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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA f Consiliul de stat al
Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea

Marii Adunări Naționale

In prima decadă 
a trimestrului II

In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Marea Adunare Națională se convoacă iu a ze

cea sestuno a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 8 mat 1968, ora 
10 dimineața.

Președiutele Consiliului de Stat 
NICOI.AE CEAUȘESCU

începutul acestei săptămînl 
i-a readus la clase, după o bi
nemeritată vacanță, pe elevii 
școlilor generale, profesionale 
și liceelor, precum șl pe în
vățătorii șl profesorii lor. A 
început ultimul trimestru al a- 
nulul școlar. Pentru flecare e- 
lev, pentru fiecare profesor, 
această ultimă perioadă a a- 
nului de tnvățămlnt înseam
nă sarcini sporite. Este timpul 
în care se termină materia de 
piedat și încep lecțiile de re
capitulare și sistematizare, este 
timpul In care comoditatea 
unor elevi manifestată în pri
mele două trimestre trebuie a- 
lungată și corectate notele 
slabe, este timpul marii bă
tălii pentru încheierea cu suc
ces a anului școlar.

Proiectul de lege cu privire la apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor agricole —
în dezbatere

Pășunile de pe raza mu 

nicipiului Petroșeni pot 

maideveni productive

Afișe noi
peste afișe

In prima decadă a trimestrului H, 
realizările unor exploatări miniere 
din cadrul Combinatului carbonifer 
nu sint la nivelul cerințelor șl a po
sibilităților. Obișnuitele lacune con
cretizate prin neritmicitatea realiză
rii planului își arată efectele nega
tive în special la minele Vulcan șl 
Paroșeni, care au înreqistrat în nu
mai 10 zile o rămînere în urmă de 
1 933 tone, respectiv, 1 405 tone de 
cărbune. Mina Petrila, deși a înche
iat primul trimestru cu realizări fru
moase, nu a reușit să se mențină 
la același nivel. Dimpotrivă, în pri
mele 10 zile ale lunii aprilie a ră
mas sub plan cu 834 tone de căr
bune.

Colectivul minei Lupeni continuă 
seria realizărilor. Minerii acestei 
mari exploatări carbonifere, s-au 
convins prin proprie experiență că 
garanția succesului constă în rea

lizarea ritmică a sarcinilor de plan. 
In prima decadă a acestei luni, el 
au extras 625 tone de cărbune 
peste preliminar.

La mina Aninoasa, preocupările 
pentru organizarea judicioasă a pro
cesului de producție, pentru folosi
rea eficientă a forței de muncă, în
cep să-și arate în mod evident roa- 
de’e. Cete 898 de tone extrase peste 
plan in această decadă, vin să con
firme saltul calitativ în organizarea 
muncii Ia această exploatare.

Exploatările miniere I.onea, Dîlja 
șl Uricani se mențin în qeneral la 
nivelul planului.

Răminerea sub plan a unor ex
ploatări în această primă decada a- 
trage din nou atenția asupra nece
sității unor măsuri pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de producție la 
flecare Ioc de muncă.

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
ion tiheorghe Maurer, 

in Suedia
STOCKHOLM (Agerpres). — De la 

trimișii speciali Ctrișu Vasile și Ținu 
Dumitru :

Miercuri dimineață, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mănescu, 
și de celelalte persoane oficiale 
române, a plecat din Stockholm cu 
un tren special spre Vasteras, capi
tala provinciei Vastmanland, situată 
la 180 km de Stockholm pe malul

nordic al lacului Malaren. In aceas
tă vizită, oaspeții români au fost în
soțiți de Sven-Eric Nilsson, ministru 
fără portofoliu, baromil C. J. Rappe, 
ambasadorul Suediei la București, 
Harry Brynielsson, director general 
al „Ap Atomenergi", Ake T. Vret- 
hem. președintele grupului „A.S.E A.", 
și alte persoane oficiale suedeze

înainte de plecarea trenului, pie- 
mierul român a vizitat expoziția diM

(Continuare in pag a 4 a)

ieri, ter- 
lempera-indicat

de plus 2 grade 
șl minus 6 grade

minus 8

Aspect din magazinul alimentar cu autoservire, deschis

săplămina trecută Ia Petrila.
Foto : N. Moldoveanu
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Majorarea 

alocai ie i 

de hrană 

a elevilor 

Și 

studenților 

bursieri 

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România au adoptai o 
Hotărîre cu privire la majora
rea alocației de hrană a ele
vilor și studenților bursieri.

Hotărîrea prevede sporirea 
alocației de hrană cu 25—30 
la sută pentru casele de copii 
și școlile speciale, pentru e- 
levii bursieri din școlile ge
nerale, licee, școli profesio
nale, școli tehnice agricole, 
din institutele de invățămint 
și școlile tehnice postmedii, 
pentru studenții bursieri din 
toate institutele de invățămint 
superior.

Alocațiile mărite se vor a- 
corda elevilor și studenților 
bursieri cu începere de la 1 
Mai a; c.

Suma necesară pentru ato 
perirea diferențelor de alocație 
plnă la sfîrșitul anului 1968 
totalizează aproximativ 128 
milioane lei, Iar pentru un în
treg an școlar aceasta se ri
dică la circa 230 milioane lei.

Măsurile stabilite prin aceas
tă Hotărîre reflectă grija per
manentă a conducerii partidu
lui și stalului pentru a asi
gura tineretului școlar și uni
versitar condiții tot mai bune 
de viață și studiu.

Bilete de odihnă 
și tratament

fncepînd cu data de 8 apri
lie, Filiala O.N.T. Petroșeni a 
pus în vînzare bilete de odih
nă și tratament pentru trimes
trele III și IV. Stațiunile în 
oare oamenii muncii din Valea 
Jiului își pot reface sănătatea 
sau pot petrece concediul de 
odihnă stnt următoarele: Bor- 
sec, Bazna, Buziaș, Bușteni, A- 
mara, Govora, Călimănești, 
Căciulata, Olănești, Slănic, 
Singiorgiu, Victoria, Pucioasa, 
Geoagiu, Predeal, Sinaia, Tuș- 
nad, Lacul Roșu etc.

Costul unui bilet pentru tra
tament pe timp de 18 zile este 
de 600—900 lei, iar al unul

bilet de 3dtlină, pentru o pe- 
rioadl de 12 zije, 400—600 lei.

Biletele de odihnă 
litoral nu sînt puse în 
re deocamdată, decît 
seria 15—31 mai

pentru 
vînza- 
pentru

Alte utilaje pentru 
minele din bazinpublice, cu privire la apărarea, fo

losirea și conservarea întregului fond 
funciar.

Iată ce ne-a declarat tovarășul In
giner CERNELEA EUGEN de la Di
recția agricolă județeană despre ma
terializarea acestor prevederi în sco
pul creșterii productivității pășuni
lor din Valea Jiului.

„După părerea mea, pentru pășu
nile situate pe culmile munților ca
re împrejmuiesc Valea Jiului se 
pune ca o problemă majoră crește
rea productivității lor prin Inițierea 
unor ample lucrări faziale șl în com
plex. E adevărat că în ultimii ani
s-au
Uții 
mai

Cind vorbești de Valea Jiului, te 
glndești fără să vrei la cărbuni. Dar 
această mare bogăție subterană este 
completată la suprafață și de imen
sele pășuni alpine care ocupă a- 
proape 14 000 de hectare pe versan- 
ții munților Paring și Vîlcao. Spo
rirea productivității acestor pășuni 

se pune ca o sar- 
_ cină deosebit de 

iujpoj-tarntg pen
tru crescătorii de 
animale din loca
litățile Văii Jiu
lui. Pe linia unei 
asemenea necesi
tăți se înscriu 
numeroase pre
vederi ale Pro
iectului de lege, 
supus dezbaterii

• • •

tot noi
Cîndva, tot la această rubrică, sub titlul „Pu

blicitate" atrăgeam atenția asupra stării jalnice 
a panourilor de afișaj pe care zac neschimbate, 
îngălbenite de vreme și scorojite, anunțuri și 
afișe informative de tot felul. Susțineam atunci 
că avem nevoie de anunțuri, afișe, reclame, lu- 
crate-n stil decorativ modern. Ne exprimam do
rința de a se da alt aer atîtor panouri 
cu afișe a căror valabilitate a expirat 
Credeți c-am fost înțeleși ? Sau poate

a nod ine, 
de mult, 
am fost,

Se executat cu fonduri din Inves- 
unele lucrări 
multe pășuni.

în complex pe 
Ca urmare, aici,

(Continuare în pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE AZI:

• Secvențe culturale
• Absurd domnule — foileton

(Pag. a 2-a)

Jurnal 
cafmeflin

• CONSEMNAM
• SPORT
• Scrisori de la cititori

(Pag. a 3-a)

I 
I 
I 
I 
I I

Becuri 
picapun

La depozitul I.C.R.M. Petro- 
șeni au Intrat Ieri 30 000 de 
becuri de tensiuni diferite ca
re au șl început să fie distri
buite magazinelor de desface
re. Au mal sosit 250 de pica- 
purt care vor fi puse, de ase
menea, la dispoziția cumpără
torilor.

De curînd, pentru minele din 
Valea Jiului, au sosit noi u- 
tilaje. Minele Aninoasa și Lo- 
noa au fost dotate cu cîte 
două locomotive electrice cu 
troleu. Tot 
repartizați 
FGS-2 și 4 
clete TP-2.
șl TR-3 au primit 
Vulcan și Lupeni.

Aninoasei l-au fost 
100 stîlpi hidraulici 
transportoare cu ra- 
Transportoare TP-2 

minele

Azi .la ora 8 temperatura 
aerului a oscilat între minus 
un grad la Petroșeni și minus 
7 grade la Paring. Minima 
din cursul nopții a fost de mi
nus 2 și, respectiv, 
grade.

In cursul zilei de 
mometrul a 
tura maximă 
la Petroșeni 
•la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

$ Vremea în încălzire 
ușoară.
• Cer variabil.
• Vîrrt slab din sectorul 

nordic.

dar greșit. Vrînd parcă să ne dovedească că, 
oricînd, informează pe cititori despre principa
lele manifestări cultural-sportive „la zi", cei ce 
lipesc aceste afișe și anunțuri nu se gîndesc, 
nici un moment, PESTE CE afișe le „instalează" 
pe cele noi. Astfel, am observat, pe panourile 
din centrul Petroșeniului, anunțuri ale meciu
rilor Școlii sportive, ale echipei Știința Petro
șeni (volei) sau ale Teatrului de stat local, in- 
stalate-n drepturi depline peste afișele Teatru
lui muzical din Brașov sau peste cele ale ©pe
rei timișorene! Credem că cei care trimit oa
menii să afișeze ar putea să le comunice că tre
buie să citească, în prealabil, data cînd are loc 
„evenimentul" de pe afișul pe care-1 acoperă. A- 
ceastă „luptă pentru existență" a afișelor ar tre- 

1 bui curmată. Oamenii, au nevoie să fie informați 
I la timp. Și nu pot concepe ca, atîta timp cît un 

afiș încă nu și-a pierdut viața, să fie „detronat" 
pe nedrept din cauza unor alți oamenii care nu 
catadixesc să citească un rînd, două cifre scrise 
citeț sau mai puțin inteligibil cu cerneală albas
tră.

Și noi așteptăm să nu mai... vedem asemenea 
practici I

V. T.

r-

j

SE NASC EMBLEME NOI
Străbat Buzăul, așezarea 

semimilenară pomenită în is
torie cu nume de origine 
tracică, îndreptîndu-mi pașii 
spre noua sa zonă industria
lă care se desăvîrșește în 
partea de sud-vest, ca un 
veritabil generator de ener
gii. O vreme, de-a lungul 
drumului, orașul îmi pare cel 
de peste ani, tăcut, monoton 
și deloc dispus să-ți împru
mute vreo imagine mai du
rabilă. Dar pe măsură ce mă 
apropii de punctul final, ora
șul pare că tresare, desco- 
perindu-se aidoma în postu
ra alergătorului de cursă lun
gă care s-a hotărît să sprin- 
teze pentru a ieși dfa ano
nimatul trenei...

Intr-adevăr, atît sub raport 
economic, cît și cultural, vre
me îndelungată Buzăul a stat

de alergători, fără nici un 
de perspectivă. Industria 
s-a prea simțit In largul 
Cîteva mori și fabrici de

undeva, în mijlocul plutonu
lui 
fel 
nu 
ei.
peste făinoase, cîteva fabrici 
de spirt și prese de ulei, cî
teva ateliere, a căror exis
tentă n-a avut implicații mai 
serioase nici măcar pe plan 
local, constituiau tabloul des
tul de palid al industriei. De 
altfel, nici unul din însem
nele înscrise, pe vechea ste
mă a Buzăului nu simboli
zează vreo 
dustrie. Cît 
culturală, ea 
școlii medii,
să folosim o caracterizare a 
vremii, „orașul liceenilor"...

Dar să revenim. Așadar, 
acum cîțiva ani, orașul, co

Intenție de In- 
privește viața 

pulsa în jurul 
Buz.ăul fiind, ca

in apropierea comunelor Vîr- 
ghiș și Baraolt se exploatează 
zilnic circa 2 000 tone lignit 
care este sortat la uzina de 
brichete din Baraolt. Cel cu 
dimensiuni 0—50 milimetri este 
folosit la fabricarea brichete
lor.

In fotografie: Uzina de pre
lucrare a lignitului Baraolt, 
județul Covasna.

re, pare un arbitru între zo
na de șes și cea montană, a 
sprintat puternic și prelung 
pe pista industrializării, ac- 
celerîndu-și de atunci ritmul, 
fără întrerupere. Un prim re
zultat 
plastice, ale 
produse — 
lenă — sînt 
în întreaga 
timp, în zona 
început să-și 
alți piloni 
industriale

«ale Uzinei 
coșuri și

de zahăr,

Fabrlca de mase 
cărei principale 

sacii de polietl- 
cunoscute astăzi 
țară. La scurt 

industrială au 
facă apariția 

noii platforme 
imensele hale 
sirmă, înaltele

ai

cii

de
turnuri ale Fabri- 

ale centralei

Ion ZAMFIRESCU 
corespondent Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)

în ritmul
orașului Neuchâtel se 

trei puncte principale : 
lacului și coloana ine- 
Pulsul său însă bate 
1-er Mars — unde se

Prin orașele 
lumii

tie ou 0,9 secunde. Un asemenea 
calcul implică nu numai precizie, 
dar și consecințe: mijloacele do 
măsurare a timpului trebuie să de
pășească limita de precizie realiza
tă pînă acum.

Șl iată-ne ajunși la ceasornicul ca 
cesiu, înalt de 6 metri, construit de 
Laboratorul elvețian pentru cerce
tări în domeniul ceasornicelor.

— Este ultimul tip le in îsurălof

„OREI ATOMICE*4
edi-
In-
12-
bi-

Altitudinea 
mășoară din 
gara, malul 
teorologică. 
pe Avenue
află Laboratorul elvețian pentru cer
cetări în domeniul ceasornicelor și 
la Observatorul cronometric, „Tem
plul timpului" — cum i se spune 
aici.

Neuchâtel se confundă cu Cole
gialul construit în piatra galbenă spe
cifică bătrînelor și masivelor 
fîcii de pe „Colină", cu Turnul 
chisorilor, datînd din veacul al 
lea, cu Colegiul clasic a cărui
bliotecă se mîndrește cu numeroa
se ’ manuscrise ale lui Jean-Jacques 
Rousseau. Dar toate acestea repre
zintă trecutul. Elveția este țara con
structorilor de ceasuri, iar aceștia 
verifică precizia cronometrelor pe 
care le produc Ia Observator.

„Timp de aproape cinci veacuri, 
mi se spune aci, omul a folosit pen
tru măsurarea timpului y oscilatoare 
mecanice — pendula, ceasul, crono- 
metrul. Oricît de perfecte, acestea 
n-au depășit totuși o precizie de o

sutime de secundă pe zi. Desigur, 
o asemenea precizie nu este deloc 
neglijabilă, dar epoca noastră nu se 
poate mulțumi cu atît. Inima ei bate 
în ritmul ceasului cu cuart și al 
cronometrului electronic. Oscilatorul 
mecanic a devenit de mult un mij
loc relativ de măsurare a timpului: 
noi tindem însă spre precizia abso
lută".

Un fapt deosebii: Observatorul 
cronometric din Neuchâtel a desco
perit că în anul 1966 pLaneta noas
tră și-a încetinit mișcarea de rota-

al timpului? — întrebam.
— Dimpotrivă, unul dintre cele... 

vechi. A fost realizat în 1960. Dar 
are totuși o anume valoare. In 1964, 
Oscilloquartz a 
rologiu atomic 
utilizînd cesiu 
doilea orologiu
„Ebauche S.A.", 
Expoziției de la 
tărește 105 kg

construit primul
— Oscillatomul 

133. Anul trecut, 
atomic, construit 

a dat ora exactă 
Montreal. El cîn- 

și poate funcționai

o-

al
do

Clara MĂLIN q

(Continuare in pag. a 4-a)
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Preocupări penfru SECVENȚE CULTURALE
îmbunătățirea

Librăria 
Petroșeni 
mare afluență de 
Prima 
ȘL de 
pragul

„Ion Creangă" din 
cunoaște zilnic o 

cumpărători, 
fac vitrinele, 
de aici treci

invitație o 
multe ori 
librăriei.

Instalafie

aprovizionării
A FOST O D A T A...

experimentală

cu trufandale
Aprovizionarea populației ru le

gume și fructe trufandale constituie 
o preocupare Importantă a centru
lui nostru. In acest scop au fost 
luate o serie de măsuri organizato
rice menite să asigure fondul de 
mai fă necesar aprovizionării popu
lației.

încă la începutul lunii martie s-au 
Întocmit graficele de livrare lunare, 
săptămînale și chiar zilnice cu fur
nizorii contractuali, urmărindu-se cu 
perseverență realizarea lor..

In scopul păstrării calității tru
fandalelor, care sînt ușor perisabi
le, asigurării ritmicității în aprovi
zionare și satisfacerii la timp a ce
rerii de 
produse 
mijloace

De la
zent s-au adus produse de legume 
timpurii — trufandale astfel : 20,4 
tone spanac, 18 650 buc. salată ver
de, 24 940 buc. ceapă verde, 1 830 
buc. usturoi verde, 2 tone castra
veți de seră și 300 
Pentru aducerea 
timpurii am trimis 
nlzorii din județele
Timiș, Brașov și Hunedoara.

Pentru luna aprilie avem în pers
pectivă primirea unor cantități mă
rite de spanac, ceapă verde, ridichi 
de lună, salată verde, usturoi verde, 
roșii de seră, castraveți de seră și 
verdeață, ardei iute de seră.

După cum se cunoaște, în acest 
an au fost luate măsuri importante 
pentru sporirea producției de legu
me 
de 
ne 
tră 
din

fc avem în vedere realizarea unor 
sarcini și obiective cum sînt :

-• gospodărirea judicioasă a pro
duselor aduse și aflate în depozite;

— creșterea exigenței în recepțio- 
narea produselor;

— îmbunătățirea sistemului de a- 
provizionare a unităților 
cere și ridicarea nivelului 
re a consumatorilor;

— scurtarea 
și fructelor de 
sumator, 
nării

de desfa- 
de servi-

legumelorcircuitului 
la producător la con- 
oxtindorea aprovizio-

consum a populației, aceste 
sînt transportate numai cu 
auto, proprii sau închiriate. 
1 martie și pînă în pre-

prin
directe;

îmbunătățirea continuă a nive- 
de prezentare, expunere $1 vîn- 
a legumelor și fructelor;

kg roșii de seră, 
acestor produse 
delegați la fur- 
Dolj, Olt, Ilfov,

lului 
zare

— extinderea formelor superioare 
de vînzare a legumelor și fructelor : 
autoservirea, vînzarea pe bază de co
menzi preambalate, aprovizionarea la 
domiciliu. Pînă Ia 15 mai vom deschi
de cîte un magazin cu autoservire 
în Petroșeni și Lupeni.

O dată cu începerea noului sezon, 
au început să funcționeze două pia
țete sezoniere în piețele din Lu
peni șl Vulcan, Iar în următoarele 
zile vom deschide alte sase platele 
sezoniere în Cîmpu lui Neag, Lupeni, 
Petroșeni, Petrila și Banița.

Vom dezvolta comerțul ambulant 
cu fructe si legume pe toate rețe
lele principale. în cartiere șl pe stră
zile 
țllle 
care 
creț

Urmărirea zilnică a realizării a- 
provlzionării și desfacerii legumelor 
timpurii, luarea unor măsuri opera
tive pentru asigurarea și vînzarea 
fondului de marfă ce-1 vom avea la 
dispoziție, va crea premisele îmbu
nătățirii în continuare a aprovizio
nării populației municipiului nostru 
cu aceste produse.

unde nu sînt magazine, în sla- 
de cale ferată, pe stadioane, în 
scop s-a stabilit un plan con- 
de amplasare.

timpurii și satisfacerea nevoilor 
consum ale populației. Aceasta 

dă convinqerea că unitatea noas- 
va satisface cerințele populației 
Valea Jiului.

Pentru ca aprovizionarea popu
lației cu legume timpurii să cunoas
că o îmbunătățire substanțială, iar 
îa unitățile de desfacere să existe 
permanent produse proaspete, de 
bună calitate și în cantități suficien-

R. CONSTANTINESCU 
șeful Centrului 

legume și fructe 
Petroșeni

Apreciere
binemeritata

Prin calitatea lucrărilor executate 
și promptitudinea cu care onorează 
comenzile, cizmarii de la unitatea 
nr. 4, din Braia, a cooperativei „De
servirea" din Lupeni, și-au cîștigat 
aprecierea locuitorilor din cartier.

Muncind cu 
tiv de aici 
sarcinile de 
dențiați cizmarii Hoca loan, Mihet
Sabin, Cămărășan Simion șl Flori- 
cel Marin, responsabilul unității.

hărnicie, micul colec- 
și-a depășit substantial 
plan. Merită a fi evi-

fi* ........ . ...... —

Despre 
dicatului 
șl scris multe cuvinte de laudă. Ex
pozițiile organizate de ei au prezen
tat lucrări de un înalt nivel artistic. 
Se împlinesc însă doi ani de cînd în 
centrul orașului a fost amenajată o 
expoziție de fotografii. Pe un panou 
se puteau vedea instantanee, peisaje 
de iarnă, portrete etc. Cei care tre
ceau pe aici se opreau deseori să 
vadă sau să revadă această expo
ziție de fotografii în aer liber. As
tăzi însă nimeni nu se mai oprește 
aici. Nu mai e nimic de văzut. Timp 
de aproape doi ani ploaia, vîntul și 
praful și-au pus amprenta pe ceea

fotoamatorii clubului sin- 
minicr din Lupeni s-au spus

ce odată a fost o expoziție. Foto
grafiile îngălbenite, șterse și fără 
pic de viață nu mai atrag pe ni
meni.

In răstimpul celor doi ani de la 
amenajarea acestei expoziții, foto- 
amatorii lupeneni au realizat multe 
fotografii frumoase care ar merita 
să fie prezentate publicului larg. 
De ce nu se împrospătează panoul- 
expoziție din centrul orașului cu 
noile creații ? Ar fi o modalitate ni
merită de popularizare a activității 
prodigioase a creatorilor de frumos, 
un mijloc de educație estetică a ce- 
Jățenilor.

Nicu POPA

Jurnal dc excursie
Zilele frumoase de la sfîrșitul săp- 

tămînli trecute au permis studenți
lor petroșeneni organizarea unei plă
cute și interesante excursii de stu
dii. Plecarea 
neața...

s-a dat duminică diml-

Ora 6,15.
pun încet în
tiste, se fac semne cu mina. Cei ră
mași urează „drum bun" celor ple
cați. Do după crestele Parîngului 
discul roșu al soarelui își 
încet raza. „Ziua hună, se 
de dimineață".

Cele trei autobuze se 
mișcare. Se flutură ba-

mărește 
cunoaște

Ora 6,35. Totul e frumos, 
noscut. Rotile autobuzelor înghit ne
sățioase kilometrii panglicii de asfalt 
pe care rulează. Stîlpii de telegraf 
fug cu iuțeală în urma noastră; pă- 
rînd niște oșteni ce stau veșnic do 
veghe în posturile lor.

deși cu-

Ora
In aer
floriți și de... Hațegană. Iarbă, mu
guri, flori — splendid panoramic pri
măvăratec.

7. Iată-ne în Tara Hațegului, 
plutește aromă de pomi în-

Ora 8,30. Un mic popas la 
ne de drum. Privirile mușcă 
din primăvara răsărită-n jur 
gățată de crengile pomilor, 
ma cîntă. cîntă privighetori...

margi- 
lacome 
sau 
Si

a-
Ini-

Ora 9. 
ransebeș. 
autobuze 
să-i ofere

Pauză de un 
Tinerețea a 

să zîmbească
cîntece șl flori.

ceas în
coborît 

primăverii,

Ca- 
din

Ora 11,30. 0 nouă „recreație", tot 
de o oră, la Lugoj. Orașul e minu
nat. Peste tot domină noul. Pe ma
lul Timișului au înmugurit copacii. 
Căldura ne mînă la... răcoritoare.

Ora 15. Orașul grădină — Timi
șoara — ne primește cu porțile larg 
deschise. Parcurile cîntă-n muguri 
șl frunze. In grădini au înflorit zar
zării și vișinii, Iar pe băncile de pe 
malurile Begăi tinerețea și-a dat mi
na cu primăvara. Nici un loc în 
plus. Totul e fermecător. Ne reve
dem cu veciii cunoștințe, legăm noi

prietenii. Vizităm obiective indus
triale, muzee, alte edificii de cul
tură, de care Timișoara nu duce 
lipsă. Seara ne plimbăm pe Corso. 
E o feerie...

Luni, ora 10,15. Ora despărțirii de 
Timișoara. O umbră de regret nl 
se furișează în suflet. Ne despărțim 
de ceva frumos. Ieșim prin „Elisa- 
hetin", lăsăm în urmă orașul „pă
durea*. S'o deapănă amintiri din sea
ra trecută, se spun glume, se face 
haz Un r-olog a mers șase stații cu 
tramvaiul 
tramvaiul 
loc...

1, altul a mers o stație cu
6 .și an ajuns în același

Ora 15.
Rușchița. Urcăm pe planul înclinat. 
Peisajul montan, presărat cu bre
benei, e superb. Impresionează. însă, 
mai ales, prăpastia săpată de om 
în storurile de marmură, metamor
fozată în decursul mileniilor și tă
iată azi cu măiestrie de perforatoa
re si ferăsfraie. Ce drum vor urma 
aceste blocuri de marmură ? Chipul 
cărui împărat roman va ieși de sub 
dalia artistului? Cine știe I...

Caiicra de marmură de la

zările unul trecut eroic,

Ora 18.30. , Ulpia Traiana Sarmize- 
getusa". Soarele se apleacă tot mal 
mult spre asfințit. închizînd ochii 
zilei și ai călătoriei noastre. Facem 
cunoștință cu meleagurile străbuni
lor noștri. Fantomele unor oameni 
energici cu suman și ilari, cu săbii 
scurte în mîini și ochi de șoim, 
scrutează
descătușat din robie, iar pe buze le 
stau treze cuvintele: „Sînt român 
și sînge am / Și, de dac și de ro
man / Sînt roipân și nu mi-oî 
da / Dușmanilor țara mea". Legen
dele aleargă printre ruine, aduclnd 
din trecut ecouri de tulnic, îndem
nuri la luptă. Si tinerețea noastră 
bate minoea lîngă hanul din legen
dă. joacă. r*dr cîntă.

Țara Ilategu- 
de primăvară, 
răsună „Hora 

de 
din 
bl-

Ora 20.30. Din nou 
lui. In liniștea serii 
pe plaiuri hațegane
Unirii". Uităm de toate. Inclusiv 
faptul că mîine 
nou amfiteatrele,

că-............. ti.ipiuu: ...........

ne vor primi 
laboratoarele, 

bliotecile.
...Și acasă. In

minul nostru ma
re, frumos. Ador
mim repede, cu 
gîndul la splendi
dele clipe ale ex
cursiei.

S. V1NT1LESCU
student

GHIOCEL,

PI APÎNDA

FLOARE...

Foto : S. Fissgus

pentru

eliminarea

cenușei

balul

Compania „Pittsburgh and 
Midway Coal Mining Com 
pany" (S.U.A.) a încheiat un 
contract pentru proiectarea li
nei instalații experimentale 
care să fie folosită pentru e- 
liminarea cenușei din huilă. 
Această instalație experimen
tală cu capacitatea de 50 t de 
cărbune pe zi, urmează să fie 
construită la Takoma, statul 
Washington.

Cărbunele din care s-a eli
minat cenușa are o putere ca
lorică cu mult mai nțare decît 
cărbunele primar și, în mod 
practic, prin arderea lui nu 
rămîne cenușă.

Avînd în vedere 
precum și datorită 
lui redus de sulf,
bune poale fi un combustibil 
valoros pentru regiunile cu 
aerul foarte viciat. Intructt 
cărbunele fără cenușă poale 
fi lichefiat, se deschide pers
pectiva amestecării lui cil 
combustibili de petrol. Potri
vit unor calcule preliminare, 
un asemenea combustibil ar 
putea fi comercializat la un 
preț care să concureze com
bustibilii grei de petrol.

acest fapt, 
continutu- 
acest căr-

de sîmbătă
organizat de U.T.C. în 

de 80 martie în localul
La balul 

seara zilei 
restaurant ului „Cina" unul din punc
tele de atracție a fost și paîada mo
dei organizată de cooperativa „Spri
jinul mânier" din Lupeni. Manechi
nele care au defilat pe podium au 
oferit celor prezenți momente de 
îneîntare. Cu acest prilej s-a de
monstrat că dacă „nu- haina îl face 
pe om" în schimb contribuția ei la 
înfrumusețarea și sublinierea per
sonalității omului este do netăgă
duit. Incercînd să ne închipuim cam 
cum ar arăta strada noastră popu
lata de oameni îmbrăcați la fel ca 
și manechinele prezentate la para
dă, am avut revelația plusului de 
frumos și de tineresc pe care l-ar 
cîștiga aspectul promenadei în orele 
de „vîrf".

Dar, răsplătind efortul secțiilor de 
croitorie cu binemeritate aplauze, 
mulți dintre cei prezenți, mai pre
cis multe dintre tinerele aflate la

. bal, își doreau să aibă o rochie, un 
costum sau un pardesiu exact ca 
cel prezentat de unul din mane
chine.

Nimic 
probabil 
tate la
rialul sau stofa dorită și veniți cu 
ea la noi. Vom veni cu speranța 
însă că ne veți confecționa rochia,

maî simplu, vor răspunde 
creatorii modelelor prezen- 

paradă. Cumpărati-vă mate-

In scopul
reducerii
locațiilor

In anii trecuți, Grupul de șantiere 
nr. 2 Valea Jiului al T.R.C.H. a plă
tit C.F.R.-ului sume importante drept 
locații pentru depășirea termenului 
de staționare a vagoanelor la ram
pele de' descărcare. In primul tri
mestru al acestui an, s-au plătit lo
cații în jurul a 2 500 lei.

Pentru reducerea 
acestor cheltuieli, la 
căroare din Petrila, 
și Livezeni au fost 
pe de descărcători
fi mobilizate ia orice oră din zi și 
noapte. Un cadru din conducerea 
grupului verifică zilnic, inclusiv în 
zilcie de sărbători legale, felul cum 
se desfășoară descărcarea materia
lelor.

la minimum a 
rampele de des- 
Vulcan, Lupeni 
organizate echi- 
care vor putea

medicală 
din 
sub 
so- 
cea

Numit de istoriogralia 
„părintele medicinei", Hipocrat 
Kos și bipoc ratismul s-au formal 
acțiunea condițiilor economice și 
claie ale epocii sale, în faza
mai înfloritoare a culturii clasice 
eline. Hipocrat (460—375 î.e.n), fiu 
de medic din Kos, unde și-a făcut 
și ucenicia, a avut ocazia să cu
noască șj concepția școlii din Knl- 
dos. Dîndu-și seama că în ea se află 
elemente care întregesc în mod fe
ricit concepția celor din Kos, a reu
șit să întrunească într-o sinteză crea
toare cunoștințele, practica și gîndi- 
rea medicală a timpului. Filozofic 
a fost sub influența lui Dcmocrit. 
A călătorit foarte mult și în călăto
riile lui a ajuns și în Dobrogea do 
azi, Scythia Minor, unde a studiat 
din punct de vedere medical pe 
sciți. Istoriografia este unanimă în 
a-1 recunoaște drept cel mai mare 
medic al antichității și unul din me
dicii mari ai istoriei universale.

Medicina lui Hipocrat este umo
rală, integralistă și sintetică. Ea con
sideră viata ca o continuă luptă cu 
forțele și împrejurările capabile să 
deterioreze sănătatea, deci ca o con
tinuă adaptare la mediul ambiant. 
Menținerea sănătății cade în sarci
na „physis''-ului, a naturii indivi
dului. Physis-ul dirijează și ține în

echilibru funcțiile, le restabilește 
cînd echilibrul este tulburat; cînd se 
produce îmbolnăvirea, physis-ul in
tervine pentru redresarea organis
mului.

Pentru hipocralici nu există boala

Cauzele care produc tulburări echi
librului umorilor sînt reale: alimen
tația greșită, noxe în legătură cu 
felul de trai, meserie, climat, schim
barea bruscă de temperatură, impu
ritatea solului.

ca medicală lață de care 1a atitudi
ne fermă eliminînd orice urmă de e- 
lement metafizic din concepția sa. 
El cere medicului să nu aibă Idei 
preconcepute, să observe la pat bol
navul și să procedeze individual.

File din istoria HIPOCRAT
dintîi studii 
umană prin 
vivisectiuni 

oameni con-

medicinei (Iii)
I

ca entitate independentă, ca un fel 
de corp străin imaterial pătruns în 
organism, cum considera medicina 
primitivă și cea sacerdotală. Ei văd 
omul bolnav ca o ființă unitară 
dezechilibrată șl tulburată în func
țiile el. Echilibrul se menține prin 
umori repartizate diferit pe organe
le corpului. Amestecul normal al u- 
morilor dă eucrazia (sănătatea) tul
burarea lor dă discrazia (boala).

seara
sau pardesiul în aceeași 
notă de exigență cum 
cu modelele prezentate 
sîmbătă seara. Dacă veți 

strada 
curînd 
model.

costumul 
manieră și 
ați făcut-o 
la balul de
Teuși să faceți acest lucru, 
noastră va deveni poate în 
un mare podium al paradei 
Vom trăi și vom vedea.

NICU P.

FOILETON
— Intr-o zi m-am gindil să 

organizez cel mai tare meci 
de fotbal din istoria acestui 
sport: o Intilnire intre Jiul și 
selecjionata lumii care să se 
desfășoare in orașul nostru.

— Șl din ce cauză n-a avut 
Ioc intilnirea ?

— Păi, din mai multe mo
tive.

— Primul ?
— Betonitele.
— Nu înțeleg.
— Să-fi explic. Undeva pe 

teritoriul tării noastre, autoca
rul care urma să aducă fn fa
rd fotbaliștii străini, trebuia să 
parcurgă o porfiune de drum 
care nu se putea asfalta și aș
teaptă să iie betonată. Dar 
betonul care trebuia dirijat a- 
colo, a ajuns sub formă de be
lonite la mina Dilja.

— Nu văd 
Dilja nu are 
nlte ?

— Are, insă

legătura. Mina 
nevoie de belo-

„părintele medicinei’
Hipocrat era și un excelent chi

rurg. Postula o extremă curățenie, 
cunoștea bine fracturile șl luxațiile 
și-și dădea seama de toată gama e- 
tiologică a traumatismelor. A cunos
cut, de asemenea, bolile cauzate de 
parazitii macroscopici.

Realismul hlpocratic este vădit și 
în atitudinea față de elementul mis
tic, religios (descîntece) din practi-

Medicatia era formată din plante 
medicinale indigene și însoțite de o 
dietetică rațională.

Armatele lui Alexandru cel Mare 
au avut rolul de a împrăștia cul
tura greacă pe tot Întinsul marelui 
'imperiu. După ocuparea Greciei de 
aceste armate, centrul de activitate 
politică, economică și culturolă se 
deplasează la marginea lumii » line, 
Asia Mică și Egipt, în specia) în A-

lexandria. Aici, viata științifică și 
medicală eia organizată într-un fel 
de academie științifică întreținută de 
stal.

Școala din Alexandria este a doua 
culme a medicine! antice. In Ale
xandria se fac cele 
metodice de anatomie 
disecarea de cadavre, 
pe animale si chiar pe
damnați la moarte. Cei doi mari pro
tagoniști ai școlii medicale din Ale
xandria au fost Erasistrat și Herofil. 
Ei au descris anatomia creierului șl 
în general a sistemului nervos. Au 
confirmat că encefalul este sediul 
gîndirii. Chirurgia alexandrină a cu
noscut o marc înflorire, chirurgii 
alexandrini cunoscînd și liqatura va
selor ceea ce le dă posibilitatea să 
facă operații mari.

Ca și ideea anatomică a lui He
rofil și tactica ligatnrii vasculare 
s-a pierdut în perioada următoare, 
perioada de declin a medicinei, ca 
de altfel a tuturor științelor pentru 
ca să fie redescoperită definitiv în 
timpul Renașterii.

In articolul viitor vom vorbi des
pre medicina la romani.

a primit in luna 
decembrie 1967 și belonilele 
de care va avea nevoie in de
cembrie 1968. Șl cum in În
treaga economie națională be
tonul (din care se lac beloni
te) este planificat, nu s-a pu
tut obfine o altă repartifie pen
tru bucala respectivă de șo
sea.

— Și alt motiv ?
— Tot belonilele.
— ? !
— Știu că nu infelegi. Sâ-|i 

explic mai amănunții. Echipa 
noastră, după dispută, i 

să facă baie In vestiarele 
dionului Jiul, iar pentru 
lalfi fotbaliști, initial am 
bilit să iacă baie la mina 
ja. Intre timp am aliat că la 
mina Dilja toată baia nu are 
decit 18 dușuri, iar fotbaliștii 
străini cu antrenori, medici și 
maseuri cu tot, sini 19. Am 
renunțai; unul dintre lotbalișli 
nu ar fi avut condifii optime 
de baie. Doar mai tîrziu mi-arn 
dai seama că pentru un singur1 
fotbalist nu era cazul să 
nunf. Vorba aia, dacă ia 18 
dușuri fac baie 1 200 de mi
neri și nimeni nu face caz, ar 
fi avut loc și 
maseuri, medici 
Insă, intre timp 
renunțarea.

urma 
t s/a- 

cei- 
sla- 

> Dil-

re-

fotbalișlii cu 
și antrenori, 

am comunicat

Ion BAIEA
medic specialist chirurg

Petroșeni î

Absurd domnule

acest 
mate- 
acum 
ceva 
chelr 
după

— Dar spunea-i de betonih
— Intr-adevăr, tot plimbi’ 

du-mă prin incinta minei sâ 
caut al nouăsprezecelea duș, 
am aflat povestea belonitelor 
care încurcă nu numai legă
tura carosabilă cu străinăta
tea, ci și construirea comple
xului administrativ. (Aici se 
pregătește pentru tur — așa 
spuneau cifiva constructori - 
o baie in care pot intra tot’ 
fotbaliștii din fără). Ei, 
complex arc nevoie de 
riale. C.C.V.J.-ul de pe 
trebuie să-și pregătească 
bani cu care să facă fafă 
tulelilor pentru complex
ce constructorii predau lucra
rea și pleacă (constructor 
T.C.M.M.-ui, beneficiar C.C.V.J.- 
ul). Dar fn prezent C.C.V.J.-ul. 
mina Dilja, n-au bani că l-au 
cheltuit cu betonitele: un mi
lion de lei stau In stoc și aș
teaptă să fie consumați pină 
la sfîrșitul anului. Pină acum 
s-au consumat cam astfel-: in 
ianuarie 46 686 lei (93 metri 
cubi), în decembrie anul tre
cut 1 512 lei (3 metri cubi). Și 
tot așa pină cind din cei a- 
proape două mii metri cuhl 
de belonite nu va mai rămine 
nimic. Atunci combinatul va 
putea să realizeze și la Dilja 
ceva economii. Dar nici beto
nitele nu se lasă. In prezent 
se plimbă prin incinta minei, 
de la rampa provizorie unde 
au
rampă.

De altlcl, citeva tone de be
lonite, ca sd ajungă la DU ia 
din gara Petroșeni s-au plim
bat și pe la Lonea (vagonul 
483 436 cu 25 tone, vagonul 
215353320017 cu 21,9 tone, 
20 ianuarie, și vagonul 
661 391 cu 22 tone in 
nuarie). Și uite așa, 
miile minei Dilja se 
din cauza betonilelor,
de fotbal se amină din cauza 
băii, betonitele se plimbă și 
prin registre și prin incinta 
minei, baia nu se termină din 
cauza...

— Absurd domnule...

fost descărcate, la altă

ut.
nr.
In

nr. 
ia-30

econo- 
amină 
meciul

I. MUSTAȚA

rj-rs.,,

I

ii
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Pășunile de pe raza
municipiului Petroșeni

Agitația vizuală nu e doar ȘTIRI. REPORTAJE - din țară
pot deveni mai O „haină“ de zile mari

■■șppîi: ............. ;

productive
(Urmare din pag 1)

La 16—17 000 Icflo- 
hectar., Bineînțeles 
au fost însoțite șl 
In mod sistematic

De cum le apropii de hangare, maf 
precis de sediul Secției de explorări 
miniere Valea Jiului, atenția îți este 
atrasă de o sondă miniaturală, a 
cărei turlă „străjuiește" fata clădi
rii. Ne aflăm deci Ia sediul sondori
lor. Asupra unui fapt esențial, însă, 
nu te poli edifica : sondorii depun 
eforturi susținute lingă instalațiile 
de foraj, obțin și rezultate frumoa
se (parte din ele au fost consemna
te și de ziarul nostru). în preajma 
sediului secției nu afli Insă nici un 
cuvînt despre aceste succese. Nu. 
pentru că aici, mijlocul chemat să 
popularizeze succesele colectivului,

agitația vizuală, lipsește. Ne aflăm 
în luna aprilie dar aici n-au apărut 
nici acum panouri cu angajamentele 
sondorilor pe anul 1968. In toată 
ceastă „incintă" n-am întîlnit
măcar un Îndemn scris pentru rea
lizarea înainte 
rii, a planului 
am întîlnit o 
Impozantă prin
ce folos. Are articole din 1967. Ast
fel, acum, în luna aprilie 1968, la 
gazeta „Sondorul", oamenii „pot' 
citi articole apărute în 24 iunie

a
ni ci

frunta- 
pe cel 
despre 
un ar-

A început tatonarea

initial a- 
fost spo- 
defrlșări.

producția de masă verde a crescut 
de Ia 4—5 000 kg 
grame pe fiecare 
că aceste lucrări 
de administrarea
b unor importante camUtăp de în- 
gr^șămlnte chimice. Desigur cS a- 
ceste lucrări sînt costisitoare pen
tru economia națională. Tocmai de 
aceea se pune problema ca, pornîn/J 
de la Interesele crescătorilor de a- 
nlmale, aceste lucrări să fle execu
tate de către eî însăși prin acțiuni 
voluntar-patriotlce comune.

Și pînă în prezent s-au 
semenea acțiuni dar ele au 
rădice șl s-au limitat la
ceea ce a dus numai la mărirea su
prafeței utilizabile, nu șl la crește
rea producției de masă verde pe u- 
nitatea de suprafață.

După cum se știe, majoritatea a- 
oestor pășuni slnt situate Ia o alti
tudine de peste 1 000 metri, fapt 
care face ca, șl datorită condițiilor 
atmosferice specifice de aici, pe
rioada de vegetație șl de folosite 
să fie foarte scurtă. Iată încă un 
argument în plus oare demonstrea
ză 
în 
lor 
de

necesitatea întreținerii pășunilor 
bune conditiunl, dar șl folosirii 
mal gospodărește. In acest an, 
pildă, sînt prevăzute lucrări de

curățire șl defrișări pe 500 hectare. 
De asemenea, din fondul de Investi
ții trebuie să se fertilizeze 550 hec
tare, Iar pe 175 hectare se va orga
niza pășunatul pe tarlale.

Făcînd un calcul al posibilități
lor oare există, s-a ajuns la conclu
zie că prin acțiuni voluntar-patrio
tice comune, anual se pot executa 
lucrări de Îmbunătățire pe circa 
£ 000 de hectare. Este vorba de ?m- 
prăștlerea mușuroaielor, curățirea de 
pietre șl resturi lemnoase, fertili
zarea după posibilități prin utiliza
rea urinei de grajd etc. Astfel de 
lucrări sînt necesare în primul 
pe trupurile de pășune Jiqorul, 
rlșoara, Dealul mare, Slivei, 
brala. Gura Plaiului, Muntelui, 
luca șl altele a căror productivitate 
este mult scăzută. Degradarea unor 
pășuni din această parte a județu
lui nostru se datore.ște și proastei 
Tor folosiri. Tocmai de aceea, se 
pune problema orqanizării pășuna- 
tulul în mod cit mai rational. In a- 
eest sens, măsurile cuprinse în pro
iectul de Leqe cu privire la apăra
rea folosirea șl conservarea între
gului fond funciar capătă o Impor
tantă deosebită".

rtnd 
Mo- 
Do-
Pre-

de 
de 
gazetă de perete — 
construcția ei — dar

ava-termen, fără 
forări. In schimb,

CONSEMNAM
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Cine bate la ușă ?
Prodan Alexandru (21 de ani) din 

Petroșeni, după o documentare adec
vată, se prezenta în casa unor oa
meni și explica femeii că ar fi tri
mis de... soțul ei să-i dea bani pen
tru că ar f! fost victima unui acci
dent șl trebuie să plătească o amen
dă. Alteia l-a spus că solul ei ar fl 
dat peste un chilipir, niște scîndurl 
faine și Ieftine.

Așa a reușit Prodan să primească 
400 de lei de la Burlec Eva din Is- 
cronl, alte 400 de la Marcu Marla 
din Lonea, 800 de lei de la Rad Va
leria, tot din Lonea. De la Someș»» 
Maria din Petroșeni n-a primii cl a 
furat 620 tel.

Dacă vine Prodan și vă bate la 
ușă deschideți Imediat baierele pun
gii ? Nu ar fl mai bine să-l între
bați cu re qînduri vă trece pragul?

„sfîntului": ,,® doamnă care nu a 
continuat să scrie a murit într-un 
accident, alta șt-a pierdut fiul. Insă 
o doamnă care a continuat, a cîștl
gat 100 000 lei, Iar un american scri
ind mal mult 
cut avere".

Ce ti-e și 
va fl găsit îl 
brica de

timp de 13 zile a

cu „sfinții* ăștia ! 
vom consemna la

Lată.

De
ru-

Joc
au 
In

Început să-și facă 
Petroșeni scrisori 

din diferite colțuri 
aceste depeșe un

8- 
ale 
ale 
Tal 

îm-

Tot scrisori, de la 
sfînt"un... „

In Petroșeni, pe strada Gh. Doja, 
umblă un „sfînt" care vîră în cutii 
poștale scrisori. LI se cere oameni
lor să reproducă textul trimis în 13 
exemplare, timp de 18 zile, urmînd 
ca apoi... să aibă o mare bucurie, 
sau nenorocire, după cum vor tri
mite sau du. cele 13 scrisori.

Femeia care ne-a adus o aseme
nea scrisoare primise deja al 4-lea 
exemplar. In paranteză fie spus că 
nici sute de mii n-a cîștigat, nici 
mort în casă nu a avut. Spunea că 
aceste scrisori au darul s-o plicti
sească șl se întreba cum poate să-și 
permită acel „sfînt" necunoscut s-o 
bombardeze cu astfel de scrisori. 
Glăsuiește în încheierea misivei

Iată că 
paritia și 
unor excrocl 
tării. Conțin 
de „regulament" al unu! „joc de
bogătire matematică* care îtl cere 
să multiplici scrisoarea în 10 exem
plare, s-d trinelti unor „oameni ono
rabili", Iar primului din cei Î0 ,,o- 
norablli' de pe listă să-1 trimit! 10 
lei prin mandat. Și promite „regu
lamentul" că vel prlmf în cfteva 
săptămînl nici mal mult nici mirt 
puțin decît 2 700 de lei!

Poșta din Petroșeni a Început să 
aibă de lucru cu mandate de 10 lei. 
Semn că s-au găsțt șl pe la noi naivi 
care să dea crezare tinoT hoțomani.

Lașul
șo- 
dln 
vo-
J-a

Se numește Armie Ion șl este 
fer la Fabrica de produse lactate 
Llvezenl. In februarie, fiind la 
lanul camionetei 81 HD 2 866
proiectat în șanț pe Grișan Mircea, 
tîmplar Ia I.P.S.P, LfvezenI fracturtn- 
dfj-4 coastele. A dezertat de la lo
cul accidentului cu viteză mărită 
crezînd că va scăpa basma curată.

A fost Identificat după 26 de zile 
șl va plăti acum pentru lașitate.

Franclsc VF.TRO

ȘTIRI din țară Tenis de masă

și de peste hotare
4 PARIS (Agerpres). — Turneul 

International de tenis „Monte Carlo" 
a continuat cu disputarea partide
lor din cadrul turului trei al 
de simplu bărbați. Jucătorul 
Petre Mărmureanu l-a întîlnit 
hoslovacul Ilolecek de care 
învins cu 6—4, 7—5.

Alte rezultate: Kakulia (U.R.S.S.). 
— Szikszay (Ungaria) 7—5, 6—1; 
Aguirre (Ecuador) — Barclay (Fran
ța) 6—2, 7—5; Conte! (Franța) — 
Pohmann (R. F. a Germaniei) 6—4, 
0- 6, 6—3; Gisbert (Spania) — Stas 
(Belgia) 6—4, 6—0.

probei 
român 
pe ce- 
a fost

Sîmbătă și duminică în bazunul 
acoperit de la Cluj se vor desfășu
ra întrecerile celei de-a opta ediții 
a campionatelor intematlonate de 
natatie ale României. Lo startul ac
tualei ediții vor fi prezențl sportive 
fri sportivi din șapte țări: Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. a 
m-anitel, Iugoslavia, U.R S.Ș. șl 
mfinia.

Ger-
Ro-

qăz-Sala Dinamo din Capitală 
dutește sîmhătă 13 aprilie înlîlnlrea 
internațională de box 
pete de juniori Dinamo 
Prlstal Ruse (Bulgaria).

dintre echi- 
Thicnreștl șl

In atenția 
vlnâtorllor

și pescarilor 
soortivl

Clubul municipal Petroșeni 
al vinătorilor și pescarilor 
sportivi anunță membrii săi să 

permisele la 
1968, pină 

aprilie 
pescarii 

teren CB 
acestea

se prezinte cu 
viza pe anul 
ta de 30 
Vînătorii șl 
tivi găsiți în 
sete nevlzale, 
ridicate de organele in 
far posesorii lor vor fi 
nlcați forurilor superioare pen
tru excludere.

întrecerea elevilor
din Paroșeni

*

20 de băieți și 10 fete de la Școa
la generală din Paroșeni s-au în
trecut timp de două zile în cadrul 
unui concurs de tenis de masă do
tat cu „Cup® primăverii". întâlnirile 
au fost dinamice, pasionante, cu ne
prevăzute răsturnări de scoruri.

La fete, cea mai bună comportare 
a avut-o eleva Chlnceșan Victorie 
oare a cflștlgat trofeul pus în joc. 
Ea a fost urmată de colegele sale 
Ardelean Lucia, Sncondan Tereza și 
Aîdelenn Flnrtea.

a fost mal 
strînsă. Lo

rn uite emoții,

Întrecerea băieților 
pasionantă, lupta mal 
cui J a revenit, după 
elevului Chlnceșan Gbeorghe, secon
dat de Enea Vaier și Gserva Ioslf, 
GlșUgătoriJor U s-au oferit diplome 
și premii în obiecte.

La reușita competiției, o bună par
te de contribuție a adus învățăto
rul Rahovcanu Tltus, el Însuși un 
pasionat jucălor de tenis de masă.

Festivalul tineretului hunedorean

Primele Întreceri la PETRILA
început nwjifesiă- 
cadrtil „Festivahr-

La Petrila au 
rile sportive din 
lud tineretului hunedorean". Comite
tul U.T.C., împreună cu conducerea 
exploatării miniere din localitate, 
au elaborat programul de desfășu
rare a întrecerilor culturale și spor
tive ale tinerilor 4;n cadrul sectoa-

relor. Pfnă acum &-au desfășurat În
trecerile la șah, popice șl fotbal. 
Sectorul VI — sectorul I 4—2; sec
torul V — sectorul IV 1—0;
torul XV — sectorul X 7—5.

1967 (I) Iar rubrica „Panoul 
șilor", în Ioc să-i prezinte 
mai destoinici sondori, scrie 
peisajul nou al regiunii —
tlcol decupat din ziar, în amii tre- 
cutL Cui și la ce mai folosesc 
cum astfel de „articole" șterse 
vreme î Poate știu organizația 
bază și com’telul sindicatului de 
secția explorări miniere ? ! Și
trebui să mai $tie că agitația vizuală 
nu-i doaT o „haină" care se îmbracă 
îa sărbători sau alte ocazii, ci este 
o formă vie a muncii politice de 
masă!

rîul Gemă (Uimare din pag. 1)
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Ioan BERARU 
corespondent

f Aqerpres)

MUTARE DIFICILA

spor- 
permi- 
vor fi 
drept, 
conru-

P. BREBEN

SCRISORI î 
DE LA
CITITORI î
După inundație 
faci... o cerere

Am fost deosebii de fericii 
cind am primit un apartament. 
Fericirea aceasta a fost Insă 
de scurtă durală. La scurt timp 
după mutarea in apartament 
s-a defectat caloriferul de pe 
hol si mi-a lost Inundat apar
tamentul. Ca urmare a defec
telor de la Instalația de apă, 
anul trecut mi-a iosl inundat 
apartamentul de două ori, iar 
In 
lși 
ce 
fii

Cum aceste inundații s-au 
întlmplat de obicei după-amia- 
ză, am căutat să iac apel la 
lucrători ai l.L.L. Dar, după 
multe telefoane 
m-am adresat lot 
rlași particulari, 
că I.L.L.-U1 nostru
nizat încă nici o echipă de in
tervenție pentru eventuate 
defectări ale instalațiilor, ca
re se întimplă după-amiaza sau 
noaptea. Oare după ce apar
tamentul ți-e inundat, cu ce 

poate încălzi răspunsul: 
ș; după aceea

acest un de alte două ori. 
poale Închipui oricine în 

hal a ajuns parchetul, pere
ni mobila...

și drumuri 
unor mese- 

Asta pentru 
nu a orga-

le
„Faceți cerere
vedem noi..." 1

str.
E. TOLL, 
Păcii nr. 10/3 
"Petroșani

Șt caloriferul 
a rămas rece...

De aproximativ două năptâ- 
mlni, ealorilerul din aparta- 
joaenieie noastre sînt mai mult 
reci decît calde. Se înțelege 
ce urmări poate avea aceasta 
av4nd în vedere că, semnata
rii acestor fineturi, avem co
pii mici.

Nici programul de apă cal
dă fixat pe zile nu se respec
tă. Sau se întimplă ca să Hm 
anunțați că vom primi timp de 
3 ore apă caldă ca pînă la 
urmă să primim doar timp dc 
o oră.

Dacă au rămas caloriferele 
reci, ne întrebăm, de ce a ră
mas rece si administrația 
elădirl, tov. administrator 
toncscu, iață de necazul 
tru.

Boaru CONSTANTIN 
stT. Păcii nr. 8/4

de
An
nas

Fotoroacă CONST ANTIN 
str. Unirii nr. 5/10 

Bădău IOSIF, 
stî. Independentei nr. 26'4

Ltierutorii întrepxinderii de con
strucții „Porțile de Fier" din Tr. Se
verin au început betonarea podului 
de peste rîul 
drum national 
are lungimea 
derea de 54
se folosesc prefabricate pretensiona- 
te montate în consolă, procedeu ce 
se aplică pentru prima dată în tara 
noastră la asemenea lucrări.

(Aqerpres)

Cerna situat pe nnul 
aliat în lucru. Acesta 
de 270 m șl deschi- 

m. La construcția Iul

electrice șl ale altor obiective. A- 
nul 1968 a marcat aici, din primele 
săptamîni, un eveniment însemnat j 
încheierea lurrăriilor dan cea de-a 
doua etapă la uzina de sîrmă, îna
inte de termenul înscris în grafice. 
Noua uzină produce 
tone de 
cantitatea 
nală.

Armele
Ielalte însemne de pe vechea 
mă a orașului se scufundă tot 
adînc în trecut. Embleme noi,

acum
sîrmă, adică jumătate 
proiectata pentru faza

35 000 
din 
fl-

încrucișate, fenîxul și ce- 
ste- 
mal

CH

Ciuperci ? Nu ! Sini vase ornamentale care așteaptă pămintul șl florile.

In atenția inginerilor și economiștilor din întreprinderi

Revista Studii și cercetări de calcul 
economic și cibernetică economică

I
♦
4

I 
4
■

4

4

<

n a dio
Vineri 12 aprilie

PROGRAMUL I:

6,00 - 8,25 Muzică și actuo- 
JitSți; 8,25 Moment poeMc; 8,30 
La 
tă;
La 
«1
Melodii distractive; 10,10 Curs 
de limba rusă; 10,30 Suita pen
tru voce și orchestră „Ritua
le" de Mihai Moldovan; 10,45 
Cîntece de Ghecrgho Bazav-an; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 
Muzică populară; 11,15 Recital 
de operă Octavian Naghiu; 
11,30 Formația Roger Dannecls; 
11,45 Sfatul medicului : Vacci
nările de primăvară; 12,00 Pa
gini din operete; 12,22 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 
14,15 Dumbrava minunată; 14,30 
Radio-publicitate;
Trio Armonia; 
de știri; 15,05 Orchestra 
merzică populară a Casei 
cultură din Reșița; 15.15 
ordonate cuituiote; 15,30 
facțiuni di-n opereta „Nunta 
ungară" de Nico Dost&l; 15,45 
Instrumentiști de muzică Ir

microion, melodia prefera- 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
microfon, melodia prefera- 
9,80 File de legendă; 9,55

14,50 CfntS 
15,00 Buletin 

de 
de

Co-
Se-

metodelor mo- 
cibem etice în 

în organizarea

Revista STUDII ȘI CERCETĂRI DE 
CALCUL ECONOMIC ȘI CIBERNE
TICĂ ECONOMICĂ informează des
pre rezultatele cercetărilor ce se fac 
în tara noastră fi în străinătate cu 
privire la aplicarea 
dome matematice și 
practica economică, 
întreprinderilor ele.

Tematica revistei STUDII ȘI CER
CETĂRI DE CALCUL ECONOMIC ȘI 
CIBERNETICA ECONOMICA răspun
de indicațiilor Conferinței Naționale 
a P.C.R. cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale.

Revista constituie un auxiliar pre
țios pentru cadrele de conducere șt 
specialiștii din întreprinderi în <w-

ganizarea științifică a producției și 
a muncii.

STUDII ȘI CERCETĂRI DE CAL
CUL ECONOMIC ȘI CIBERNETICA 
ECONOMICA apare de 6 ori pe an, 
costul unui abonament anual fiind 
de 90 Iei. Cererile pentru abonamen
te se vor adresa direct administra
ției revistei : București, Piața Roma
nă nr. 6. Plata abonamentelor pen
tru întreprinderi, Instituții $1 Per_ 
sonate se face prin virament 
mandat poștal In contul A.S.E.
136.207.24 B.N.R.S.R. Filiala sectoru
lui I București, cu mențiunea „pen
tru revista STUDII ȘI CERCETĂRI 
DE CALCUL ECONOMIC Șl CIBER
NETICĂ ECONOMICA".

sau
nr.

A
întreprinderea Forestieră 

Petroșeni
Str. 6 Martie nr. 36

ANGAJEAZĂ
Un revizor comtabil princip*! care wdepllneșle condi

țiile H.C.M. 328 1967.
Informații suplimentare se pot obține de 1a serviciul per

sonal al întreprinderii.

șoară: Nicolae Albulescu și 
Ion Calistrache; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,20 Din re
pertoriul corului Radlotelevl- 
zlunii; 16,30 Muzică ușoară; 
16,45 Emisiune de folclor; 17,15 
In slujba patriei; 17,45 Calei
doscop muzical; 1.8,00 Buletin 
de știri; 18,05 Muzică ușoară; 
18,50 Dansuri din operete-, 19,00 
Radiogazeta de seară; 
melodie pe adresa 
voastră; 20,00 Buletin 
20,05 Radiomagazln
20,17 Melodii populare; 20,40 
Teatru radiofonic serial: „Tă- 
nase Scatiu", de Duiliu Zam- 
firescu; 21,00 Meridiane-melo- 
dii; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin 
Muzică 
poetic; 
moașe 
moașe;
a lui George 
Muzică ușoară; 
de știri; 
nocturnă.

19,30 O 
dumnea- 
de știri; 
sportiv;

meteorologic; 22,20 
ușoară; 22,30 Moment 

22.35 Din cele mai fru- 
melodii. cele mai Lru- 
23,00 Arta violonistică

Enescu; 23,25 
2.4,00 Buletin

0,05—5,00 Estrada

PROGRAMUL. II :

Stafia 351 m : 6,45—7,00 A- 
gendă bucii reșteană; 7,00 Cîn- 
tă Maria Firulescu; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de știri; 
739 Marșuri pentru fanfară de 
Gheorqhe Șipoș; 7,45 Melodii 
și instrumente populare; 8,00 
Valsuri celebre; 8,20 Cintece 
pionierești de Ion Hartulary- 
Darctee; 8,30 Buletin de știri; 
8,35 Pagini din literatura pia-

nulul; 9,05 Cîntece și jocuri 
populare; 9,30 Interpret și for
mații de muzică ușoară; î0,00 
Buletin de știri; 10,05 Suita 
simfonică în trei părți de Dinu 
Lipatti; 10,30 Teatru radiofo
nic : „Primarul cartierului" de 
Eduardo de Filippo; 12,00 Bu
letin de știri; 12,07 Varietăți 
muzicale; 12,45 Formația Bert 
Kaempferl; 13,00 Estrada cîn- 
tecelor; 13,30 Itinerare; 13,45 
Jocuri populare; 14,00 Radio
jurnal. Sport; 14,08 Concert de 
prînz; 15,00 Muzăcă din ope
reta „Saltimbancii" de Ganne;
15.15 Melodii de Camelia Dăs- 
călescu și Paul Urmuzescu; 
15,30 Cronica literară; 15,40 
PenLru prietenii muzicii cora
le; 16,00 Melodii populare;
16.15 Pe teme medicale; 16,25
Din viata de concert a Capi
talei; 17,00 Radiojurnal; 17,15 
Capriciu spaniol de Riniskl 
Korsakov; 17,31 Cîntă forma
ția Richard Oscbanitzkj; 17,45 
A 7-a artă — ediție pentru ci- 
necluburi; 18,00 Melodii popu
lare,- 18,15 Studioul de poezie; 
18,35 Muzică ușoară; 18,55 Bu
letin de știri; 1'100 Ciclul 
fonii" de Joseph Haydn; 
Curs de limba spaniolă; 
Noapte bună, copii;
Transmisiune din Iași;
Mip’.ică ușoară; 22,15 Carnet
plastic; 22,30 Paqini din ope
rete; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Muzică ușoară; 24,00 Expoziție 
de muzică ușoară; 0,55—t ,00 
Buletin de știri.
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mult mai sugestive, se impun în via
ța orașului de astăzi. In curlnd, „se- 
maiorul" dispeceratului va da cale 
liberă electrozilor realizați de noua 
fabrică, ridicată în zona industrială. 
Apropierea acestrai eveniment se 
simte în ritmul Intens ce pulsează 
în fiecare loc de muncă. încă în a- 
cest an, Buzăul va livra Slatinei, 
pentru uzina de aluminiu, nu mal 
puțin de 16 000 tone electrozi. Sem
nele prezentului sînt destul de con
vingătoare în acest sens. Montajul 
utilajului a fost încheiat cu patru 
luni mai devreme. A fost, de ase
menea, montată întreaga aparatură 
de control și reglare automată a fa
bricii. Și alte obiective ale marii 
fabrici au fost Lermidate. Astfel, ală
turi, pe noua platformă, construcîo- 

definitivează centrala 
iermoficare, care în

va furniza nu numai

electrică 
anul 1969 
capacitate, 
energie e- 
apa caldă

rii 
de 
va funcționa cu întreaga 
Ea
lectrică, dar și aburul și 
pentru întreprinderile din înfreagd 
zonă industrială a Buzăului.

Nu mai puțin impunătoare, fabri
ca de zahăr, aflată în plină con
strucție, preia parcă ștafeta Indus
trializării, pe care la rîndul ol o vd 
transmite altor mari obiective.

Noua dezvoltare Industrială 
face ca producția industrială a 
zătihii să fie aproape egală cu 
din 1960 a orașului Ploiești, îar 
mărul muncitorilor ocupați în
tătile cuprinse în zona industrial# 
a orașului să fie de peste 12 000, 
adică dublu fată 
lent în prezent, 
șantierelor, multi 
rjl de astăzi vor
Iască mașinile moderne ale noilor o- 
biective. In locul lor vor popoîL 
alti constructori, pentru că, trebuii 
să notăm, Buzăul — reședință ftp 
deteană — va continua să «^nrintezB 
pe ruta industrializării.

va
Bn- 
ced 
nn- 

tinl-

de numărul exiî- 
După încfhidereă 
dintre constructo
rs mîne să mîrru-

0 nouă 
de bere

a început construcțiaCraiova
fabriqi de bere cu o capacitate 

de 490 060 hl
Aici se

La 
unei 
anuală de 400 060 hl de becț 
(80 000 000 sticle). Aici se vor ob
ține și diferite subproduse ca bio
xid de carbon, germeni de malt, 
borhot pentru furajarea anlmalelot 
etc. Potrivit proiectelor, fabrica 
bere de la Craiova va ocupa o 
prafată mult redusă 
unitățile similare din 
nitate a Industriei 
inează să fie dată în 
te doi ani șl va contribui 1» apro
vizionarea populației din judetell 
Căit, Doi), Mehedinți, Vllcea, Gotfj 
și Hunedoara.

d« 
su
cii
ir*

comparatlv 
tară, Noua 

alimentare 
funcțiune pes<

(Aqerpres)

Motor electric mono 
fazat utilizabil la 
mașinile de spălat 
rufe

La Fabrica de motoare electrice 
din Pitești a fost realizat un nou tip 
de motor electric monofazat, numit 
MS-7, destinat echipării mașinilor 
de spălat rufe. El are un gabarit mat 
mic dectt al motoarelor folosite pt- 
nă acum In acest scop, dar o pute
re și o turatie mai mare. Noul mi
cromotor se adaugă altor motoare 
electrice realizate la Pitești, utiliza
bile la mașina de cusut șl la ma
șina de spălat. Recent a fost defi
nitivată și documentația prototipu
lui 
nat

unui lip de micromotor, destl- 
tncălziril cabinelor auto.

(Agei preș)
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STEAGUL KOȘU

Vizita președintelui 
Consiliului dc Miniștri, 
Ion Glreorghc Maurer, 

in Suedia
(Urmare din pag. 1)

Incinta gării centrale, care prezintă 
momente din dezvoltarea căilor fe
rate suedeze.

Deplasarea la Vasteras se face cu 
un tren special, realizat recent de 
uzinele „A.S.E.A.". Ca semn de a- 
tenție, gazdele au ornat comparti
mentele cu flori în culorile drape
lului românesc. Oaspeților 11 se dau 
explicații cu privire la calitățile teh
nice ale noului tren electric care va 
fi pus în curînd în exploatare în 
sistemul de transporturi al capitale: 
suedeze.

Trenul străbate regiuni pitorești, 
acoperite de lacuri și păduri de co
nifere, care se întind de o parte șl 
de alta a liniei ferate pînă la Vas
teras — unul din cele mal vechi 
orașe ale Suediei, avînd în prezent 
aproximativ 100 000 de locuitori. In 
decursul anilor Vasteras a ajuns să 
se numere printre principalele orașe 
Industriale suedeze. Aici se află u- 
zlnole concernului „A.S.E.A." șl u- 
zine-le „Svenska Metall Verken Ab", 
considerate ca unele din cele mal 
importante obiective Industriale ale 
Suediei, bine cunoscute și apreciate 
peste hotare, datorită produselor lor 
variate șl de o înaltă calitate.

Prin frumusețea peisajului său na
tural și prin vestigiile de cultură pe 
caro le păstrează, Vasteras-ui atra
ge în toate anotimpurile numeroși 
turiști.

In clădirea administrației concer
nului „A.S.E.A.", oaspeții au vizio

In ritmul „OREI
(Urmare din pag I)

mai multe ore fără alimentare de la 
rețeaua electrică. Așadar, transpor
tul nu constituie o problemă. Pe de 
altă parte, atomii utilizați sînt sta
bili și n-au proprietăți radioactive. 
Bl sînt folosiți ca oscilatori capa
bili să producă mierbunde. Deși cos
tă numai de o mie de ori mal mult 
decît im ceas foarte bun, precizia 
frtl este de o sută de mii de ori 
mai mare.

S. U. A.

Robert Kennedy și-a reluat 
campania electorală

NEW YORK. — Senatorul demo
crat Robert Kennedy și-a reluat cam
pania electorală după o întrerupere 
de cinci zile legată de asasinarea 
liderului integraționist Martin Luther 
King și de evenimentele care au ur
mat acestui asasinat. Intr-o declara
ție făcută la Fort Wayne, statul In
diana, senatorul șl-a exprimat păre

CRONICA EVENIMENTELOR SĂPTÂMÎNII
Tulburările 
rasiale 
din S.U.A...

cate de patru zile amenință să 
zguduie din temelii întreaga Ameri
că, reprezintă unul din cele mai în
semnate evenimente care polarizea
ză atenția opiniei publice. La aproa
pe cinci ani de la asasinarea preșe
dintelui Kennedy, americanii au tră
it lin eveniment asemănător, dar 
care prin implicațiile lui asupra 
uneia din cele mai nevralgice pro
bleme interne, discriminarea rasială, 
a declanșat o formidabilă „revoltă 
neagră", o adevărată erupție ale că
rei unde se propagă neîncetat, cu
prinzând aproape toate marile orașe 
ale S.U.A. Americanii trăiesc astăzi 
clipe dramatice. Pentru prima dată 
în istoria sa, pentru a fi apărată, 
Gasa Albă a lost înconjurată de 
trupe. Washingtonul cunoaște sta
rea de asediu, cu restricții draconi
ce de circulație și tancuri patrulînd 
tăcute și amenințătoare pe străzi. 
Chicago — 11 morti, Washington —8, 
Baltimore 5, Detroit — 2, Cincin
nati - 2, Oakaland... Minneapolis... 
Memphis,,. Una după alta, știrile 
transmise de agențiile de presă a- 
daugă neîncetat noi nume pe lista 
orașelor unde s-au înregistrat puter
nicele tulburări rasiale. Iar după pa
tru zile bilanțul se ridică la 32 per
soane ucise, peste 1 600 rănite $1 a- 
proximatlv 10 000 arestări.

Și tensiunea continuă să crească. 
Nu e lipsit de însemnătate faptul că 
noul lider, reverendul Ralph Aber
nathy, pare tentat să orienteze „miș
carea nonviolent#", al cărei promo
tor a fost King, într-o direcție mai 
radicală. In declarația pe care a fă

nat un film ce prezintă o parte a 
activității acestei Importante între
prinderi. Concernul datează din a- 
nul 1883 cînd firma a început să pro
ducă primele mașini electrice. Intr-o 
perioadă relativ scurtă, „A.S.E.A." 
și-a cîșligat o poziție de prim rang 
In industria electrotehnică mondia
lă. In prezent, aici lucrează peste 
29 000 de salariați. Concernul este 
reprezentat astăzi în 71 de țări prin 
26 de firme subsidiare avînd fabrici 
în Australia, Brazilia, Franța, Mexic, 
Norvegia și alte țări. Gazdele se 
mîndresc cu produsele care Ies pe 
porțile uzinelor lor, cu gama largă 
de produse electrice șl electronice, 
multe din ele cu o frumoasă repu
tație peste hotare datorită calității 
șl randamentului lor.

A fost vizitat apoi laboratorul de 
experimentare a pieselor destinate 
reactoarelor de centrale atomoelec- 
trlce, precum șl secția de Instalații 
și echipamente pentru locomotive 
Diesel electrice. De la A.S.E.A. a a- 
chlziționat România licența pentru 
fabricarea locomotivelor electrice în 
țara noastră. Oaspeții români au 
primit explicații privind înzestrarea 
tehnică a uzinei, modul de folosire 
a utilajelor moderne automatizate șl 
calitatea produselor.

In secțiile vizitate premierul ro
mân s-a Interesat de modul în care 
este organizată producția, de meto
dele moderne folosite. Apoi, luîn- 
du-și rămas bun, a mulțumit pentru 
explicațiile date, a urat succese spe
cialiștilor de la ,A.S.E.A.".

ATOMICE’1
— De pildă, raportată la 24 de. 

ore ?
— 0 precizie de o micro-secundă 

pe zi. Ceea ce înseamnă că, pe o 
durată de 8 000 de ani, Osclllatomul 
poate Indica ora cu o eroare de pre
cizie de ordinul unei secunde.

Observatorul de la Neuchatel dă 
ora exactă Ia Paris și la Tokio, la 
Washington șl la Manilla, la Ottawa 
și la Hong Kong. In „tic-tac"-ul lut 
bate ora atomică.

rea că alegerile preliminare care 
vor avea loc în acest stat la 7 mai 
vor avea „un mare efect psihologic 
asupra preliminariilor din celelalte 
state", Robert Kennedy a declarat 
că preliminariile din Indiana „ar 
putea hotărî foarte bine cine va fi 
candidatul democrat la președinție 
și, foarte probabil, cine va fi urmă
torul președinte al Statelor Unite".

cut-o după asasinat, el nu a con
damnat acțiunile de violență declan
șate de o parte a populației negre, 
dimpotrivă. Iar unul dintre liderii 
negri extremiști, Stokely Carmi
chael, a chemat deschis ia insurec
ție.

Tulburările rasiale care zguduie 
America au luat o amploare nebă
nuită, silind administrația să le a- 
corde maximă prioritate în dauna 
oricărei alte chestiuni care ar fi pu
tut-o preocupa pentru moment. De 
aceea nu par lipsite de interes unele 
păreri după care asasinarea pastoru
lui de culoare ar reprezenta acțiu
nea deliberată a unor cercuri de ex
tremă dreaptă care ar fi urmărit să 
creeze în interior o temperatură po
litică ridicată într-un moment cÎDd 
administrația trebuie să facă fată 
unor importante probleme referitoa
re la politica sa externă, probleme 
care ar urma astfel să fie trecute pe 
planul al doilea. Este evident numai 
o presupunere. Important este însă 
faptul că asasinarea lui King n-a 
fost decît seînteia care a aprins 
vîlvătaia. Manifestările organizate 
în semn de protest față de asasinat 
s-au contopit cu mișcările împotri
va discriminării la care continuă să 
fie supusă populația de culoare, 
împotriva condițiilor vitrege în care 
ea este nevoită să trăiască. E seni 
nlficativ, de asemenea, faptul că ac
țiunile de protest ale negrilor pen
tru egalitate și o viată mal bună 
s-au bucurat de sprijinul și solida
ritatea unei părți importante a popu
lației albe. Un singur exemplu : de 
la țărmul Atlanticului și pînă la 
Golful Mexic în majoritatea porturi
lor americane mii și mii de docheri 
albi au încetat lucrul alături de co
legii lor negri în semn de omagiu 
adus memoriei lui King.

România a ratificat 
Tratatul cu privire la 
activitatea statelor 
în spațiul 
extraatmosferic

La 9 aprilie, ambasadorii Republi
cii Sooialiste România la Moscova, 
Londra și Washington au depus la 
guvernele Uniunii Sovietice, Marii 
Britanii șl respectiv Statelor Unite, 
instrumentele de ratificare de către 
Republica Socialistă România a Tra
tatului cu privire la principiile care 
guvernează activitatea statelor în 
explorarea și folosirea spațiului ex
traatmosferic, a Lunii și altor cor
puri cerești.

Cele trei guverne sînt desemnate 
prin Tratat depozitare ale acestuia.

(Agerpres)

„Puncte fierbinți"
pe Lună

JAPONIA. — Aspect din timpul unei recente demonstrații la 
Yokosuka împotriva submarinelor americane cu încărcătură nu
cleară ancorate aici. (Japan Press).

WASHINGTON. — Savanfli 
de la Universitatea Stanford 
au anunfat descoperirea unor 
noi „puncte fierbinți" în re
giunile joase de pe Lună, in
clusiv in zonele unde ar ur
ma sd aselenizeze astronaufil 
americani. Aceste puncte nu 
prezintă nici un pericol pen
tru cosmonau(i.

Savanțil au declarat că a- 
ceste „puncte fierbinți" au 
fosl observate în regiunile us
cate ale Lunii și pot fi inter
pretate drept „revărsări de 
lavă" care au apărut de sub 
solul lunar intr-un recent tre
cut geologic.

Deschiderea unei anchete 

in legătură cu asasinarea 

lui Martin Luther King
NEW YORK. — Potrivit ziarului 

„The Memphis Commercial Appeal", 
politia orașului Memphis ar fl des
chis o anchetă pentru a determina 
dacă asasinul liderului integraționist 
Martin Luther King a folosit lungi
mile de unde utilizate de mașinile 
politiei pentru a lansa agenții pe o 
pistă falsă în momentul crimei. Zia
rul scrie că directorul politiei, Frank 
Holloman, ar fi declarat că „o an
chetă a fost deschisă în legătură cu 
această posibilitate". Ziarul scrie că 
poliția ar fi primit joia trecută, la 
aproximativ o oră după săvîrșirea

Războiul civil 
din Nigeria...

care de aproape 9 luni alimen
tează conștiincios rubrica externă a 
cotidienelor, pare să se apropie de 
sfirșit. După retrageri șl ofensive 
continui, cu victorii și înfrîngeri 
înregistrate succesiv cînd de o par
te, cînd de cealaltă, trupele fede
rale au reușit rînd pe rînd să ocu
pe capitala biafreză Enugu, impor
tanta localitate Onitsha, porturile 
Calabar șl Bonny', aflîndu-se acum 
în fața ultimei fortărețe a forțelor 
secesioniste, orașul Port Harcourt. 
Pentru cucerirea sa au fost mobili
zate forțe importante, dar și biafre- 
zii se apără cu înverșunare, știind 
că ocuparea acestuia, ar însemna 
sfîrșitul războiului și, inevitabil, în- 
frîngerea lor definitivă. Sarcina tru
pelor federale este astfel deosebit 
de grea. Postul de radio „Vocea Bia- 
frei" își reînnoiește neîncetat ape
lul pentru negocieri, mentionînd 
însă întotdeauna, că nu va fi accep
tată nici o condiție prealabilă.

Remanierea 
guvernamentală 
din Analia...

a constituit, după părerea multor 
observatori, o manevră tactică abilă 
a premierului Wilson. In general, 
remanierea aduce putini miniștri noi 
în cabinet și implică plecarea mai 
semnificativă doar a lui Patrik Gor
don Walker (om politic cu o carie
ră guvernamentală foarte agitată). 
Cu toate acestea, majoritatea porto

Descoperirea acestor regi
uni a lost făcută cu a fu torul 
unor semnale radio emise spre 
Lxtnă de satelitul american 
„Explorer-35" și reflectate a- 
poi spre radlotelescopul de ia 
Stanford (California). Tempera
tura acestor locuri este cu a- 
proximativ 10 grade mai înal
tă declt aceea a regiunilor În
conjurătoare.

„Explorer-5", lansat la 19 
iulie 1967, a descoperit că 
Luna nu are Cîmp magnetic și 
nu este înconjurată de cen
turi de radiafie, asemănătoa
re cu centura Van Allen, care 
înconjoară Pămlntul.

crimei, șapte mesaje prin radio care 
ar fi fost transmise de agentul 
R. W. Bradshaw.' Or, Bradshaw nea
gă că ar fi trimis aceste mesaje.

La Washington, Ministerul Justi
ției a dezmințit știrile potrivit că
rora Biroul Federal de Investigații 
ar fi luat contact cu poliția mexica
nă. Asemenea știri au circulat după 
ce s-a aflat că consulul mexican la 
Memphis a eliberat un pașaport 
unei persoane care semăna foarte 
mult cu asasinul potrivit descrierii 
acestuia, realizată prin metoda „por
tretul robot".

foliilor sînt afectate de remaniere. 
Elemenul esențial al acestei redis
tribuiri ministeriale îl constituie pro
movarea a două personalități cu fi
liații de stînga — cel drept mode
rate — în posturi mai importante 
decît cele pe care le dețineau pînă 
acum. Este vorba, în primul rînd, 
de numirea Barbarei Castle în func
ția de prim-secretar de stat, funcție 
în care ea devine, practic, cel mal 
influent membru al guvernului după 
primul ministru Wilson. Cea de-a 
doua personalitate este Richard 
Crossman, care primește portofoliul 
sănătății și securității sociale. In 
noile lor funcții, cei doi miniștri 
vor cumula aproape întreaga auto
ritate asupra domeniului social al 
activității guvernamentale, adică e- 
xact acel domeniu în care vor a- 
pare dificultățile cele mai mari ca 
urmare a aplicării politicii guver
namentale de austeritate și de în
ghețare a salariilor și prețurilor. 
Atribuind unor personalități cu sim
patii în rîndul aripei de stînga și 
al sindicatelor nepopulara îndatorire 
de a aduce la îndeplinire politica 
socială a guvernului, Wilson a ur
mărit să pună anticipat surdina cri
ticilor la care se așteaptă și care 
se fac auzite încă de pe acum la 
adresa acestei politici. Multi comen
tatori se întreabă însă în ce măsură 
premierul va reuși să atingă acest 
obiectiv numai cu abilitate. Este 
foarte probabil fie ca el să fie pără
sit de miniștri șăi, fie ca aceștia 
să-și piardă simpatiile în rîndul 
stîngii și al sindicatelor. Bineînțeles, 
în măsura în care mult promisa re
dresare economică nu va interveni 
înlre timp și nu va schimba clima
tul social din Anglia.

VENERA ANGHEL

Mari ânundafsii în Jawa Naufragiu
DJAKARTA. — Peste 80 000 de 

persoane au fost evacuate în urma 
inundațiilor din regiunea Lamongan 
— Java de est, provocate de ploile 
torențiale căzute în ultimele zile.

Minat... 24 de ani
ROMA. — Autoritățile italiene au 

holărît închiderea traficului rutier 
pe un pod de lîngă Perugia, deoa
rece s £ descoperit, după 24 de ani, 
că acesta fusese minat de trupele 
germane în cursul celui de al doi
lea război mondial. Mai multi mun
citori care lucrau la refacerea au
tostrăzii au descoperit plasate în 
patru puncte sub pod 24 obuze de 
artilerie și mai multe încărcături de

• BEIRUT. — Miercuri noaptea, 
primul ministru al Libanului, Abdu- 
lah Al-Yafi, a anunțat o remaniere 
a cabinetului de miniștri.

în timpul unei reuniuni a guver
nului s-a hotărît acceptarea demi
siei lui Henri Faroun din funcția de 
ministru de stat. Totodată, Joseph 
Najjar a fost numit în postul de 
ministru al planificării, poștelor și 
telecomunicațiilor, iar Rashid Bei- 
doun a primit portofoliul justiției șl 
turismulu.

BRAZILIA. — Polițiști înar
mați ascunzîndu-se după un 
automobil polițienesc de pie
trele pe care studenții de
monstranți din Belo Horizon
te le aruncă asupra lor în 
timpul puternicelor demon
strații antiguvernamentale în
registrate recent în toate sta
tele braziliene: patru per
soane și-au pierdut viața în 
ciocnirile cu poliția, (reprod. 
telefoto UPI).

Cutremure 
de pâmînt în 
Iugoslavia

BELGRAD. — In ultimele 24 
de ore, aparatele observatoru
lui seismologie de pe lingă 
Universitatea dn Skoplie au 
înregistrat 30 de cutremure cu 
o intensitate variind intre 3 
și 7 grade. Epicentrul tuturor 
acestor cutremure s-a aflat la 
o distantă de 18 kilometri de 
localitatea Debar.

Agen[ia Taniug precizează 
că de la cutremurul catastro
fa! din 30 noiembrie anul tre
cut și pînă in prezent, in zona 
comunei Debar au lost înre
gistrate î 229 de cutremure.

Două sute de sate au fost complet 
Inundate și aproximativ 4 000 de 
case au fost distruse. Pierderile ma
teriale sînt evaluate, după date pre
liminare, la 10 milioane dolari.

dinamită, Experți al ai matei vor fi 
chemați pentru a îndepărta explozi
vii.

Accident tragic
MANILA. — Douăzeci de persoa

ne au fost ucise și treizeci rănite 
într-un accident rutier în apropierea 
localității filipineze Tobaco, în urma 
prăbușirii unui autocar într-o pră
pastie. Multi din pasagerii răniți se 
află într-o stare gravă.

• TOKIO. — Oficialitățile de la 
Tokio și Comandamentul forțelor 
armato ale S.U.A. din Japonia au 
căzut de acord să se amenajeze pe 
insula Niidzima un ,,poligon de tra
gere și bombardament", anunță a- 
genlia Kyodo Tusin. Acordul a stîr- 
nit indignarea populației insulei, 
care și-a manifestat deschis deza
probarea fată de punerea în practică 
a proiectelor de tarnsformare într-o 
bază a forțelor americane a terito
riului insulei.

EDIȚIEI
Dezvăluirile primului 
ministru al Republicii Irak

BAGDAD. — Primul ministru al 
Republicii Irak, Taher Yehia, într-uu 
interviu publicat de ziarul „Al Ma
har", a arătat că guvernul englez 
duce o politică contrară intereselor 
țării sale. El a făcut cunoscut că gu
vernul Irakului a fost informat în 
legătură cu posibilitatea lansării 
unor unități de parașutiști al forțe

Noul comandant suprem 
al forțelor americane
din Vietnamul

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a anunțat miercuri numi
rea generalului Creighton Abrams 
în postul de comandant suprem al 
forțelor americane din Vietnamul de 
sud, In locul generalului William 

încheierea 
lucrărilor sesiunii 
extraordinare 
a F. S.

MOSCOVA. — Miercuri s-au în
cheiat lucrările sesiunii extraordina
re a Consiliului General al F.S.M., 
la care au luat parte reprezentanți 
ai 43 de centrale sindicale naționale 
afiliate la F.S.M., invitați și obser
vatori din partea a 41 de tonii .le 
sindicale neafiliate, autonome și rd 
unor organizații sindicale Internatio
nale.

Din țara noastră a participat o 
delegație a sindicatelor, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pve- 
zidiului permanent al C.C. al P.C R, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru al Consiliului Ge
neral al F.S.M.

Participants la sesiune și-au expri
mat solidaritatea deplină cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, an 
condamnat agresiunea Imperiali »lă 
a S.U.A. în Vietnam.

WELLINGTON. - 56 dintre cele 
700 de persoane aflate la bordul 
ferry-boatulul „Wahine", care s a 
scufundat miercuri în imediata api o- 
piere a portului Wellington, și-a* 
pierdut viata. Al ti 60 de pasageri al 
vasului, între care 10 se află înlr-a 
stare foarte giavă, au fost transpor
tați de urgentă la spital.

Accidentul a survenit din cauza 
uraganului ce bîntuie în Noua Ze
eland#.

complet 
transparent

LONDRA. — Proiectantul 
parizian Quasar Khanh și fir
ma britanica „Universal Po
werdriver LTD" au prezentat 
la Londra un autoturism de 
oraș complet transparent, a- 
vînd caroseria și capota con
fecționate din sticlă. Autotu
rismul este de asemenea pre 
văzut cu canapele din mate
rial plastic transparent. Prin 
tre avantajele noului automo
bil se numără vizibilitatea to 
tală, precum și faptul că, ca
pota din sticlă respinge 50 la 
sută din razele inîraroșii ale 
soarelui și 25 la sută din lu
mina zilei. Sticla din care este 
confecționată caroseria, deși 
deosebit de rezistentă, în ca
zul unui accident violent se 
fărimițează în bucățele cu 
margini rotunjite. Automobilul 
are lungimea de 1,90 m și lăr 
gimea de 1,60 m și este dotai 
cu un motor Morris de 1 100 
cmc, dispus transversal în 
partea dinapoi, puțind asigura 
o viteză de 80 km pe oră. 
Portierele caroseriei sini gli
sante.

lor armate britanice în zona petro
lieră a țării, în cazul în care va ra
tifica acordul dintre societatea na
țională petrolieră irakiană și societa
tea franceză Erap. După cum so 
știe, zona petrolieră, care face ol» <-c- 
tul acordului încheiat în 1967, a 
fost pînă în 1961 concesionată com
paniei engleze „Irak Petroleum".

de sud
Westmoreland. El a comunicat toto
dată numirea amiralului John 
McCain în postul de comandant su
prem al forțelor americane din Pa
cific, în locul amiralului Ulysses 
Grant Sharp.
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