiliu
lui va avea Ioc In momentul cînd 
consultările în curs în vederea re
dactării unui proiect de rezoluție 
vor realiza progresele necesare.

MANEVRE ALE TRUPELOR 
AMERICANE DIN COREEA DE SUD

PHENIAN (Agerpres). - Citind 
surse din Seul, agenția ACTC scrie 
că în ziua de 26 martie întregul e- 
iectiv al celei de-a doua divizii a 
trupelor americane dizlocate in Co
reea de sud, la sud de zona demili
tarizată, a întreprins pe scară lar
gă exerciții de război. Forte ale ma-

rinei militare americane au execu
tat, de asemenea, timp de șase zile, 
exerciții antisubmarine și de ajutor 
naval la sud-est de apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene. In timpul aces
tor exerciții de război, forțele mi
litare americane au comis, în mod 
frecvent, provocări militare de-a lun
gul zonei demilitarizate.

(l)„INSURECTIE“ SAU 
REPETIȚIE GENERALĂ

Uimitor paradox vietnamez: 
a trebuit ca Frontul de Elibe
rare sau „Vielcongul" să lan
seze vreo .40 de batalioane 
care să asalteze 12 orașe 
prost păzite din Vietnamul de 
sud pentru ca occidentalii să 
descopere că acest F.N.E. exis
tă Intr-adevăr.

Presa europeană își dă acum 
seama că Vielcongul are o 
personalitate bine conturată. 
Oamenii se interesează de a- 
cești partizani și fșl dau sea
ma că reprezintă o uimitoare 
realitate politică. Dar de opt 
ani deja Frontul de Eliberare 
există, cu conducătorii săi, cu 
aparatul său. cu zonele sale, 
cu radioul său și 
de presă, cu cele 
cadre politice..

Sud-vietnamezii 
știau prea bine. Dar acum totul 
s-a schimbat in rapoartele lor 
cu Vielcongul: aceasta s-a 
manifestat fizic Ia porțile lor, 
pe străzile lor. In orașele lor. 
Mai erau insă unii care nu a- 
preciau decit tangențele răz
boiului. corupția, traficul, sa
lariile mari ale americanilor. 
$i deodată această duzină de 
orășele a luat contact direct 
cu războiul de stradă.

Inlli Saigonul, unde locuito
rii au crezul in primul mo
ment că este vorba de o nouă 
lovitură de stal, o răfuială In
tre militari Saigonul, unde se 
schimbau dolari In negru, un-

de olijerii din aviație aveau 
masă rezervată la „Maxim's" 
sau la „Chez Jo Marcel". Și 
unde F.N.E. centraliza servi
ciile financiare, se aproviziona 
cu medicamente, cu produse 
de intendență, cu combatanți.

Brusc F.N.E. a hotărtt să 
tulbure acest echilibru și a 
jucat o carte mare. Numai oc- 
cidenlalii, americanii .șl cițiva

La ordinea 
zilei

locuitori din Saigon sau Myl/io 
se miră de aceasta. Coman- 
dantul F.N.E. știa prea bine 
că va ciștiga lanslndu-și par
tizanii asupra orașelor din 
Vietnamul de sud pentru „o 
pradă" limitată.

Unii responsabili ai Frontu
lui ne-au afirmat acest lucru. 
Am avut recent discuții pre
lungite cu cadre politice șl 
olileri ai F.N.E. de pe platou
rile înalte din Vietnamul de 
sud. El m-au lăsat să le ob
serv viața, metodele de luptă 
in satele 
ținutului 
T huo!, la 
Salgon.

Aceștia din urmă sini cei ca
re au organizat ocuparea ora
șului de către trei batalioane, 
cel de-al treilea atac in mai 
puțin de o lună. Printre ei se 
află șeful militar al acestei 
provincii din Dar Lac, coman
dantul Ama Phim, născut In
tr-un sal de lingă Bam Mc 
Thuot, vechi partizan care de 
20 de ani conduce o unitate 
de rezistență locală.

„Ne-ar trebui 24 de ore ca 
să preluăm puterea In Vietna
mul de sud — mi-a spus el 
intre altele — dacă trupele 
americane s-ar retrage și dacă 
guvernul Thieu ar refuza să 
recunoască Frontul de Elibe
rare. La Bam Me Thuot treaba 
ar fi terminată fn clteva ore : 
poliția și siguranța ar pleca 
singure; ne-ar trebui o singu
ră oră pentru a lichida regi
mentul 45 de infanterie la mar
ginea orașului. Populația este 
cu noi, satele, lagărele de re- 
fuglafi...".

In zorii zilei de 1 februarie 
sediul regimentului 45 de in
fanterie a fost ocupat rapid 
de trupele F.N.E. Americanii 
au trebuit să recurgă la puș
cașii marini și la bombarda
mente pentru a recuceri Bam 
Me Thuot, astăzi pe jumătate 
distrus.

Dar acest ofițer cunoaște șl 
posibilitățile trupelor F.N.E șl 
ale Vielcongu/ui: el știe că 
un succes de acest fel nu poa-

le ii repurtat imediat împo
triva uriașelor baze americane 
din Vietnamul de sud. „Dacă 
miine atacăm baza de la Da 
Nang cu forța, mi-a spus el, 
nu o vom putea păstra, căci 
trupele americane sini mai 
bine înarmate și mai nume
roase. Ceea ce vrem este să 
dăm o lovitură morală forțe
lor americane".

Aceste două fraze alese din 
discuții îndelungate dovedesc 
luciditatea strategică a F.N.E. 
El a atacat acolo unde putea 
repurta o victorie imediată, 
limitată in timp, dar de o u- 
riașă valoare politică și de 
prestigiu.

Piuă aici orașele sud-vlet- 
nameze, care slnt mai degrabă 
niște tirguri, sate mari cu o 
singură stradă, unde căsuțe 
albe se inti nd pe kilometri în
tregi, ca fn tot sud-eslul Asiei, 
aceste orașe prelungi erau oa
recum calme. Am vizitat Hue 
ca turist, mi-am cumpărat bi
letul de Intrare cu piaștri și 
am canolat pe riui Parfumu- 
rilor. Sau am străbătut Bam 
Me Thuot pe jos la ora 2 di
mineața. pentru locuitorii lui 
eu fiind un străin, deci un a- 
merican. Le-ar fi 'fost ușor să ■ 
mă doboare: Se putea mi nea 
bine la Mylho, pe malul Me- 
conqului si se ajunge intr-un 
mic hotel chinezesc fn plină 
noapte, după stingerea de la 
ora 23.00. Astăzi Innla de stra
dă. dacă se poale numi astlel, 
este in toi la Mv//io. La Cho- 
lon, te puteai plimba liniștit 
ore inlreqi, in labirintul stră
duțelor chinezești

VIETNAMUL 
tarii americani 
numere zilele 
Khe Sanh. Iată 
prezentînd pe cei care sînt în 
permanentă asediați de for
țele patriotice.

Terenul de aterizaj de la 
Khe Sanh este unul din prin
cipalele linte ale tirului for
țelor patriotice — de aceea și 
acest militar fuge spre a se 
adăposti.

Minislerul vest-german al a- 
părării a anunțat prăbușirea 
unui nou avion „Starfighter", 
imediat după decolarea de pe 
baza aeriană Buechel, în apro
piere de Coblenz. Este al 77- 
lea avion de acest tip pe care 
îl pierd forțele aeriene vest- 
germane. Pilotul avionului s-a 
putut salva cu parașuta.

ȘTIRI
Dispută aprigă în jurai 
viitorului Insulelor Falkland

© Argentina revendică
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Nicanor Costa Mendez, 
a declarat că guvernul său nu va 
accepta nici un plebiscit asupra vi
itorului Insulelor Falkland, întrucît 
suveranitatea Argentinei asupra in
sulelor nu poate fi pusă la îndoială. 
Această declarație a fost făcută 
după o întrevedere avută de Men
dez cu președintele argentinean Juan 
Carlos Ongania. Ministrul de exter
ne a subliniat că restituirea Insule
lor Falkland către Argentina „con
stituie primul obiectiv al guvernu
lui său".

Departamentului de 
Popu- 

ime- 
amba- 
preci- 

determinarea 
acestei expulzări, care nu au iost făcute 
de guvernul Yemenului de Sud.

Berlin a sosit o delegație guvernamentală 
condusă de N. A. Tihonov, vicepreședinte

Purtătorul de cuvînt al
Stat al S.U.A. a anunțai că guvernul Republicii 
lare a Yemenului de Sud a cerut rechemarea 
diată a atașatului militar american de pe lingă 
sada Statelor Unite, căpitanul Dale Perry. El a 
zat că este in curs o anchetă pentru 
motivelor
unoscute

♦ La 
sovietică, 
al Consiliului de Miniștri. Delegația va purta con
vorbiri cu privire la colaborarea economică dintre 
R.D. Germană șl U.R.S.S.

Printr-o hotărire a Tribunalului suprem din 
Madrid, 69 de profesori de la Universitatea din Bar
celona au fost destituițl. „Vina" lor este că au pro
testat împotriva pătrunderii politiei în incinta univer
sității din Barcelona cu prilejul puternicelor mani
festații studențești din aprilie I960 șl au 
sla rectorului acestei universități.

cerut denii-

anunțat că 
I de bllndale 
i să fje repa- 
incepind de

restituirea îor
Insulele Falkland (numite de ar

gentinieni insulele Malvinas) sa 
află Ia aproximativ 600 km de coas
tele Argentinei. Ele sînt administra
te de Marea Britanic din anul 1833 
și au o populație de 2 000 de locui
tori. Argentina susține că are drep
tul de suveranitate asupra acestor 
insule, care au lost moștenite de la 
Spania, după ce a obținut indepen
denta. Intre guvernele argentinian 
și britanic au loc din 1966 tratative 
în legătură cu viitorul acestor in
sule.

luna viitoare, după cum fusese prevăzut la sfîrșitul 
anului trecui. Această măsură afectează aproximativ 
30 000 de militari apartinind trupelor terestre și 5 000 
de membri al forțelor aeriene americane din 
occidentală. Ea urmează hotărîrii anunțate in 
brie anul trecut de readucere din Europa în 
a 35 000 de militari americani.

Europa 
decern- 
S.U.A.

> Vicecancelarul și ministrul de externe 
publici! Federale a Germaniei, Willy, Brandt, 
în capitala Coastei di ‘ .
zlda o conierlnță a ambasadorilor vesl-germani ....
tarile situate la sud de Sahara. El a anunțat că, după 
încheierea conferinței ambasadorilor vest-geruianl, 
intenționează să efectueze o vizită in Ghana si Se
negal.

al Re
fl sosit 

Fildeș. Abidjan, unde va pre- 
din

Ministrul de finanțe olandez, Hendrik Wille- 
veen, a făcut o declarație in parlament in care a ară
tat că sistemul monetar internațional nu ar mal tre
bui să lie dominat de dolar. El a recunoscut că hotă- 
rirlle adoptate la Washington de „Pool-ul aurului1*, 
nrlvlnd crearea celor două piețe paralele a aurului 
— una oficială și alta liberă — au permis particula
rilor să investească sume considerabile pentru achi
ziționarea de aur.
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