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Relatam în ziarul de ieri că cetă
țenii din orașele Văii Jiului au răs
puns în mare număr la inițiativa 
consiliilor populare participînd la 
diferite lucrări de înfrumusețare. 
Ziua de duminică, adevărată zl de 
primăvară, a dovedit, o dată în plus, 
că acolo unde există preocupare 
din partea celor care răspund de 
gospodărirea localităților, și rezul
tatele sînt cele scontate. Astfel, 
duminică. în numai cîteva ore, mal 
multe localități și-au schimbat înfă
țișarea, au fost 
arbuști, au fost 
verzi, scuartiri, 
cele existente.

In orașul Lupeni 
totul altfel. Doar 
ca rele de la F.F.A. 
talul unificat și sectorul 
Ieșit să-și înfrumusețeze zonele din 
Jur. Dar tocmai acolo unde pe zi ce 
trece apar „pete" ale dezordine! nu

plantat! arbori șl 
amenajate noi zone 

au fost îngrijite

lucrurile stau cu 
cîtova colective, 

„Viscoza". spi- 
I.L.L. au

s-a nimic. Bunăoară pentru 
cooperativei „Deservirea", 
C.F.R.. al șantierului de 

ai unităților T.A.P.L.

făcut 
lucrători! < 
al stației 
construcții, 
n-a sosit încă primdvara(î). Șl, de
sigur. sosirea primăverii a rămas 
neluată în seamă nici de gospoda
rii orașului(?). Numai așa se expli
că faptul că lupenenii au partici
pat într-un număr mic la acțiunea 
de înfrumusețare de duminică. In 
cartierele noi au ieșit să-și înfrumu
sețeze zonele din jur doar vreo 100 
de locatari din blocurile F, C 3 șl. 
partial, H. Or, Lupeniul are aproape 
40 000 de locuitori. Și mai are, poa
te mai mult decît oricare alt oraș, 
impunătoare grămezi de gunoi, mo
loz, cenușă etc. In jurul căminului 
10 șl lînqă blocurile A. B, C, D, sînt 
mal multe grămezi de gunoi și ce
nușă, iar plăcile sînt scoase din tro
tuar, pereții pătotl, geamurile spar 
te etc. Șl nu mișcă nimeni un de

get! Nici în jurul blocurilor A 1, 
A 2, A 8, D 90, E 1, E 2, B l, B 5, 
B 6 nu-l curățenie I Iar pe străzile 
Aleea castanilor, Aleea plopilor, A- 
leea liliacului, Aleea narciselor, am 
căutat castanii, plopii, liliecii șl nar
cisele, dar, cu regret, nu am găsit 
nici un puiet. In schimb, am întîl- 
nlt peste tot htrtii, zone verzi căl
cate în picioare, pomi rup,ti. trotua
re nemăturate.

Să nu credeți cumva că într-o a- 
semenea zi frumoasă lupenenii n-au 
Ieșit la... aer. Au ieșit și încă în 
număr mare. Dar nu să curețe zo
nele verzi sau să planteze arbori șl 
arbuști ori să sădească flori. Au Ie
șit la plimbare, să joace cărți, să 
bată mingea pe zonele verzi. Hla- 
qhie Dumitru (19 ani), si băiatul Iul 
Tomșa Aurel, ambii din blocul nr. 
1, Aleea narciselor, bat mingea pe 
zonele verzi, Iar ciclistul amator 
Dănciuloiu Dumitru, de la șantierul 
de construcții, se întrece cu încă un 
coleg — tot pe zonele verzi. „Bă
ieții" din căminul 10 
pereții blocurilor din 
gunoiul ajunge pînă 
primului palier. Altl
ne terase sau Ia geam. în timp ce 
copiii distrug arborii, rondurile cu 
flori. Se fac că nu văd(!). Așa, de 
exemplu, două fetite 
lui Serafinescu Stefan 
Aleea narciselor) se 
nele verzi din fata
Viscoza. Rup. din cînd în cînd, cîte 
o creangă de la arbuști, aruncă cu 
pietre pe zonele verzi unde abia 
au răsărit firele de Iarbă. Și-n fata 
gheretei cu loz în plic sînt adunați 
ciorchine, vreo 30 de inși. Cum o 
să atragă atenția fetitelor cînd și el 
aruncă hîrtille pe trotuar, pe iarbă !?

Șl exemple de felul acesta ar pu
tea fi continuate. Astfel de „aspec
te" au loc în ziua cînd în orașul 
Lupeni, ca-n toate localitățile din 
Valea Jiului, principala preocupare 
a cetățenilor trebuia să fie partici
parea în masă la acțiunea de înfru
musețare, de punere în ordine a 
cartierelor. Or, era de așteptat ca 
atît consiliul popular cit $1 comite
tul orășenesc U.T.C. precum șl con
ducerile întreprinderilor, Instituții
lor din oraș să fi privit cu maxi
mum- 
ceste! 
reștl, 
acest 
Vrem 
fapte '

IN ZIARUL DE AZI:
•CADRAN

tehnico - economic

bat mingea de 
jur, în timp ce 

la geamurile 
locatari stau

(ale locataru- 
din hiocul 8 
joacă pe to- 
blocului 9 —

P. BRFBEN

de răspundere organizarea a- 
importante acțiuni gospodă

rie înfrumusețare. La Lupeni 
lucru nu ș-a întîmplat. De ce? 

răspunsul... mal ales prin

In plină 
efervescentă 
înnoitoare

La cariera de calcar de la Banița minerul Butaru loan preqăteșL' 
o nouă pușcătură.

Foto i N. Moldoveanu

CAMELEONUL DIN AUTOBUZ
Autobuzul Loneu Petro

șeai, a ajuns in stația din car
tierul 8 Martie al orașului Pe
trila. Aici, pe lîngă alți călă
tori, a urcat și un pasager cu 
apucături de cameleon. E ade
vărat nu-și schimba culoarea 
după mediul înconjurător, nu
mai vorba și „strategia".

— Poftiți la bilele — La in
vitat politicos taxatoarea.

doare mâ-— Ah, ce mâ 
șeaua — a răs
puns cameleonul.

— Bilele 
r&g, scoate-ți 
lele.
— Faceți-mi 

în fală, 
gravid, a repli
cat cameleonul.

Glumele lui de 
intenția vădită de i 

bilet a indignat pe 
/enți In autobuz.

— Sau scoateți 
coborifi tovarășe, i 
da astădată direct,

— Sd cobor l De ce sâ co
bor ? Pentru că așa vrei tu ? 
Las’ că vd știu eu. Faceți fn- 
vlrteli pe spinarea noastră Șl 
în loc să scoată bilet a adre
sat și alte cuvinte jignitoare 
taxatoarei.

Opinia călătorilor i-u inlie- 
rat Insă atitudinea. La început 
a încercat să țină piept tutu
ror. Exasperat de gălăgia din 
autobuz, șoferul a oprit certn- 
du-i certărețului să coboare.

— Pe mine nu mă dai tu 
jos. Cobor cînd vreau și unde 
vreau eu

Numai că n-a coborît cînd 
a vrut și unde a vrut ci direct 
la miliție.
început să

Orașul Petrila se află în plină e- 
tervescentă înnoitoare. Curțile, stră
zile, parcurile și zonele verzi au
fost curățate. In apropierea cinema
tografului Minerul din Lonea se
lucrează, intens la amenajarea unei 
noi zone verzi. Pînă tn prezent au 
fost plantat! peste 1000 de arbori șt 
arbuști ornamentali. Zilele trecute 
au fost aduși din crîngurile din 
propiere 150 paltini 
Valoarea lucrărilor 
fectuate în acest 
patriotică, depășește
tiunea de înfrumusețare a orașului 
Petrila continuă.

a- 
șl 13 mesteceni, 
gospodărești e- 
an, prin muncă 
300 000 lei. Ac-

Aici cameleonul a 
schimbe fețe, s-o 

„scalde".
Am glumit, 

că am glu- 
Ce
omul

n-a re
sd

glumească ?
La mi Iii ie s-a

cd
praSț gust, 

a nu scoate 
tofi cei pre-

bilet, sau 
s-a adresat, 
taxatoarea.

constatat 
se numește Ivă-‘ recalcitrantul

nescU Nicolae, că are domi
ciliul tn orașul Petroșeni, str. 
Funicularului nr. 3 și că lu
crează la preparația din Petri
la. S-a mai constatat încă un 
amănunt Ivănescu Nicolae a 
mal avut de-a face cu miliția 
pentru faote nu tocmai cinstite 

vede Insă că n-a învățat 
experiență an
ii va folos/ o

Se 
nimic din trista 
ierioară Poale

•iă lecție.

D CRIȘAN

Brigada ¥tiin(iiică
la Wucțoara

Recent, membrii unei brigăzi ști
ințifice de pe lîngă Casa de cultu
ră din Hațeg s-au deplasat Ia Nuc
șoara, un sat care se întinde la 
poalele munților Retezat. Aici, aș
teptați cu nerăbdare de un mare 
număr de locuitori, membrii brigă
zii științifice au dat răspunsuri la 
numeroasele întrebări puse de cel 
prezenți.

Printre cei care și-au dat concur
sul la reușita acestei frumoase ac
țiuni se numără profesorii Ștefan 
Itu și Ioan Groza, contabilul Gheor
ghe Dragoș, inginerul agronom Du
mitru Ifrim și medicul veterinar 
Otto Schneider.

Nicu SBUCHEA 
corespondent

Obiective pregătite 
pentru recepție

Grupul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M. a încheiat 
lucrările de finisaj la mai mul
te obiective urmînd ca acestea 
să fie recepționate în urmă
toarele zile. Este vorba de pu
tui de 
termică, 
sudură, 
magazia 
de apel
cinta Livezeni-est, instalația de 
răcire a apoi de la turbocom- 
presoarele minei Petrila, statia 
de ventilatoare Valea Arsului 
do la mina Lonea și casa ven
tilatoarelor de la blocurile III 
și IV, mina Lupeni.

„Mărunțișurin care 
grevează preful de 
cos# fa mina Anl-
noasa

AGENDA

aeraj nr. 2, 
atelierul de 

depozitul de 
de materiale
— toate aflate în in-

centrala 
forjă și 
ciment, 
și sala

Noi unități presta 
toare de servicii

Incepînd de astăzi, la Pe- 
trila au început să funcțio
neze, în noul complex de de
servire al cooperației meș
teșugărești din cartierul „8 
Martie", două unități pentru 
deservirea populației: o uni
tate de croitorie pentru femei 
și un atelier pentru reparat 
aparate de radio șl televizoa
re.

Se preconizează ca pină ia 
sfirșitul lunii aprilie, să fie 
deschise, în același complex, 
alte două unltătl pentru de
servirea populației — de len
jerie șl tricotaje.

Vînzări 
peste planul 
de desfacere

De la începutul trimestrului, 
planul de desfacere al O.C.L. 
Alimentara Petroșeni a fost de
pășit cu peste 2 000 000 lei. 
Printre unitățile care s-au e- 
videntiat, în luna martie, prin- 
tr-o deservire civilizată și de
pășiri Ia planul de vînzări se 
numără magazinele nr. 18 Pe- 
troșoni, (gestionar Anghel Con
stantin) cu 188 000 lei depășiri 
la planul de vînzare, nr. 42 
Petrila (gestionar 
Petru) cu 147 000 
șt magazinul nr. 
(gestionar Cioara 
8 000 lei depășire 
desfacere.

Szatmarl 
lei depășiri 
61 Lupeni 
Viorel) cu 

la planul de

VREMEA
Azi, la ora 8, termometrul a 

înregistrat temperatura maximă 
de pluș 4 grade la Petroșeni 
șl plus 5 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE i Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipita
ții slabe.

—- Nouiăfâ dân indus 
fria minieră

• FOILETON: 
„Muzeul casnic"4 de 
pe sfrada Obrejii
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EDUCAȚIA
Din procesul de formare multi

laterală a omului societății noastre 
socialiste, în care se îmbină armo
nios bogăția spirituală, puritatea 
morală și perfecțiunea fizică, face 
parte integrantă și educația estetică. 
Educația estetică a omului societă
ții socialiste începe — după cum 
se știe — în procesul muncii. In 
acest proces are Ioc prima reflecta
re a realității în conștiința umană, 
reflectarea estetică. Educația esteti
că începe prin cultivarea exigentei 
pentru frumos la locul de muncă, 
ea neputînd fi concepută în afara 
vieții sociale productive șl nici rup
tă de ea. Atît atitudinea de 
fată 
tă 
rea 
Iul,

„snob" 
de valorile estetice, manifesta- 

de „rafinați" cît șl cultiva- 
frumoșului de dragul frumosu- 
sînt străine omului de tip nou-.

Educația estetică înseamnă a reac
ționa cu spontaneitate în fata feno
menului estetic și nu doar putința

HELSINKI — Trimișii
Agerpres, Nicolae Ionescu _____

Ionescu, transmit: Cu prilejul vi
zitei oficiale po care o întreprinde 
în Finlanda, președintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Cornelia 
Mănescu, â depus luni dimineață 
coroane de flori la monumentul sol
datului necunoscut șl la monumen
tul fostului președinte al Finlandei, 
Mannerheim, situat tn cimitirul Hle- 
tanieml, pe țărmul Mării Baltice.

In sunetele unul marș funebru, in
tonat de fanfara militară, coroanele 
sînt purtate de-a lungul aleel stră
juite de mesteceni 
căreia se înalță 
tul — o Imensă 
neagră. Alături 
din qranit roșu 
lut Mannerheim.

Garda militară prezintă 
Premierul român, ministrul 
lor externe și celelalte personali
tăți păstrează un moment de recu
legere.

albi la capătul 
— domlnînd orizon- 
cruce de marmură 
se află i 
înăltat în

mormîntul
i memoria

onorul, 
afaceri-

Președintele Consiliului de Miniș^ 
trl al Republicii Socialisto România, 
ton Gheorghe Maurer, însoțit da 
ministrul afacerilor externe, Corne- 
llu Mănescu, a făcut luni dimineața 
o vizită de curtoazie 
Consiliului de Miniștri 
Mauno Koivisto.

La întrevedere, care 
rat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă, au fost d« 
fată ministrul afacerilor externe ai 
Finlandei Ahti Karjalainon, ambasa
dorul României la Helsinki, Nicolai 
Ioan Vancea, ambasadorul Finlandei 
la București, Kaarlo Makola, și alto 
persoane oficiale.

■Ar
In aceeași dimineață, ministrul a- 

facerilor oxterno al României, Cor
nelia Mănescu, a făcut o vizită do 
curtoazie ministrului afacerilor ex
terne al Finlandei, Ahti Karjaiainen.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au 
fost de fată ambasadorul României 
la Helsinki, N. I. Vancea, și amba
sadorul Finlandei la București, K. 
Makela.

președintelui 
al Finlandei,

s-a desfăștt- 
prietenească,

începerea convorbirilor oficiale
HELSINKI. — Trimișii 

gerpres, Nicolae Ionescu 
S. Ionescu transmit: La Palatul Gu
vernamental din Helsinki au înce
put, luni dimineață, convorbirile ofi
ciale dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialisto 
România, Ion Gheorglie Maurer, șl 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Finlandei, Mauno Koivisto.

Au participat din partea română

speciali A- 
și Mircea

ESTETICA
de 
a
Si 

ei

ce 
lui 

a 
în-

de a-1 explica. A demonstra 
Simfonia a IX-a, „Eroica" 
Beethoven este o capodoperă 
rămîne Impasibil la audierea
seamnă a fi un farsor. Sesizarea 
frumosului, în viața de toate zilele, 
Ia locul de muncă, în ambianta co
tidiană, în organizarea unul Interior, 
în vestimentație șl-n... conversație — 
sînt începuturi ale educației este
tice.

Cultivarea frumosului înseamnă, 
prin antiteză, înainte de toate radie
rea urîtulul. Iar educația estetică — 
„înlăturarea educație! urîtului". Indi
ferenta fată de muncă, fală de va
lorile materiale create, afișarea unul 
gust de import în vestimentație, 
străin profilului moral al poporu
lui român, cultivarea unei muzici 
fără melodie șl a unul dans care 
dezbracă pe individ de haina de om,

(Continuare in pag. a 3-a)

Jurnal de vacantă
ire/ sule de pionieri și șco

lari da Ia școlile generale din 
Valea Jiului, dornici să cu
noască Capitala țării, au lost 
timp de patru zile oaspeți ai 
orașului București, 
rea 
le-a 
terii 
le lor
agrement din Capitală, 
toria cu autocarul tn 
Bucureștlulul le-a oferit

Organiza- 
ireproșabilă a excursiei 
dat posibilitatea cunoaș- 
tn ansamblu a principa- 
obiective culturale șl de 

CdM- 
jurul 

elevi-

Atri/ĂLITATEA PE C.LOE

POLITICA Șl CONJUNCTURA 
ÎN PORTUGALIAcă 

un 
în-
se 
do

Așa 
din 
mai 
pro-

Guvernul portughez se laudă 
după război tara a înregistrat 
avînt economic care a cunoscut o 
cetlnire doar în ultimii ani. Dar 
pune întrebarea cine a profitat
acest avînt ? Fără îndoială că acea 
pătură care nici pînă acum nu a 
avut de suferit, și nicidecum ma
sele largi ale populației țărănești, 
care continuă să cultive pămîntul cu 
mijloacele cele mai primitive, 
stînd lucrurile, Portugalia, una 
țările continentului cu solul cel 
roditor, este silită să importe 
duse agrare.

Administrația publică se găsește 
în 1968 pe aceleași baze pe care se 
găsea în 1917 și nu corespunde pro
misiunilor guvernului. Deși s-au luat 
măsuri de modernizare, ele sînt pu
ternic frlnate datorită faptului că în 
posturile de conducere au fost nu
miți ofițeri, foști miniștri și alte per
soane necalificate pentru funcțiile 
respective. La aceasta se adaugă a- 
cumularea posturilor la stat și în 
societățile particulare, așa că nu 
este de mirare cînd un amiral, Hen- 
rigu<$ Tenreiro, 
stat, deținător a 
și membru a tot 
administrație, a
polul peștelui congelat.

Un post bun se numește ,,tacho"- 
oală de mîncare de la care a deri
vat cuvîntui „tachistas", deseiunînd

înalt funcționar de 
o duzină
felul de
acaparat

de posturi 
consilii de 
și mono-

care datorită relațiilor lor 
dețin numeroase posturi, 
explică cum destul de des

pe cei 
politice, 
Așa se 
interesele statului sau ale unor in
dustrii „coincid" cu cele ale 
persoane.

Singurul mijloc de apărare al 
letariatului este emigrarea din
vincie spre periferiile marilor orașe,

unor

pro- 
pro-

în așa-numite slumsuri, sau plecarea 
în străinătate. Guvernul este foarte 
atent și sever în ce privește emi
grarea peste granițele tării, deoa
rece aceasta înseamnă pierderea de 
mină de lucru. In ultimii ani, nu
mărul emigrantelor apli de muncă a 
crescut cu 400 la sută; în I960 au 
plecat din tară 14 000 muncitori, iac 
în 1965 — 72 000, ceea ce pentru 
o tară mică reprezintă o adevărată 
criză.

Se manifestă și o acută lipsă de 
forte calificate din cauza războaie
lor din colonii, unde monopolurile

duc lupta împotriva „teroriștilor". 
Se spune, de pildă, că războiul din 
Guineea portugheză este subvențio
nat de puternicul trust C.U.F., care 
fabrică săpun pe bază de cocs.

Așa cum în Portugalia nimeni nu 
se preocupă de situația populației 
rurale, tot astfel In colonii nimeni 
nu se îngrijește de populația băș
tinașă.

Exploatarea bogățiilor din Angola, 
Mozambic a fost predată companiilor 
străine. Un produs principal al ex
portului angolez, diamantul, se mal 
află și astăzi în mîinile belgienilor; 
societatea americană „Gulf" a a- 
nuntat că a obținut dreptul de ex
ploatare a petrolului din Cabinda. 
Companii americane au promis con
struirea unei șosele de-a lungul gra
niței de nord a Angolel, dacă li se 
va acorda exploatarea plantațiilor 
de arbori de pîine.

Ca și în Portugalia, zeci de loca
lități sînt lipsite de apă, electrici
tate, legături feroviare și drumuri 
carosabile, așa îneît și în colonii e- 
xistă două societăți, una care pro
fită și alta, la tară, care este lipsită 
de orice mijloc de trai.

lor. o imagine a prezentului, 
trecutului șl viitorului Capi
talei României.

Instalați tn confortabilele 
autocare ale O.N.T., ne-am 
îndreptat inițial înspre sta
dionul 23 August, marele 
complex sportiv bucureștean. 
Apoi, Șoseaua Nordului, ne 
conduce către locul unde o 
placă memorială reînvie ziua 
In care 
române 
forțelor 
eroic 1 
oprind pătrunderea 
tală a unor trupe

Indreplîndu-se 
neasa, pionierii 
Grădina zoologică, 
continuă, lăslnd 
te cartiere care 
mal Înfloritoare, 
Calea Victoriei, 
la Palatului R. S. Româ
ne, elevii află, prin in
termediul ghizilor de la
O. N.T., că sala are 3 200 lo
curi, o scenă cu o deschidere 
de 30 m. La ctteva minute de 
mers, o placă comemorativă 
amintește că tn acel loc a 
fost clădirea tn care tn mai 
1921 s-au ținut lucrările Con
gresului de constituire a
P. C.R. Autocarul se strecoa
ră prin mulțimea de vehicule 
către Palatul pionierilor, Aca
demia militară, Pia(a libertă
ții, Monument! H eroilor pa
triei.

tn ziua următoare pionierii 
au vizitat Muzeul de istorie 
a Partidului Comunist Ro
mân și a mișcării revoluțio
nare și democratice din Ro
mânia, Muzeul de Istorie Na
țională „Grlgore Anlipa" șl 
Palatul pionierilor.

Vizitind și principalele 
curi de agrement, 
n-a lipsit grădina 
cea mai veche din 
parcul de cultură 
Herestrău, cel mai 
din București (187 
re), grupul și-a terminat ex
cursia.

Pentru pionierii și școlarii 
excursioniști călătoria prin 
București a constituit o veri
tabilă lecție de istorie cu o 
evidentă eficiență în educa
rea lor patriotică

Dumitru CORNEA

“ unități 
și detașamente 
patriotice 

la Băneasa

ale armatei 
ale 

au luptat 
și Tunari 
In Capi- 

germane, 
spre Bă- 
au vizitat 

Drumul
tn urmă mul- 
mai de care 
ajungind în 
Privind Sa- 

S.
prin 

de

Io- 
din care 
Clșmiglu, 
București, 
și odihnă 
mare para 
de hecta-

la Helsinki, Ion

Cornelia Mănescu, ministrul aface
rilor externe, N. I. Vancea, amba
sadorul României
Bașchiru, director adjunct în Minis
terul Afacerilor Externe, Constanții». 
Radulescu, director adjunct în Mi
nisterul Comerțului Exterior, P. Să- 
căleanu, șeful Agenției economice 
române Ia Helsinki, și alte persoa
ne oficiale.

Din partea finlandeză Ia convor
biri au participat Ahti Karjalalnen, 
ministrul afacerilor externe, Jorma 
Vanamo, secretar qenerai în Minis
terul Afacerilor 
Veikko Makela,
landei Ia București, Risto Hyvarinen. 
directorul Direcției politice din 
M.A.E., șl alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, con
silieri și expertl.

In cadrul convorbirilor, care s-aa 
desfășurat într-un spirit de priete-

Externe, Kaarla 
ambasadorul Fin

(Continuare In pag. a 4 a)

La plantarea
puieților

180 de uteciști — studenți ai 
I.M.P., muncitori din Petrila și de 
la U.R.U.M.P., au participat, dumi
nică dimineața, la o acțiune de plan
tare a puietilor, desfășurată în lo
cul denumit Pîrîul Sorbului, aflai în 
apropierea triajului C.F.R. Petroșe* 
ni. După trei ore de muncă au fost 
plantați 2 300 puieți de brad

A

Intr^un
I

local
11OI1

Ieri, magazinul de 
te din Iscroni (care 
a funcționat lîngă podul Jiul) s-a 
instalat într-un nou local aflat lingă 
cinematograful sătesc, în acest L.-l 
fiind plasat mai aproape de consu
matori.

legume și fruc* 
pînă în prezent

•<-a,
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CADRAN tehnico-economic
„MĂRUNȚIȘURI** care gre

• In ianuarie 
1968, deși planul 
la cărbune a fost 
tul de cost n-a

la
februarie 
producție

și 
de 
depășit, pre- 
fost realizat.

• Ponderea amortismente
lor pentru utilajele care nu 
produc.

0 Consumul materialelor 
mărunte a concurat cu 336 993

16 ianuarie și februarie acti
vitatea minei Aninoasa a reu
șit să atingă linia de plutire. 
Experiența anului 1967, cînd 
numai trei luni s-au încheiat 
cu planul realizat, se pare că 
a fost plină de învățăminte. 
Ca urmare, în primele două 
luni din anul 1968 mina Ani
noasa a produs peste plan 747 
tone de cărbune. Acest fapt 

poate decît să bucure. In- 
numai realizarea cantitati- 
a planului, nu oglindește 
deplin activitatea depusă 
colectivul minei. Gu toate 
productivitatea muncii a

vă 
pe 
de 
că
fost realizată pe două luni în 
proporție de 100,1 la sută, de
pășirea prețului de cost dimi
nuează rezultatele de pînă a- 
cum. Astfel, tona de cărbune 
la mina Aninoasa, a fost mal 
scumpă față de prețul planifi
cat cu 5,94 lei în ianuarie șl 
cu 6,32 lei în februarie.

Ca urmare, în cele două 
luni s-a înregistrat o depășire 
a prețului de cost cu 993 213 
lei, cu toate că la capitolele 
salarii și energie s-au obținut 
economii în valoare de 160 110 
lei, respectiv, 47 271 lei.

Dintre factori, care au influ
ențat negativ prețul de cost 
amintim : depășirea consumu
rilor specifice la materialele de 
bază, amortismentele pentru 
unele mijloace de bază care 
nu mai sînt utile minei, depă
șirea cheltuielilor pe secții și 
calitatea producției, 
ianuarie, consumul 
riale peste normele 
a mărit prețul tonei 
ne cu 
rialele 
lemnul 
primat 
nomii.

Amortismentele au afectat 
depășirea prețului de cost cu 
suma de 114 364 lei. Cauza de
pășirii apare ca un non sens. 
Se mai plătește încă amortis
ment pentru funicularul Ani
noasa — Petrila care nu mal 
funcționează. De asemenea, în 
inventarul minei mai sînt încă 
utilaje, și probabil lucrări mi
niere propuse sau nu la ca
sare, dar încă necasate, care 
grevează prețul de cost al căr
bunelui extras. Dacă propu
nerile pentru casare ar fi fost 
făcute la 
dacă ar fi 
cupare în 
cheltuieli
lut fi evitate.

Cheltuielile secțiilor, 
fectat cel mai mult prețul de 
cost al producției, în această 
perioadă atingînd suma de 
689 237 lei. Aceasta ca urma
re a reparațiilor șl remedieri
lor — nu întotdeauna de cea 
mal bună calitate — efectuate

In luna 
de mate- 
prevăzute 
de
la

cum

„MIIZtdL MHIt" 
ilt |it sinii Dbrtjii

la funicularul și complexul 
sud. La acest capitol se adună 
și o depășire de 300 000 lei, 
pusă pe seama transportului 
muncitorilor, element de cal- 
culație neprevăzut în plan. 
Pentru ca pe viitor asemenea 
necorelari ale planului cu rea
litatea să fie evitate, credem 
că intervenția C.C.V.J. ar fi 
utilă și binevenită.

Despre calitatea producției 
am mai vorbit și-n alte mate
riale. Depășirea conținutului 
de cenușă cu 2,1 la sută a 
atras după sine în ianuarie 
și februarie o penalizare de 
8 282 tone de cărbune. Pen
tru sterilul extras în plus.

peste cantitatea admisă de nor
mele de calitate, s-au cheltuit 
bani care încarcă prețul de 
cost. Măsurile care se cer a 
fi luate în acest scop nu mal 
necesită termen.

Cele arătate reflectă unele 
aspecte ale activității econo
mice la mina Aninoasa. Fap
tele cer cu insistență mai mul
tă preocupare din partea con
ducerii E. M. Aninoasa, astfel 
ca realizarea cantitativă a pla
nului de producție să fie în 
deplină corelație cu eficiența 
economică.

îng. R. SEIEJAN

Creșterea eficienței econo
mice la U.R.U.M.P., reclamă, 
pe Jîngă alte măsuri tehnico- 
organizalorice, valorificarea pe 
scară cit mai largă a rezerve
lor interne, în scopul realiză
rii unor economii cît mai mari 
de metal. Acest lucru duce 
implicit la scăderea consumu
lui specific de metal pe uni
tate de produs, la reduce
rea prețului de cost, respec
tiv, creșterea eficienței eco
nomice.

In arest sens, preocupările 
conducerii uzinei, ale colecti
vului ei, au fost dirijate înspre 
depistarea posibilităților de a 
economisi metalul, aplicarea 
imediată a măsurilor propuse 
și urmărirea acestora.

Datorită specificului uzinei, 
rare constă în confecționarea

AGE NDA La cariera Bănită

Pentru lărgirea 
gamei de ventila 
toare de mină

Colectivul format din Ingi
nerii Coculescu Grigore și 
Dicu Alexandru, de la S.C.S.M. 
Petroșeni a început studiul 
,.Stabilirea 
pentru instalațiile de 
toare principale și a 
ilor optime de lucru 
tilatoarelor". Lucrarea 
ca bază pentru lărgirea gamei 
de ventilatoare fabricate în 
tara noastră.

început
tipodimensiunilor 

ventila- 
domeni-
a ven- 

va servi

Fronturi de lucru 
model

mă care au dus la creșterea 
productivității muncii și a 
producției la aceste locuri de 
muncă. Rezultate bune au fost 
obținute de brigăzile din aba
tajele nr. 311 de la Lonea, nr. 
6 vest de la Petrila, nr. 1 vest 
de la Vulcan și din alte aba
taje de la minele Lupeni, Uri
cani, Aninoasa.

Pe baza experienței acumu
late în aceste locuri de mun
că model, aparatul tehnico-in- 
gineresc al C.C.V.J. se ocupă 
tn prezent de sporirea numă
rului de abataje în care des
fășurarea procesului de pro
ducție să cunoască o organi
zare superioară.

A început montarea 
liniei de granulare 
nr. 3

capac i- 
cariera 
început 
a liniei 
prezent 

cu

In vederea creșterii 
tății de producție, la 
de calcar Bănița au 
lucrările de montare 
de granulare nr. 3. In
se montează un concasor 
fălci. Intrarea în funcțiune a 
liniei nr. 3 va duce la crește
rea producției zilnice de cal
car pentru furnale cu 400 tone.

Ansamblu de abataj
— susținere, auto
matizat

Exponale: mașini de spălat 
rufe, aparate de radio, televi
zoare, șl alte aparate electri
ce de uz casnic. Nu, nu este 
vorba de piese cu vechime de 
secole, ca In muzeele cărora 
le trecem corn prea rar pra
gul. Nici n-ar putea fi găsite. 
Sini cumpărate de-un an-doi 
sau chiar mai de curlnd, de ce
tățenii de pe strada Obrejii din 
Paroșeni. Muzeul, Încă nu e- 
xislă, dar sini toate condițiile 
pentru înființarea lui: apara
tele și mașinile electrice din 
inventarul cetățenilor care lo
cuiesc pe această stradă nu 
au In prezent nici o întrebuin
țare.

Spiritele mai ascuțite de pe 
strada Obrejii 
caută totuși un

n-au făcut de cit o plimbare. 
Cu ce să măsori tensiunea, să 
determini pierderile și cau
zele acestora ? Cu degetul na 
e încă periect posibil. Cei doi 
electricieni au trecut, au in
spectat și au plecat, după ca
re toate au rămas haltă.

Ce ar li constatat acești e- 
lectricieni dacă ar ii venit 
înarmați cu un volt metru și 
ar fl verificat cu toată atenția 
linia de alimentare cu energie 
electrică 1 Tovarășul Popescp 
l. Gavril, muncilor la termo
centrala Paroșeni, care locuieș
te pe această stradă, dezvă
luie cu profunzime o bună 
parte din cauzele acestei si
tuații. fn mod cu totul anor

mal. tensiunea 
scade de ia va-

unor produse unicale și de se
rie rnkă, acțiunea de econo
misire n metalului a cunoscut 
o desfășurare dificilă. La a- 
ceasta a contribuit șl faptul 
că uzina nu dispune de norme 
republicane pentru consumuri 
specifici, față de care econo
miile de metal să fie compa
rate. Ca urmare au fost ad
mise, la indicația forului tute
lar, drept normq de consum, 
normele prevăzute în docu
mentația tehnică de execuție. 
Pentru reducerea consumurilor 
prevăzute de aceste norme au 
fost introduse evidențe opera
tive, o nouă listă cu detalii 
care însoțește comenzile. Aces
tea sînt sprijinite de alte mă
suri, printre care amintim :

— modificările aduse docu
mentațiilor de execuție;

— respectarea parțială a do
cumentațiilor U.R.U.M.P., la 
produsele de serie;

— schimbarea materialului 
și a tratamentului termic la 
diferite roți dințate și piese de 
pompe, care au efectul de a 
prelungi ciclul de exploatare 
de 3—4 ori;

— o judicidasă respectare a 
planurilor de croire a diferi
telor ansamble;

— folosirea unor axe vechi 
la confecționarea tronurilor de 
roți pentru vagonete;

— deșeurile rezultate, în spe
cial la secția de construcții 
metalice, se restituie la maga
zie pentru a fi refolosite după 
caz la confecționarea altor 
piese.

De asemenea, s-au introdus 
unele evidențe la serviciile de 
concepție și tehnolog șef, cu 
privire la îmbunătățirea docu- 
montațiilgr, aplicarea planuri
lor de croire, alegerea unor 
tehnologii optime etc.

Rezultatul acestor măsuri •. In 
•inul 1967 economiile de me
tal s-au cifrat la 211 tone, iar 
în lunile trecute din 1968, eco
nomiile au ajuns la 60 de tone.

Aplicarea și urmărirea în 
continuare a măsurilor stabi
lite, valorificarea continuă a 
rezervelor interne In special 
la secțiile turnătorie și forjă, 
îmbunătățirea tehnologiei de 
lucru, vor duce cu siguranță 
la creșterea cantității de me
tal economisit, 
prețului de cost 
lor, la creșterea 
nomlce.

rost pentru a- 
paratajul elec
tric de uz gos
podăresc și au 
căzut de acord 
că este indi
cată reunirea 
lor fn cadrul u- 
nui muzeu. So
luția a întrunit 
unanimitatea, 

dar dacă n-a fost 
încă aplicată, 
aceasta este o 
repercusiune a 
faptului că nu 
s-a căzut de a- 
cord asupra de
numirii muzeu
lui. Unii au op
tat pentru „Mu
zeul născut din 
neglijență", dar 
denumirea s-a 
lovit de vetouri. 
Nu pentru că 
n-ar exprima 
o realitate, ci 
pentru că, fn

F 
O 
I 
L
E 
T 
O
N

luarea ei nomi
nală de 220 
volți la 1-10 sau 
chiar 100 V 
la consumatorii 
cei mai înde
părtați. Becurile 
aprinse abia 
dacă le zărești 
în întuneric, 
iar celelalte a- 
parale, la o a- 
semenea scăde
re de tensiune, 
refuză să răs
pundă la apel.

Unde se pro
duc aceste pier
deri de tensiu
ne ? In sobele 
locuințelor în 
șir construite 
mai de mult 
pentru energo- 
constructori. In 
aceste sobe, a- 
menajale pentru 
Combustia cu 
lemne, ard re-

mod sigur, mu
zeul ar fi ocolit de cei cu 
musca pe căciulă. Puși In si
tuația de a veni ei cu o denu
mire mai potrivită, adversarii 
primului nume i-au zis mai 
simplu : „Muzeul casnic". Pro
punerea a stirnit proteste vio
lente : denumirea e plată, nu 
spune nimic și n-ar atrage 
nici un vizitator. Aparate e- 
leclrice are fiecare cite unul- 
două fn casa lui, ce să caute 
la muzeul de rx* strada O- 
brejii ?

Disputa asta in jurul denu
mirii muzeului este foarte bine 
venită pentru sectorul l.R.E.H. 
din Vulcan, pentru că l-a mai 
slăbit cu reclamațiile legate de 
alimentarea cu energie elec
trică a consumatorilor de pe 
strada Obrejii. încă din luna 
noiembrie a anului trecut au 
început să curgă reclamațiile 
cum că e prea slab curentul 
electric și becurile, aparatele 
electrice de uz casnic nu pol 
fi folosite. In urma deselor 
reclamalii, pe strada cu prici
na au venit doi electricieni 
care, dacă n-ar li avut la el 
o biată lampă de control, un 
patent și o jumătate de bandă 
izolatoare, ar li putut jura că

șouri electrice 
de mare putere improvizate 
in modul cel mai rudimentar. 
Conductorii electrici aerieni 
nu sînl pozați pe izolatori ce
ramici. ci pe su porții metalici 
ai acestora, dind naștere, mai 
ales clnd e vremea umedă, la 
scurgeri. Mulfi consumatori 
cu regim paușal cuplează tot 
soiul de aparate de încălzit, 
care dintr-o dată fac să dispa
ră tensiunea din rețea.

Iată ce descoperiri ar face 
tovarășii din sectorul l.R.E.H. 
Vulcan dacă ar controla atent 
lucrurile. N-ar fi râu, pentru 
că oamenii au cumțxirat de
geaba mașini de spălat, apa
rate de radio și televizoare, 
plătesc abonamente și de pe 
urma tuturor acestora n-au de 
cit nervi.

$i pe urmă ar pune capăt 
disputei fn legătură cu denu
mirea muzeului. Căci, pină ia 
urmă oamenii pot ajunge la 
un acord, și după ce toiul e 
aranjat, pot trece din nou la 
ofensiva asupra celor de la sec
torul l.R.E.H. Vulcan. Nu de 
alta, dar varianta aceea cu... 
muzeul născut din neglijență 
nu sună îmbucurător j)eniru 
d inșii.

I. BARBU

Din comenzile 
trimestrului I

La mina din 
(R. P. Polonă) s-a 
darea în serviciu 
„ansamblu de abataj-susținere1 
în întregime automatizat, cu 
izotopi A.S.l.-l/ Aces*13?'^flsta- 
lații noi în tehnica minieră, 
care se compun din peste 
500 000 elemente din cele mal 
diverse, sînt opera unor spe
cialiști de la întreprinderile 
de construcție și de mecaniza
re a Industriei carbonifere 
din Gliwice.

Bielszowice 
procedat la 
a primului 

.»»In urma unui studiu efec
tuat în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii la exploatările 
miniere din Valea Jiului, încă 
de anul trecut au fost orga
nizate un număr de 38 locuri 
de muncă model. îmbunătăți
rea tehnologiei de lucru, me
canizarea complexă a opera
țiunilor principale, desfășurarea 
lucrului după graficul ciclic, 
au fost factorii cei mal de sea-

U.R.U.M. Petroșeni a preda', 
minelor din Valea Jiului, în 
cadrul comenzilor pe trimes
trul I, o seamă de utilaje, 
printre care: trei ventilatoare 
centrifugale de 2 500 mc/minut, 
cinci colivii pentru puțurile 
de extracție, 230 cărucioare 
pentru transportul lemnului în 
mină, două vagonete de unge
re pentru funicular.

cărbu- 
mate- 
ar fl

1,83 lei, deși 
de bază, 
de mină și aerul corn- 
s-an înregistrat eco-

la reducerea 
a sortimente- 

eficiontei eco-

vremea potrivită, 
fost mai multă preo- 
acest sens, 
„gratuite" ar

aceste 
fi pu-

Detectarea 
faliilor 
existente 
în fața 
frontului 
de abataj

R. BRÂDEANl

au a-

Trecerea cu frontul de lu 
cru peste o falie este întot
deauna însoțită de pierderi de 
producție și de o accentuare 
a pericolului de accidentare. A- 
ccste neajunsuri se accentuea
ză cînd sosirea la falie a fron
tului constituie o surpriză.

In cazul minelor din Valea 
Jiului, problema este destul 
de simplă, fiindcă sensul de 
exploatare 
faliile sînt 
cute, fiind 
galeria de
neraj, fie de amîndouă. Totul 
este ca poziția faliilor caie 
nu se mai văd din cauza ban
dațării galeriilor să fie ținute 
Jn evidență, eventual însem
nată pe elementele susținerii.

In alte bazine, care exploa
tează strațele în avans, iar la

este în retragere și 
în general cunos- 
interceptate fie de 

bază, fie de cea de

Noua stație de aeraj dată în folosință la Uricani.

‘Posta redacției

noi în cazurile — rare — cînd 
falia are un pas care reține a- 
tenția numai în mijlocul cîm- 
pului de abataj, s-a simțit ne
voia unui mijloc de detectare 
a faliilor.

In revista Bergbauwissen- 
schaften nr. 11/1967 este des
cris un aparat antigrizutos, 
creat pentru identificarea în 
mină a deranjamentelor tec
tonice, cu ajutorul undelor 
seismice dirijate. Experiențele 
au început încă în anii 1960/61,

sistem de control care să poa 
tă transmite date de la un număi 
de puncte îndepărtate la o ca
meră centrală de control. A- 
celași lucru este valabil și 
pentru mine și de aceea „En
glish Electric Company" din 
Stafford a pus la puDct un cu
prinzător sistem de control 
pentru mine.

Sistemul folosește o serie 
de tipuri de traductori insta
lați la mai multe puncte de 

>ntrol sau sub nivelul solu-

astfel liscul incendiului. Cînd 
supervizorul din camera de 
comandă cere informații dc la 
unul din punctele de control, 
el apasă pe clapa corespunză
toare 
rator 
rodul 
mare 
de informație. La punctul în
depărtat, semnalul este recep
ționat de detectorul de cod al 
traductorului respectiv, și a- 
ccsta este apoi conectat prin-

care determină un gene- 
de cod să transmită în 
binar semnalul de cho- 

al traductorului, furnizor

(Iunie în secvență. Un dispo
zitiv permite modificarea sec
venței de explorare pentru a 
corespunde necesităților curen
te. In cazuri extraordinare 
orice puru l poate fi ■ controlat 
«Hționînd clapa corespunzătoa
re; cînd clapa revine la locul 
ei, exploratorul continuă să 
acționeze (Jupă schema inițială.

Deoarece sistemul telemetrie 
comunică prin fir direct, sem-

Tov. NUBER FRANC1SC, Vulcan. 
Vă mulțumim pentru aprecierile fa
vorabile adresate.

Deficiențele pe care le sesizați 
privind gospodărirea orașului vor 
sta în continuare în atenția ziaru
lui, în vederea înlăturării lor.

Cealaltă scrisoare, în care vă re
feriți la aspecte în legătură cu e- 
mlsiunea ,,Reflector", a fost expedia
tă Radioteleviziunil române.

Tov. HENȚ IOAN, Deva. Mate
rialul dv. Intitulat „Munca, izvor al 
împlinirii" e scris îngrijit dar cu
prinde numai și numai generalități.

Tocmai asta îl face nepublicabil. Aș
teptăm de la dv. articole cu referire 
concretă ia aspecte din viața ora
șului, a colectivului în care mun
ciți.

Tov. ARMEAN NISTOR, Petro
șeni. La întrebarea care ne-ați adre
sat-o veți primi răspuns prin poștă.

Tov. ALEXANDRESCU DUMITRU, 
stația C.F.R. Petroșeni. Cele sesizate 
de dv. privind neregulile constatate 
de echipa de control obștesc la li
nele unități de alimentație publică 
le-am adus la cunoștința conducerii 
T.A.P.L. Petroșeni.

A

In Editura Academiei
a apărut:

ORIGINILE UMANISMULUI 
ȘI ALE CULTURII

NOUTĂȚI DIN INDUSTRIA MINIERA
L3

aparatul creat a permis să se 
constate că influența grosimii 
și purității stratului asupra 
metodei cu unde seismice este 
relativ redusă.

Sistem de 
comandă 
pentru mine

Pentru a funcționa în mod 
elicient, orice mare instalație 
industrială are nevoie de un

lui. Este vorba de microcomu- 
tatoare, care pot fi folosite la 
producerea unor simple sem
nale de „stare", plnă la tra
ductori complicați pentru sem
nale analoage purtătoare de 
informații asupra tensiunii, 
temperaturii, concentrației me
tanului etc. Toate aceste punc
te sînt conectate de camera 
de comandă centrală printr-un 
cablu ușor de 10 circuite care 
transportă și energia electrică, 
eliminînd necesitatea unei ali
mentări subterane și roducînd

tr-un releu de un circuit din 
-cablu. In același timp, un de
tector de cod din camera de 
comandă recepționează același 
semnal și acționează un releu 
care comută indicatorul res
pectiv la același circuit.

Generatorul de cod folosește 
opt circuite la transportul sem
nalelor sale binare, ceea ce 
dă un total de 256 coduri di
ferite. Acestea pot fi generate 
fie din clape acționate manual, 
fie printr-un explorator auto
mat care transmite toate

nulele pot fi eaise în ambele 
direcții. Astfel, un semnal poa
te acționa comenzi la puncte 
îndepărtate folosind un agre
gat special pentru controlul 
poziției In legătură cu un 
transformator electropneuma- 
tic. In camera de comandă, a- 
paralul de înregistrare poale 
li atașat de orice indicator 
putindu-se efectua o înregis
trare permanentă a unui anu
mit post.

Lucrarea prezintă problema ori
ginilor umanismului, origini pe ca
re autorul le situează în prima o- 
rînduire socială a omenirii, contrar 
opiniilor curente în domeniul isto
riei civilizației, care situează înce
puturile umanismului, cel mult, o 
dată cu apariția culturii antice.

Lucrarea cuprinde patru părți.
Prima parte închinată moralei, în

cepe cu discutarea critică a celor 
mai însemnate concepții asupra ge
nezei moralei (iluminiștii englezi, 
Nietzsche, Freud, Durkheim; S. Rei- 
naclt, Wistermarck, Berqson etc.). 
Valorificînd concepția școlii antro
pologice engleze și cercetările et
nografice de teren, autorul arată 
care sînt bazele sociale obiective 
care au permis închegarea raportu
rilor umane la originile societății.

Partea a doua urmărește să sub
linieze teza că ceea ce este specific

326 p„ 14 lei 
concepțiilor magico-religioase se deo
sebește în mod sensibil de procesul 
alienării religioase care a avut loc 
de abia o dată cu stratificarea so
cială din societățile primitive (Poli- 
nezia, Africa apuseană) și mai ales 
în societatea sclavagistă.

Partea a treia tratează prezența 
omului in literatura și arta primitivă. 
Autorul arată că departe de a fi 
copleșite de misticism și iraționalism, 
literatura și arta primitivă relevă o 
reflectare atentă și variată a pro
blemelor omului.

Ultima parte a lucrării este închi
nată elucidării a ceea ce trebuie să 
înțelegem prin „gîndire primitivă". 
Autorul arată că faptele de viață, 
cît și creațiile spirituale ale popoa
relor primitive ne permit să vorbim 
cu toată siguranța despre o gîndire 
economică, socială, juridică, etică, 
estetică și filozofică la aceste po
poare.
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Pe cine s-a supărat 
Maria ?

Doream să-mi cumpăr un jerseu 
ți m-am îndreptat spre magazinul 
nr. 22 din Vulcan. Intreblnd pe vîn- 
zătoarea Nistor Maria dacă are jer- 
seie mărimea 42, mi-a răspuns răs
tit :

— Nu vorbiți cînd număr banii II
După un timp de așteptare am 

repetat întrebarea. Răspunsul, pe 
același ton :

— Ce? Nu vedeți rafturile pline? 
l-am explicat că nu pot ști dacă 

are numărul pe care-1 caut șl ini-a 
retezat-o pe un ton flegmatic:

— Nu am I
Am aflat că această vînzătoare 

are fată de majoritatea cumpărăto
rilor o atitudine necorespunzătoarc. 
Mă întreb dacă asemenea oameni 
mai merită să facă parte din rîn- 
«Jurite lucrătorilor comerțului so
cialist.

OLIVIA BINDER
Vulcan

EDUCAȚIA
(Urmare din pag. 1) 

eînt, așa cum arăta Marx „rămășițe 
de zgură ale prostului gust cultivat 
de burghezie". Pe această linie, su
gerăm inițierea unor cercuri de stu
diere a artei moderne, pe lingă Casa 
«ie cultură, Inițiativă absolut nece
sară. La fel credem că se Impune 
organizarea mai sistematică a unor 
expoziții de pictură.

Cultivarea dragostei pentru fru
mos nu trebuie în nici un caz con
fundată cu plăcerea materială, pen
tru că sesizarea frumosului înseam
nă înainte de toate, o trăire a aces- 
tuia, o spiritualizare a sa. Plăcerea 
materială sau fizică nu poate pro
duce o adevărată emoție estetică. 
Acel care confundă plăcerea unei 
sticle de vin cu trăirea unei Idei 
frumoase, la vizionarea unui spec
tacol, nu poate emite pretenția de 
a fi un estet. La fel va dovedi o 
educație estetică rudimentară șl 
puțin suspectă acel care nu deose
bește emoția în fata „Anemonelor"

După 
mai multe reparații

Locatarii apartamentelor de la ul
timul etaj al blocului K din Lonea, 
trebuie să zugrăvească în fiecare 
an apartamentele. Asta pentru că 
acoperișul e stricat. Meșterii de la 
sectorul I.L.L. l-au reparat de mai 
multe ori dar în zadar. Cum plouă, 
apa ajunge în apartamente, iar o 
dată cu pereții se degradează și 
mobila. N-ar fi bine să se execute 
o singură reparație dar una ca lu
mea, nu de mintuială, cum s-a în- 
timplat pînă acum?

ȘTEFAN APETRJCH1OAIE 
I.onea

Unde plătesc 
dîljeniî curentul

Locuitorii satului Dîlja Mare tre
buie să se deplaseze la Aninoasa 
pentru a plăti consumul de energie 
electrică. Nu ar fi oare posibil ca 
în flecare lună, într-o zi dinainte 
stabilită, să se prezinte un casier 
la Dîlja ca să încaseze taxele pen

ESTETICĂ
Iul Luchian, sau zguduirea afectivă 
provocată de tragedia lui Romeo șl 
a Julletei de emoția revederii fiin
ței iubite sau de „savurarea" unei... 
Intrigi amoroase auzite de Ia vecini.

Posibilitatea formării educației es
tetice presupune, înainte de toate, 
o activitate personală intensă, o 
preocupare permanentă pentru acu
mularea unor cunoștințe multilate
rale, o strădanie permanentă de au- 
todepășire și o sete nestinsă pentru 
frumos, un caracter militant.

„Estetismul pur", realizarea fru
mosului de pe poziții egoiste numai 
pentru sine, trăirea unor idei, numai 
în eui individului, sînt concepții 
dăunătoare, cu rădăcini adinei în 
mentalitatea individualist-burgheză. 
In socialism frumosul nu se poate 
realiza decît în societate și pentru 
societate. Realizarea frumosului pen
tru individ, ca membru a1 societă
ții, nu trebuie Înțeleasă deci, ca o 
noțiune abstractă, ce se poate rea
liza numai pe plan spiritual. Pentru 
că scopul final al educației esteti
ce este întregirea omului, adică crea
rea acelor calități care să-l caracte 
rizeze ca om multilateral și anton 

tru energia electrică ? Dar atunci 
să nu așteptăm în zadar, cum s-a 
întîmplat în ziua de 5 martie, cînd 
casierul nu s-a mai prezentat — 
așa cum promiseseră tovarășii de 
la I.R.E.H.

I.UP BÂBUȚ VASILE
Dîlja

Cînd luna se as
cunde după nori

De mai mult timp, drumul dintre 
Lonea și Jiet nu este iluminat. Cei 
aproximativ 200 de muncitori care 
merg și vin de la lucru noaptea, 
străbat această cale pe întuneric. De 
peste 6 luni, nici incinta qurii de 
mină Jiet nu este iluminată. Seara 
pofi ajunge în condiții bune la Jiet 
doar cînd luminează luna. Dar cînd 
luna se ascunde după nori calci pe 
nimerite...

Cînd vor face lumină în această 
poveste gospodarii orașului și al 
minei î

Constantin 1VÂNUȘ
Petrila

tic. Prin această optică, realizarea 
frumosului are un caracter profund 
social, el realizîndu-se atît în ca
drul relațiilor sociale cît și în folo
sul acestora.

Fără finalitatea ei practică, respec
tiv fără o transpunere în plan etic, 
educația estetică nu prezintă valoa
re. Trăirea unei Idei estetice în fata 
umanismului capodoperelor Renaște
rii, exaltarea estetică la audierea 
simfoniilor lui Beethoven ce preamă
resc geniul uman sînt diminuate de 
folosirea excesivă în relațiile perso
nale și mal ales de serviciu a ex
presiilor „tu", „mă", „voi" etc.

La fel acela care va aprecia la 
justa lor valoare lucrările fmpre- 
sionlștilor în pictură, ca o revoluție 
novatoare a tehnicii și culorii, nu va 
putea emite pretenții de a fi un es
tet, atîta timp cît la locul de mun
că se va opune procedeelor noi, so
luțiilor îndrăznețe, perfecționării con
tinue a mijloacelor de muncă.

Problematica educației estetice este 
multiplă. Necesitatea el socială șl 
individuală este o strigentă a zile
lor noastre, făcînd parte din carac
teristicile omului modern. De aceea 
nu se poate nlcicînd Ignora această 
latură a educației multilaterale.

Horia NELEGA

MARȚI 2 APRILIE
17.30 Pentru cei mici:

Ecranul cu păpuși: „Pa
gini din istoria risulul“. 

18,00 T.T.T.
Teletehnica pentru toți.

18.30 Curs de limba franceză
(lecția a 10-a).

19,00 Pentru tineret.
„Vă place muzica 7"

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial: Thierry la

Fronde.
20,26 Album de poezie.
20.45 Scară de teatru:

„Punctul O" dc Inves Ja- 
miaque.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Filme
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PETROȘENI — 7 Noiembrie:
Leu] african ; Republica: Lordul din 
Alexanderplatz ; PETRILA : Pasărea 
Phoenix ; LONEA — Minerul: 
Moshi, Moshi.' Alo Japonia ? ; VUL
CAN : 101 dalmațieni ; PAROȘENI i 
Verificat, nu există mine; LUPENI 
— Muncitoresc: Maica Ioana a În
gerilor ; URICANI : Magaz.inul de 
pe strada mare.

Tragerea de 

amortizare ADAS
Administrația Asigurărilor de Stal 

anunță că la traqerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață, din 81 
martie 1968, au ieșit următoarele 
opt combinații d» litere:

V. E. G. Z. F. J.
J. G. U. Z. S .O.
F. S. X. L. H. B.
Z. T. E. W. O. P.

Toii asiguratii care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele, în or
dinea ieșirii la tragere, una sau mai 
multe din aceste combinații, se vor 
prezenta la unitățile ADAS, pentru 
a-și primi sumele cuvenite.

Noi tipuri de scaune 
tapițate

TG. JIU. I a complexul de indus
trializare a lemnului din Tg. Jiu au 
intTaf recent in producția de serie 
patrii noi tipuri de scaune. „Lotru", 
unul dintre acestea, livrat nu de
mult unităților comerciale, este ta- 
pilat cu materiale din poliuretan și 
dispune de posibilități de adecvare 
la garniturile de mobilă existente 
pe piață.

Complexul de industrializare a 
lemnului din Tg. Jhi fabrică în se
rie. In momentul de față, 12 tipuri 
de scaune și 6 de mobilier curbat, 
larg solicitate in țară si peste ho
tare.

Lucrări de restaurare 
la cetatea din 
Tirgu Mureș

Recent a început restaurarea pri
melor două bastioane, din cele 7, 
ale cetății din Tg. Mureș, unul din 
marile monumente istorice din Tran
silvania. In această etapă se preve
de, de asemenea, restaurarea altor 
trei obiective: biserica din centrul 
cetății, școala latină, precum și clo
potnița, obiective apreciate de spe
cialiști ca cele mai importante din 
cadrul acestui complex, construit in
tre anii 1603—1621. După restaura
re, monumentalul complex, care se 
întinde pe o suprafață de 5 ha, va 
găzdui numeroase instituții cultura
le și artistice, muzee, biblioteci do
cumentare. In centrul cetății va fi 
amenajat un frumos parc de odihnă.

Hîrtie fotografică 
„Ario" de tip nou

Specialiștii fabricii „Arfo" din 
Tg. Mureș au realizat noi tipuri de 
hîrtie fotografică „Arfo-tip", pe 
bază de emulsii de clorobromură de 
argint. Cu ajutorul noilor retete 
s-au produs, astfel, primele canti
tăți de hîrtie foto „bromograf", des
tinată cărților poștale ilustrate. In 
cursul acestui an, specialiștii de 
aici vor livra 550 000 mp din acest 
nou tip de hîrtie, din caro se pot 
realiza circa 36 milioane de cărți 
poștale ilustrate.

(Agerpre*)

O noua stagiune 
balneowterapeuiică

TULCEA. Pe malul lacului Nun
tași din nord-estul Dobrogei se dez
voltă o nonă stațiune balneo-terape- 
utică. Aici se reamenajează o pla
jă, se delimitează locuri de instala
re a corturilor pentru turiști etc. 
Lacul Nuntași are un nămol fin, 
sulfurat, negru-cenușiu, puternic mi
neralizat, de aceeași calitate $1 efi
ciență terapeutică cu cel de In Te 
cliirghiol. De altfel, întreaga extre
mitate sudică a complexului de la
curi Razelm-Sinoe din această zonă, 
cu o salinitate de peste 15 gr/litru, 
cu ape puțin adinei și condiții avan
tajoase ale regimului helioterm, cu 
cantități mari <-le nămol îndeosebi

Pe linia îmbunătățirii cali
tății produselor, colectivul 
uzinei „Unio" din Satu Mare 
a realizat anul acesta 'loco
motive electrice de mi
nă și ventilatoare cu cali
tăți tehnice superioare. O da

PROGRAM DE RADIO

in sudul lagunei Sinoe, reprezintă 
o adevărată rezervație balneara. Ea 
este întregită de plaja maritimii de 
Ia Ghituc, lată de cîtiva kilometri, 
cu nisip fin asemănător celui de la 
Mamaia.

In viitor, pe măsura extinderii 
acțiunilor de exploatare complexă a 
acestei regiuni balneare, vor fi lua
te măsuri pentru valorificarea el 
turistică.

In planul de activitate al Agen
ției O.N.T. din Tulcea se prevede ca 
încă în anul acesta să fie prelun
gite traseele turistice în această 
zonă puțin cunoscută pînă acum.

(AqerjVes)

tă cu utilarea ccter două hale, 
una de tratament termic, iar 
alta de fabricare a stîlpilor 
hidraulici pentru abataje, pro
ducția uzinei va crește a- 
proape de două ori.

—•—
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Reparații
de mintuială

Blocul nr. 2 face parte din lotul 
primelor construcții ale cartierului 
8 Martie din orașul Petrila. Bidiga 
loan s-a mutat într-unul din apar
tamentele blocului respectiv acum 
12 ani, numărîndu-se printre pri
mii săi locatari. Are însă omul o 
nemulțumire. Se topește zăpada de 
pe acoperiș, apa inundă apartamen
tul. Cade ploaia afară, cade și în 
camere. Sub influenta apei, tavanul, 
parchetul și chiar mobila au sufe
rit deteriorări serioase. A făcut 
omul reclamatif la sectorul I.L.L. 
Petrila. L-au urmat și locatarii 
Schneider Francisc, Blaga Marla, 
Ungureanu Gheorghe, Deak loan. 
Maxim Elena și deputatul Silvestru 
Wilhelm. In urma sesizărilor repe
tate, conducerea I.L.L. Petrila a tri
mis oamenii să facă reparații. Cali
tatea acestor reparații n-a preocu
pat însă pe nimeni așa că In apar
tamente continuă să plouă ca afară. 
Locatarii de aici se întreabă pe 
bună dreptate : cînd se vor face re
parații care să fie într-adevăr re
parații șl cine plătește punerea la 
punct a apartamentelor deteriorate?

GĂINĂ PETRU 
corespondent

La Aninoasa HANDBAL
/ emeritatea 

arbitrilor

Victorie cafego

rica, pe deplin

meritată

S. O. S-ul 

barăcilor 
de pe 
Valea Baleii

Cu ani în urmă, în satul Paro- 
șenl, în apropierea pîrlului Valea 
Baleii, au fost construite 27 barăci. 
Pentru a rezolva, temporar, cerin
țele de spațiu locativ de atunci. 
Cît timp aceste locuințe provizorii 
au fost administrate de fostul sfat 
popular Vulcan, LL.L.-ul nu-și făcea 
nici o grijă în privința lor. Dar în 
luna noiembrie a anului 1966 fostul 
sfat popular Petroșeni a dispus, 
printr-o decizie, transferarea res
pectivelor barăci la I.L.L. Petroșeni. 
Numai că cei de la I.L.L. nu s-au 
sinchisit nici pînă azi să le preia și 
«ici să le demoleze. Consiliul popu
lar Vulcan încearcă zadarnic cu a- 
drese și telefoane să urgenteze 
preluarea barăcilor de către I.L.L. 
Aș I lleliștii n-au dat și nici nu dau 
vreun răspuns la adresele primite.

Și, în timp ce adre.sele, convorbi
rile telefonice își urmează cursul 
,/obișnuit", unii locatari se mută din 
barăci în blocuri. Cum barăcile ne- 
locuHe sînt lăsate pe mai departe 
î« „paza" cerului, în scurt timp unii 
„wcini grijulii" „mută" ușile, fe- 
restrete, sctodurile din perete, du
șumelele de te barăcile nelocuite te 
ei acasă. Orice trecător care vede 
barăcile se întreabă: Să fie chiar 
atît de lipsită de simțul gospodăresc 
întreprinderea de care tin aceste 
barăci?!. Așa se vede I

P. B.

dintre Minerul Aninoasa 
Ghelar, din cadrul eta-

minutul 3, Broască Fi. specu- 
o greșeală de apărare și în- 
Scorul de 1—0 în primele mi- 
de joc cu un adversar redu- 
nu

Revenită în tară din turneul în
treprins în R.P. Bulgaria, echipa fe
minină de handbal a Școlii sportive 
din Petroșeni a susținut în Bucu
rești patru meciuri cu echipe simi
lare ale școlilor sportive din Con
stanta, Brașov, București șl Craiova, 
în cadrul „Cupei municipiului Bu
curești". împărțite în două serii, e- 
chlpele participante au susținut me
ciuri sistem turneu. Invlngînd 
chlpa Școlii sportive din Brașov 
84—14, pe cea a 
2 din București 
23—11 «i pchipa

Școlii sportive 
(echipa a Il-a) 
Școlii sportive

BASCHET
înseamnă încă victoria.

Intîlnirea 
șl Minerul 
pel a Il-a a returului campionatului 
interjudetean de fotbal, a prilejuit 
o dispută extrem de dîrză. Gazdele 
și-au aruncat în luptă toate forțele 
pentru obținerea victoriei și un loc 
mai bun în clasament. Oaspeții au 
procedat la fel pentru a se menține 
în rlndul fruntașilor seriei.

In 
lează 
scrie, 
nule 
labil
telegînd acest lucru și, desigur, 
curajate de gol, gazdele combină 
ce în ce mai bine, creează faze 
joc de rară frumusețe, reușind ast
fel să-și domine categoric adversa
rul. In această parte a jocului au 
plăcut mult insistenta liniei de atac, 
execuțiile tehnice, orientarea tactică 
simplă și clară și mai ales viteza în 
acțiuni.

Oaspeții s-au apărat cu mult calm, 
iar ofensiva și-au bazat-o pe 
traataruri periculoase la 
părată de Gram.

In minutul 35, Olteanu 
rul: execută impecabil

con- 
poarta a-

ridică sco- 
o lovitură 

liberă de la 18 metri și zguduie pla
sa In coltul de sus al porții.

Primele 10 minute din cea de-a 
doua parte a jocului aparțin oaspe
ților. In minutul 55 Goantă este pe 
punctul de a înscrie, dar aceasta a 
fost ultima ocazie de gol pe care au 
avut-o ghelărenii, deoarece din acest 
minut gazdele reiau din nou iniția
tiva. In minutul 75, la capătul uneia 
din cele mai 
sive din acest 
de-al treilea 
printr-un șut
Arbitrul de centru Florea Nicolae 
din Deva a condus fără greșeli un 
meci greu. A 
cu autoritate 
regularități.

La juniori,
Minerul Ghelar 8—0 prin neprezen- 
tarea Minerului Ghelar.

frumoase acțiuni ofen- 
joc, Furnea înscrie cel 
gol pentru aninoseni 
bombă de la 16 m.

temperat și sancționat 
orice Încercări de ne-

Minerul Aninoasa

C. DANII A

7—6, handbalistele an- 
prof. Eugen Bartha au

Etapa a patra a returului 
s-a caracterizat printr-un fapt 
ieșit oarecum din comun. Au 
fost acordate patru lovituri 
de la 11 metri din care trei 
tn favoarea oaspeților. Au 
beneficiat U.T.A., U. Cluj și 
Rapid. Să se mai spună des
pre arbitri că nu sînt teme 
rari și că ar... -cocheta cu ga-' 
dele I

cîști- 
Școlll 
aprig 
capă-

seriel a Il-a, echipa 
din Constanta, a fost 
victoria revenind, la 
dispute Interesante, echipei

e- 
cu 
nr. 
cu 

din

Graiova cu 
trenate de 
cîștigat prima serie. Meciul decisiv 
pentru obținerea trofeului, cu 
gătoarea 
sportive 
disputat, 
tul unei
noastre cu scorul de 14—12.

Pentru victoriile obținute, atît în 
turneul din Bulgaria cît și in „Cupa 
municipiului București", merită de
pline felicitări componentele între
gului lot de handbaliste rare-au fă
cut deplasarea.

Două anga
jamente.
patru goluri

înaintea meciului Steaua — 
Farul, Iancu, atacantul cen
tral al oaspețiloT a promis că 
va înscrie un gol în 
apărată de llaidu. Nu 
nut de cuvînt fiindcă 
scris... două. Tinărul
'II a făcut aceeași promisiune 
cu condiția să joace. A mai- 
cat tot -două țjoluri -dar în nu-

«
jucat, mult a marcat. E și a-

poarta 
s-a ți- 
a ln- 

Tătaru

oeasta o -performanță.

cu Rapid. Răducanu,

să... vadă EninqeH '

pentru a

în acest 
din me-

In- 
în- 
dln 
de

în joc, fapt 
cîștigînd 

1a o diferență 
repriza a Il-a
și ei cîteva acțiuni mai 
Dar prea puțin

de car* 
detașa* 
de 25 
oaspeții

al doilea al Jiului,

picior greșit, n-arc

mai 30 de minute. Puțin

prins pe»

ȘTIINȚA PETROȘENI 
UNIO SATU MARE 82

Superiori in toate compartimen
tele, gazdele au desfășurat un joc 
de un bun nivel tehnic. Aplicînd 
Indicațiile antrenorului Silagy, în 
prima parte a jocului, de a practica 
presingul permanent, studenții punc
tează coș după coș. Oaspeții se de
zorganizează
gazdele profită, 
repriza I, 
puncte. In 
construiesc 
interesante,
emite pretenții la victorie.

Diferente de coșaveraj 
meci, precum și diferentele

ciurile precedente, dovedesc buna 
pregătire a echipei în acest sezon. 
Intîlnirea s-a caracterizat printr-o 
notă de înaltă sportivitate, din par
tea ambelor formații, pe fot parcur
sul ei. Pentru studenti, realizatorii 
punctelor au fost : DAVID GEORGE 
(18), IANOSIGA (17), ROTARU 
BOCHIȘ (13). BOBDICEANU 
STUREC (4). De la oaspeți cele 
multe puncte au fost realiznle 
Serdult 15, Sîrbu 12, Lupan 8.

Intîlnirea a fost foarte bine con 
lusă de brigada bucureșteană I 
iheorqbe — Stinghie V.

G CAZAN

in meciul

tim>p nici

4 jkUUMAaUJ j

8,25 Muzică și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar ;
10,00 Cîntă formația Horia Ropcea ; 
10,10 Curs de limba franceză; 10,30 
Liedul românesc; 10,45 Program do 
rîntece; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Cîntăreți al plaiurilor noastre; 11,30 
Melodii din filme; 11,45 Sfatul me
dicului: Băuturile de protecție (apa, 
sifonul și laptele), în alimentația 
muncitorilor din industrie:; 12,00 
Dansuri din operete; 12,22 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,20 
Piese instrumentale; 13,30 Emisiune 
literară ; 13,50 Soliști și orchestre 
de muzi.că ușoară; 14,15 De ce? De 
unde? De cînd?; 14,30 Radio-pu- 
blicrtate ; 14,50 Cîteva minute cu
Paul Anka ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Cîntă Maria Pașra 15,15 Săp- 
tămîna culturii ungare; 15,30 Prime 
audiții de operetă : ,,Fatinrtz.fi" de 
Supe (fragmente); 15,45 Muzică 
ușoară de Temistocle Popa.; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic ; 16,20 Piese corale de Nico- 
dlrii Ganea ; 16,35 Muzică de >p<-ră; 
16,55 Prelucrări din folclor de Mir
cea Chiriar; 17,15 Antena Fmen-iu- 
lul ; 17,35 Simfonia nr. 40 în sol mi
nor de Mozart ; 18,00 Ruletin de ști
ri; 18,05 CaleidoscoD miiziral ; 18,30 
Radiosimpozion : Noua orqanizare 
administrativ-teritorială — farlor di
namizator al vieții sociale ; 18.5(i Jo
curi de doi; 19,00 Radioqazeta de 
reară ; 19,30 O melodte pe adresa 
dumneavoastră; 20 00 Buletin de 
știri ; 20,05 Radio-magazin sportiv ; 
20.1? Melodii tomâneslj ; 20,40 Fo
noteca do aur; 21,00 Metronom '68; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
m<‘teorologic; 22,20 Cîntă Luminița 
Cosmin ; 22,30 Moment noetic • 22.35 
Primăvara în muzică ; 23.00 Inlerte- 
rente lirico — muzică ușoara ; 24.00 
Buletin de știri • 0,05—5.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II
Stația 351 m : 6,45—7,00 Agenda 

bucureșteana ; 7,00 Melodii popu
lare interpretate de Dumitru Bălă- 
șoiu ; 7,10 Tot înainte; 7,30 Buletin 
de știri ; 7,39 Aranjamente pentru 
fanfară; 7,45 Varietăți folclorice; 
■"•,00 Muzică ușoară ; 8,20 Prelucrări 
corale; 8,30 Buletin de știri; 9,00 
Lucrări de cameră de Anatol Vieru ; 
9,33 Valsuri vocale și orche-iralej 
10,00 Buletin de știri; 10,05 r-ncer
tul In Re major pentru flaut -i or- 
clieslră de Franz Xaver Richter ț 
10 30 Odă limbii române; 11,15 In- 
șir-le mărgărite; 11,45 Emisiune de 
cîntece si jocuri ; 12,00 Buletin de 
știri; 12,07 Varietăți muzicale; 12,45 
Convorbiri telefonice pe portativ; 
13,18 Vechi melodii de muzică ușoa
ră ; 13,30 Program susținut de or
chestra de muzică nopufcră a An
samblului „Ciorirlia"; 14,00 Radio
jurnal. Soort ; 14,08 Conce-t de
prînz ; 15.00 Pagini din noercta 
. Clopotele din Cornevilie" de 'Ban
quette; 15,15 Pe strune de chitară; 
15,30 Orizont științific; 15,45 Cînte
ce patriertioe; 16,00 Muzică ușoară; 
16,15 Sfatul medicului; 16,20 Lexi
con folcloric muzical; 16,45 Duete 
instrumentale de muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Simfonietta 
cte Zono X’anoea; 17,00 Aceea*-! nre- 
lodu trei interpreți ; 17,40 Radio
publiciiate ; 17.50 Formația Sin rron; 
18 00 C'.'iiti Valeria Golojoară ; '8.10 
Tuciul ,SS înte'eoem muzica": '8 40 
Muzică ușoară; 18,55 Buleth) de 
5tiri ; 19.00 Mișcări penlru pian și 
oTcbesIră de Ioot Stravinski '9,30 
Curs de limba germană (ler’ia « 
41-a); 19,50 Noapte bună, copii; 
20,00 Cîntece ; 20,15 Actualitatea
muzic ala; 2045 Muzică ușoacă ele 
compozitori maghiari; 21,00 Buletin 
de știri; 21,05 Teatru radiofonic; 
22,08 Muzică de e stradă ; 22.35 Pa
gini din opera ,,Lb seceriș" de Tibe- 
rin B-redice.anu ; 23.00 ■Radiojurnal; 
23 07 Muzică dc cameră de Franz 
Schubert ; 24,00 Almanahul melodii
lor; 0,55—1,00 Buletin de știri.

CALENDARUL Z0LE8
MARȚI 2 APRIL1F

1925 — A murit c'himistul Petru Poni. (n. 4 1. 1841).
1929 — A avut loc la Timișoara, Congresul general al 

Sindicatelor unite din România (2—5).
ț949 — Naționalizarea întreprinderilor sanitare din Re

publica Socialistă România.
196H _ Reuniunea miniștrilor muncii ai țărilor mem

bre ale O.U.A. (2- 6; Addis Abeba).
1911 — S-a născut John Gollan, secretar general al 

P.C. din Marea Britanie.
S-a născut scriitorul H. C. Andersen (m. 1875).

1840 — S-a năs< ut scriitorul francez Emile Zola (m, 29 
IX. 1902).

1968 — Vizita in Iran a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosîghln (2—«).

1968 _ Alegeri preliminare, în statul Wisconsin, pen
lru desemnările candidaturilor oficiate în aiegerite prezi
dențiale.

— Vizita în Suedia a ministrului de externe al Ri.l 
riei, Ivan Bașev (2—5).

MICA PUBLICITATE
Studenti — sot și soție — căutăm Răspunsul la administrația redac- 

urqent cameră mobilată. ției ziarului.

AfMU.lt
Fatinrtz.fi
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tovarășului

ton Gheorghe

Maurer

in Finlanda
A
începerea 

convorbirilor
oficiale

(Urmare din pag. t)

abordate 
în contt- 
a relatil-

ziariștilor

nie șl colaborare, au fost 
probleme ale dezvoltării 
nuare, pe diverse planuri, 
lor dintre cele două țări.

Răspunzînd întrebărilor
— prezenți în mare număr în sala 
de recepții a Palatului Guvernamen
tal — premierul Ion Gheorghe 
Maurer, și-a exprimat deosebita sa
tisfacție în legătură cu modul în care 
se desfășoară convorbirile.

★
La amiază, la Palatul Guverna

mental a avut loc solemnitatea sem
nării unor acorduri între Republica 
Socialistă România șl Finlanda.

Miniștrii afacerilor externe al 
României și Finlandei au semnat a- 
corduri privind transporturile rutiere 
desființarea vizelor și un 
de colaborare culturală.

La solemnitate 
președintele 
al României, 
pi eșodintele 
al Finlandei, 
sadorii celor
experți români și finlandezi.

Cu acest prilej, Corneliu Mănescu 
și Aliti Karjalainen au rostit scurte 
Cuvîntări, în care au subliniat im
portanța acordurilor încheiate pentru 

a 
și

au fost 
Consiliului de 
Ion Gheorghe 

Consiliului de
Mauno Koivisto, amba- 
două țări, consilieri și

protocol

de fală 
Miniștri 
Maurer, 
Miniștri

dezvoltarea relațiilor economice, 
schimburilor cultural-științifice 
pentru intensificarea turismului.

Agenția U.P.I. transmite, 
tind postul de radio Mecca, 
că regele Arabiei Saudite a 
acceptat să participe la reu
niunea arabă la nivel înalt 
„dacă misiunea trimisului spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat 
va eșua".

ci-

Harold Wilson pregătește 
o remaniere ministerială

LONDRA (Agerpres). — Retras 
pentru ctîeva zile la reședința sa 
de vară din insulele Scilly, pre
mierul Harold Wilson pregătește 
programul unei contraofensive împo
triva acelor 
zdrobitoarea 
de alegerile 
tă, caută cu 
ministru, relatează cercurile politi
ce din Londra. Contraofensiva pre
mierului britanic, spun aceste cer
curi, va consta în primul rînd în- 
tr-o remaniere ministerială și schim
bare în conducerea partidului.

Se afirmă că Richard Crossman. 
președintele Camerei Comunelor, 
care în ziua ce a urmat alegerilor 
parțiale a făcut declarații semnifica-

laburiști care, după 
înfrîngere prilejuită 

parțiale de joia trecu- 
febrilltate un nou prim

Suharto și-a încheiat

șef de orchestră".

trupe
în ajutorul rasiștilor rhodesieni

Doborirea in Vietnam a două din cele

americane

vaporul meu', 
marocane publică 
referitoare la sal- 
șl vaporului spa-

apreciază că politica preconizată 
el în Vietnam nu este de natură 
liniștească exigentele opiniei pu-

Rasiștii din R.S.A. trimit

și echipajului cargoului „Re- 
care au făcut totul pentru a 
marinarii și 
alte ziare

în 
rachete 
Aceste 

Ioc în 
Ia sta-

pare să oglindească eșecul politicii 
americane în Vietnam. De asemenea, 
se
de
să

Refuzul gărzii naționale din 
Panama de a recunoaște auto
ritatea noului președinte Max 
Delvalle prelungește tensiu- 

caracterizează de 
zile viața politică 
țări. Duminică a

mai moderne avioane

„Sa- 
drumul în 
o traiecto- 

Lună, atin- 
515 000 kl-

vizita în Japonia

*

■

auzul

♦

♦

presa din Sta

ll. AtJ.: Vedere generala a hidrocentralei de la Assuan.

doarmă bine. „El se sim- 
puteri, și starea lui con- 
s8 se îmbunătățească".

Un grup de chirurgi greci, 
in frunte cu prof. dr. Ianults, 
a efectuat cu succes, la clini-

a
o

.~r«.

auto- 
luna 

record

;;

alegeri 
decla- 

accepta 
partid 
man-

epi- 
sub 

de 
de

afacerilor 
va 

în Iu- 
la invitația secreta-
stat pentru afacerile 

Marko Nikezicl.

către
un nou

statul indian Uttar Pra- 
s-a ciocnit duminică un 
marfar cu un personal

„F-111A", după ce 
aparate au fost do- 
Vietnainulul. Cercu- 
precizat că în pre-

auditiv (mai 
pavilionul urechii) de 

persoană decedată la un 
în vîrstă de 24 de ani, 
șl-a pierdut total

!

i

Stewart, 
externe, 
ministru 
de ase- 

noi șl 
urmează 

sînt men-

tive cu privire Ia „al doilea cabinet 
Wilson", urmează să ocupe funcția 
de secretar general al partidului, 
lăsată vacantă de Michael 
noul ministru al afacerilor 
Barbara Castle, în prezent 
al transporturilor, urmează, 
menea, să preia răspunderi 
mai mari. Printre cei care 
să părăsească cabinetul
ționați Patrick Gordon Walker, mi
nistrul educației și științei, prieten 
apropiat al lui Harold Wilson, că
ruia numeroși laburiști îi reproșea
ză lipsa de eficiență, Anthony Gre
enwood, ministrul pentru probleme
le locuințelor și problemele muni
cipale, căruia urmează să l se încre
dințeze o funcție de conducere

I

Declarațiile ministrului

de interne francez

PARIS (Agerptes). — Intr-o cuvîn- 
tare rostită duminică la Lorena, 
Cristian Fouchet, ministrul de inter
ne francez, a subliniat poziția anti- 
americană a Franței în problemele 
monetare interoccidentale. „Actualul 
sistem monetar, a declarat Fouchet, 
nu mai poate fi menținut". El a a- 
dăugat că acest sistem a fost „un 
instrument al puterii americane, 
dînd Statelor Unite posibilitatea de 
a încerca să stabilească o hegemo
nie economică".

Declarațiile lui Fouchet, relatează 
agenția United Press International, 
arată limpede că guvernul francez

este gata să lanseze „o ofensivă 
nerală împotriva dolarului".

La înapoierea sa de la Stockholm, 
unde a participat la conferința ce
lor zece principale puteri financia
re occidentale, Michel Debre, minis
trul francez al economiei și finanțe
lor a refuzat să facă orice noi pre
cizări privind poziția Franței. La Pa
ris se așteaptă ca guvernul francez 
să-și facă cunoscute proiectele cu 
prilejul ședinței săptămînale a Ca
binetului, care va avea Ioc mier
curi, cu participarea președintelui 
de Gaulle.

Purtidul laburist. Un semn de 
bare planează asupra lui 
Callaghan, ministrul afacerilor 
ne, căruia i se aduc reproșuri 
gătură cu devalorizarea lirei 
ne. Intre timp și unele ziare 
ceput să ceară demisia Iul 1 
Wilson. Duminică, • magnatul 
britanice, Cecil King, s-a pronunțat 
fățiș împotriva premierului Wilson, 
cerînd un „nou

■ între- 
James

■ inter- 
în le- 
ster li- 

au în- 
Harold
presei

Salvarea unui vapor spaniol 
de către cargoul român „Reși(a

Ziarul „Le 
publicat sub 

,Dramatica salvare a vaporu-

RABAT (Agerpres). — 
petit Marocain" a 
titlul „
Iul Pico de Mulhacen' un reportaj 
în care sînt expuse pe larg împre
jurările în care cargoul român „Re
șița" a salvat cargoul spaniol „Pico 
de Mulhacen' și echipajul său. Re-

portajul este însoțit de fotografii.
In material se arată că vaporul 

spaniol cuprins de flăcări în drep
tul coastei atlantice a Marocului a 
lansat un S.O.S. captat de un vapov 
francez care a propus numai salva
rea echipajului spaniol, refuzînd 
însă remorcarea vaporului. Cargoul 
românesc „Reșița", fiind în apropie
re, i îmoarcat pe toți membrii echi
pajului spaniol, șl în ciuda unor 
mari dificultăți a remorcat vaporul

respectiv pînă în portul Casablanca, 
unde incendiul a putut fi stins.

In reportaj este reprodusă decla
rația căpitanului spaniol» „Am fost 
foarte mișcați de gestul comandan
tului 
șița", 
salva

Și
știri și fotografii 
varea echipajului 
niol.

de mal jos 
mărturie evl- 

modului

VIETNAMUL DE 
SUD: Agonie la 
Khe Sanh ! Imagi
nea 
este
dentă a 
disperat în care a- 
mericanil, încer- 
cuițl de aproape 3 
luni intre întăritu- 
rile bazei militare 
americane Khe 
Sanh, încearcă să 
țină piept asaltu
lui necontenit Ia 
care sînt supuși de 
patrioțli sud-vlet- 
nam.ezt.

JOHANNESBURG (Agerpres). — 
Intr-un Interviu acordat publicației 
„Sunday Express" din Johannesburg, 
Inspectorul general al politiei sud- 
africane a declarat că Republica 
Sud Africană a hotărît să trimită 
trupe în Rhodesia pentru a „ajuta

WASHINGTON (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării S.U.A. a interzis 
zborul tuturor avioanelor ultra-mo- 
derne de tipul 
două din aceste 
borîte deasupra 
rile oficiale au
zent sînt întreprinse examene mi
nuțioase (asupra tuturor avioanelor

guvernului de la Salisbury să re
prime mișcarea de eliberare a popu
lației africane". După cum anunță 
agenția U.P.I., ministrul rhodesian al 
apărării, Hack Howman, și-a expri
mat mulțumirea pentru ofertele fă
cute de R.S.A.

de acest tip aflate în S.U.A., iar o 
echipă de experți procedează la o 
anchetă în Tailanda asupra cauzelor 
pierderii celor două avioane. La ba
za tailandeză Tahkli au mai rămas 
patru din cele șase avioane „F-111A" 
trimise în urmă cu 10 zile pentru a 
participa la acțiuni de bombarda
ment asupra teritoriului R. D. Viet
nam.

Citind surse oficiale din 
Delhi, agenția France Presse 
relatează că Japonia va cola
bora cu India și S.U.A. 
domeniul lansării de 
în scopuri științifice, 
experiențe vor avea 
cursul acestei luni de
ția internațională Thumba, 
statul indian Kerala. Cele 
rachete americane 
„Nike Apache", care 
lansate între 20 șl 24 aprilie 
de specialiștii indieni, vor fi 
echipate cu Instrumente de 
măsurat furnizate de către Ja
ponia.

Saturn-5“
va porno
la drum

CAPE KENNEDY (Agerpres) 
Pe poligonul de la Cape Ken
nedy continuă pregătirile pen
tru lansarea celei de-a doua 
rachete de tipul „Saturn-5", 
care va fl folosită în viitorul 
apropiat ha lansarea unoc 
nave cu echipaj uman.

Lansarea va avea loc joi la 
ora 12 G.M.T. Racheta va tri
mite o cabină „Apollo" 
echipaj Ia o înălțime 
22 240 kilometri. Cea 
treia treaptă a rachetei 
turn" va continua 
spațiu și va urma 
rie simulată spre 
gînd înălțimea de 
lometri.

Următoarea experiență î 
cadrul programului „Apollo 
va consta în lansarea unul 
grup de trei cosmonauțl. Data 
lansării a fost stabilită pentru 
luna august.

Un eșec al lansării de joi 
va atrage după sine întîrziert 
serioase în planul N.A.S.A., 
care dorește să trimită un e- 
chipaj uman pe Lună în vara 
anului 1969.

blice mondiale care cete insistent 
încetarea tc^lă și necondiționată a 
bombardamentelor, a tuturor actelor 
de război, o rezolvare pașnică 
conflictului din Asia de sud-est.

americane o cuvîntare, 
în cea mai mare parte

nică seara la posturile de radio și 
televiziune 
consacrată
războiului pe care Statele Unite îi
duc împotriva poporului vietnamez. 
El a elogiat acest război și a asi
gurat guvernul saigonez de tot spri
jinul S.U.A. în continuarea acțiunilor 
îndreptate împotriva forțelor patrio
tice. Totodată, după cum informea
ză buletinul de presă al Casei Albe, 
Johnson a declarat că a ordonat în
cetarea . imediată a bombardamente
lor aeriene și navale asupra unor 
regiuni ale Republicii Democrate 
Vietnam. In ciuda protestelor pu- 
terni'ce și a cererilor ferme și hotă
râte ale opiniei publice mondiale ca 
bombardamentele împotriva R. D. 
Vietnam să înceteze pe deplin și ne
condiționat, președintele S.U.A. a 
menționat că bombardamentele avia
ției americane vor continua asupra 
regiunii nord-vietnameze situate în 
apropierea liniei 
lungul paralelei

L. Johnson a
declarații făcute

Min, pentru 
vietnameze, 

desemnat pe 
Harriman ca

rezol-
Preșe- 
amba- 
repre-

de demarcație de-a 
17.
repetat o serie de 
în trecut după ca-

moment, pentru a discuta mijloacele 
de a pune capăt acestui război". El 
a declarat că a adresat un apel Ma
rii Britanii și Uniunii Sovietice, în 
calitatea lor de copreședinți ai Con
ferinței de la Geneva și membri 
pertnanenți ai Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite și către 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și 
varea problemei 
dintele S.U.A. a 
sadorul Averell
zentantul său personal la eventua
lele tratative, urmînd ca acesta să 
fie ajutat de ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, L. Thompson.

Dar aceste declarații despre „In
tenții de pace" au fost însoțite de 
anunțarea unor noi măsuri în vede
rea intensificării războiului dus îm
potriva poporului vietnamez. Astfel, 
L. Johnson a informat că efectivele 
americane dîzlocate în Vietnams', 
de sud urmează să fie completate 
pînă la cifra de 525 000 de militari 
și a subliniat necesitatea unei not 
creșteri a cheltuielilor financiare

dolari în acest an financiar. Vorbi
torul a declarat că S.U.A. vor acce
lera reînzestrarea forțelor armate 
ale Vietnamului de sud pentru a 
face față necesităților sporite de ar
mament șl a avertizat că va fi ne
cesară o ridicare a impozitelor. As
tăzi, a spus el, sîntem confruntat! 
de cea mai acută amenințare finan
ciară din epoca postbelică — o a- 
menințare la adresa dolarului . fn 
ultimele 8 luni, se arată în cuvînta
re, preturile și ratele dobinzilor au 
crescut. Vor fi necesare noi eforturi 
din partea populației, care este che
mată „să suporte orice povară și să 
facă față oricăror greutăți".

In legătură cu apropiatele 
prezidențiale, L. Johnson a 
rat : „nu voi căuta și nu voi 
desemnarea mea de 
drept candidat pentru 
dat prezidențial".

După cum remarcă
tele Unite și agențiile de presă cu- 
vîntarea lui L. Johnson și intenția 
sa de a nu-și prezenta candidatura 
la viitoarele alegeri prezidențiale

TOKIO. — Corespondentul Aqer- 
pres, F. Țuiu, transmite: Președin
tele Indoneziei, generalul Suharto, 
și-a încheiat luni dimineața vizita 
oficială pe care a făcut-o în Japo
nia, unde a avut timp de cinci zile 
întrevederi cu premierul Eisaku 
Sato, precum și cu alte oficialități 
japoneze. Principalele probleme a- 
vute îa vedere în timpul convorbi-

rilor au fost relațiile economice din
tre cele două țări. In legătură cu 
aceasta, ziarele din Tokio informea
ză că premierul Sato a promis că va 
acorda Indoneziei un împrumut mal 
mare de 60 de milioane de dolari, 
cît a fost fixat inițial, dar aceasta 
numai după ce bugetul japonez pe 
anul financiar în curs va fi votat în 
Parlament.

Vizita președintelui indonezian în 
Japonia s-a încheiat fără obișnuitul 
comunicat comun: presa a difuzat 
numai declarația făcută de genera
lul Suharto pe aeroportul Ham-da, 
de unde urma să plece înspre Oiu- 
bodgia. In prezenta împăratului Hi
rohito și a soției sale, a primului 
ministru, precum și a altor oficia
lități care l-au condus la aeroport, 
el a menționat că întrevederile s-au 
desfășurat „într-o manieră deschisă 
și sinceră" și că ele „au contribuit 
la întărirea cooperării mutuale din
tre cele două țări".

SCURTE
rever

Intre 5 și 10 iunie Michael 
Stewart, ministrul 
externe al Marii Britanii, 
face o vizită oficială 
goslavia, 
rului de 
externe,

La Ottawa s-a anunțat că 
intre Canada și Statele Unite 
a fost reînnoit acordul cu pri
vire la participarea la Co
mandamentul Mixt canadiann- 
american de apărare antiaeri
ană a Americii de nord 
(NORAD) pentru o nouă pe
rioadă de cinci ani. Acordul 
urmează să expire la 12 mal 
a.c.

530 noi modele 
de automobile

La New York s-a deschis 
cel de al 12-lea Salon interna
țional de automobile în cadrul 
căruia sînt prezentate 530 de 
modele de mașini, începînd 
cu noi tipuri de Rolls-Royce 
șl terminînd cu Honda Sedan 
japoneză. Intr-o încercare de 
a contracara concurența fir
melor vest-europene, compa- 

americane au prezentat 
acesta automobile mici 
solicitate pe piața S.U.A.

a Germaniei posedă 
cea mai mare flotă de vase 
frigorifice din lume, a anun
țat Asociația armatorilor vest- 
germani din Hamburg. Aceas
tă flotă, care se compune din 
76 de nave, aparținînd a zece 
armatori, are un deplasament 
total de 301 335 tone.

Blaiberg 
se simte bine

Un buletin medical dat pu
blicității Ia Capetown arată 
că dr. Philip Blaiberg, singu
rul supraviețuitor al unei o- 
perațil de transplantare a ini
mii, continuă să se alimenteze 
și să 
te în 
tinuă

desh 
tren 
provocînd moartea a 18 per
soane. anunță aqenția Press 
Trust of India. Peste 50 de 
persoane au fost rănite.

Potrivit unui sondaj organi
zat recent de Institutul Gal
lup, 67 la sută din numărul 
celor întrebați nu au împărtă
șit politica pe caie o duce 
Administrația Johnson în Vi
etnam.

nea care
mal multe
a acestei
treia zi consecutiv, garda na
țională a reprimat demonstra
țiile organizate în diferite 
rașe.

comunicat oficial 
publicat de guvernul rasist de 
la Salisbury se recunoaște că 
în prezent au loc lupte intre 
forțele patriotice din Rhodesia 
și unitățile militare ale gu
vernului, intr-o regiune situa
tă Ia 360 kilometri nord-vest 
de Salisbury.

Puternic 
cutremur 
în Japonia

Un puternic cutremur de 
pămînt a fost înregistrat luni 
dimineața în regiunile Kyus
hu, Shikoku și Chugoku din 
sudul Japoniei. Intensitatea 
cutremurului — al cărui 
centru a fost localizat 
marea Hyuga la sud-est 
Insula Kyushu — a fost
7,7 grade pe scara japoneză. 
In țoale cele trei regiuni a- 
fectate de cutremur, circula
ția feroviară a fost întreruptă.

ca de otorinolaringologie 
Universității din Salonic, 
operație de transplantare a în
tregului aparat 
puțin 
Ia o 
tinăr 
care

Industria franceză de 
mobile a înregistrat în 
februarie a.c. un nou 
a! exporturilor cu 89 067 auto
vehicule, dintre care 80 772 
autoturisme șl 8 295 auto-utl- 
litare, ceea ce reprezintă o 
creștere de 1,7 la sută în ra
port cu luna precedentă. Fața 
de luna corespunzătoare a a- 
nuiui 1967, creșterea exportu
rilor este de 35,7 la sută pen 
trit autoturisme și 45,3 la sută 
pentru auto utilitare.

Intr-un interviu acordat 
săptărnînalulul vest-qerman 
„Bild am Sonntag", chirurgul 
Christian Barnard și-a anunțat 
intenția de a efectua in viitor 
transplantarea creerului ome
nesc in întregimea Iul. El și-a 
exprimat convingerea că o 
asemenea operație va putea 
fi încununată de succes. „Vor 
exista ființe umane care vor 
trăi cu organe diferite de Ia 
donatori diferiți", a declarat 
dr. Barnard, vorbind despre 
perspectivele chirurgiei trans 
plantării.
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