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LA I. F. PETROȘENI

Un deziderat major:

„DESȚELENIREA" DRUMULUI
CĂTRE EFICIENTA

ECONOMICA

• MAGAZIN
Pagini din istoria mi
neritului în Valea Ji- 
uluî
Știință O Tehnica
Umor

Vizita conducătorilor
a

în județele
Constanta și < Tulcea

realizarea în trimestrul II 
indicatorilor de plan, cum 
recuperarea restanțelor din 
I, am luat o serie de mă- 
să asigure totodată redu-

valoric 
martie 
lunilor 
lei. De

Rezultatele obținute în trimestrul 
I de către I. P, Petroșenl, nu pot fl 
socotite pe deplin concludente. Da
că producția globală și marfă a fost 
realizată în proporție de 107,54 la 
sută, respectiv, 100,84 la sută, în 
schimb producția marfă vîndută șl 
încasată n-a fost îndeplinită 
cu 1 786 000 lei, deși în luna 
s-a recuperat din restanța 
precedente suma de 898 000
asemenea, planul pe sortimente a fost 
realizat preferențial, la opt sorti
mente înregistrîndu-se mari rămî- 
nari în urmă. Astfel, n-au fost pro
duse 8 720 bucăți traverse normale 
G.F.R., 2 852 metri cubi bușteni de 
fag pentru gater șl 7 158 tone lemn 
de foc. Cu toate că pe două luni 
dotațiile au fost reduse cu 418 000 
lei. prețul de cost n-a fost realizat, 
fiind depășit cu 107 000 lei.

Greutățile din cauza timpului ne
favorabil fiind depășite de acum, co
lectivul de conducere al întreprin
derii forestiere Petroșeni a luat mă
suri pentru asigurarea realizării In
tegrale a sarcinilor de plan, pentru 
recuperarea restanțelor din trimes
trul I. Iată ce ne-a relatat în acest 
sens tov. ing. Nicolae Bădică, direc
torul întreprinderii.

„Pentru 
a tuturor 
șl pentru 
trimestrul 
suri care
cerea prețului de cost, pentru ren
tabilizarea tuturor sortimentelor.

In acest scop, am completat nu
mărul de muncitori necesari la toa
te punctele de lucru și mai ales la 
Gîrbovu, Cîmpu Mielului, Pietroasa, 
Surupata, Jieț și Molidu, unde avem 
stocuri și instalații — funiculare și 
drumuri pentru tractoare.

Au fost stabilite grafice pentru 
fiecare parchet în parte în vederea 
asigurării cu stocuri de masă lem
noasă necesară producției din tri
mestrul II, avînd în vedere că îf 
cepînd cu data de 15 aprilie 1968, 
cînd începe perioada de regenerare, 
sînt restricții pentru fasonarea lem
nului.

Pentru darea în producție a lem
nului de foc din sectoarele cu do- 
borîturi de vînt de la Surupata, Do
sul Sîpil șl Dușanu, unde se află 
un stoc de circa 30 000 metri steri, 
au fost încheiate contracte pentru 
acord global cu cele mal bune bri
găzi de corhăni-torl. In scopul îm- 
bnnătBtirH calității produselor, vom

face reinstruiiea personalului de ia 
depozitele intermediare și finale, pen 
tru realizarea unei sortări corespun
zătoare a lemnului.

Pentru recuperarea rămînerii în 
urma a producției marfă vîndută și 
încasată vom livra sortimentele in
dustrializate cu pondere mare, sa- 
tișfăcîndu-se mal ales beneficiarii 
locali. De asemenea, se vor trimite 
delegați la beneficiari mai îndepăr
tați pentru obținerea la timp a con
firmărilor de primire a mărfii".

Măsurile preconizate 
stea însă în permanență 
conducerii întreprinderii, 
controlul asupra modului 
deplinesc. Aceste măsuri
țintească în primul rind realizarea 
planului pe sortimente, rentabilizarea 
tuturor produselor. Intransigența față 
de îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, completarea pe parcurs a 
măsurilor propuse, cu altele, cerute 
de situație și moment, este un fac
tor esențial pentru ca activitatea la 
I. F. Petroșeni să cunoască mult aș
teptata îmbunătățire, pentru ca efi
ciența economică să fie integrată în 
drepturi.

Jocuri distractive

• Secvențe cuHurnlc
• CONSEMNAM

Maladia
„sfertului

academic
Nu știu precis unde, cind și in cc împrejurări 

a apărut pentru prima dată „sfertul academic", 
această unitate prin care se măsoară pierderea 
de vreme Că a apărut în citadelele universi
tare - nu mă interesează I Putea tot atît de 
bine să apară la Mecca în perioada Ramadanu- 
lui, Iu Leordeni în postu' mare sau la I.L.L. Pe- 
Iroșeni care, în orice împrejurare, 
dul absolut de... promptitudine.

Introducerea e pentru 
biect

..Sintem convocuți la 
ultra modestă, un fleac 
tr-un rellex condiționat 
cotcala: cît o să ne 
„fix" ?...

De ce această teamă de ședințe ? Pentru 
la majoritatea ședințelor, la circa 80 la sulă,

define recor-

ci nu intra brusc in su

tie ea chiar 
minute. Prln-

o ședin/ă, 
de citeva 
ne facem fulgerător 
fină ?... Oare în*” pe

1 tir nai 
citadin

face mereu apei la „sfertul aca-

u ședință ?
ora fixă, oamenii care au sosit la

pe orice temă ar fi, se pierde timp prețios din 
lipsa de punctualitate a unora. E o regulă, o 
boală devenită cronică, să se aștepte după toți 
intirziafii. Se 
demic".

Cum incepe
Aproape de

timp stau pe culoare sau pe afară și, dacă sînt 
fumători, trag din ligară de parcă din moment 
în moment ar intra în mină pe trei șuturi. La și 
5 minute, schimbă a doua țigară, în timp ce or
ganizatorii discută încă îngăduitor. La și un 
sfert, perechi, perechi de ochi iși îndreaptă pri
virile spre cadranele ceasornicelor și spre... ușd. 
Doar, doar mai „pică" vreunul...

In sfîrșit, ședința incepe și auditoriul intră în 
apele sale normale : un sfert ascultă cu interes, 
alt sfert prinde Irinluri de probleme, iar restul 
plutește între vise și realitate. Și, tocmai cînd 
auditorii de categoria a lll-a sînt mal relaxați, 
se deschide ușa și apare întîrziatul. în diferite 
Ipostaze : grav și plin de sine, pășind de parcă 
toată adunarea i-ar fi datoare pentru importan- 
ta-i prezență sau, umil și cu mutră pocăită, stre- 
curîndu-se ca o umbră

Intlrziații aceștia cronici, cure răpesc la zeci 
și sute de oameni timpul pentru odihnă sau alte 
treburi (și care se mai și supără pentru faptul 
că ultimele rînduri de scaune sînt totdeauna pri
mele ocupate), nu sînt trași la răspundere cum 
se cuvine, li privim doar întrebător cind vin și 
apoi îi lăsăm in plata domnului, in loc să le în
chidem ușa in nas și să-i „săpunim" a doua zi.

I. M.

trebuie să 
în atenția 
precum și 
cum se în- 
trebuie să

domiciliu

Azi, ultima zi a

Săptămînii primăverii

La promenadă cu tăticul și mămica.

terenurile sportive ale școlii să arate cît mal 
Pionierii de la Liceul Petrila au amenajat un 
cei de la Școala generală nr. 1 Petrila au sădit 
școlar legume, flori și puiețl.

de asemenea, au sădit

o nouă unitate

vurnra
Azi la ora 8 termometrul a indicat o tempera

tură de plus 3 grade la Petroșeni și minus 2 gra
de la Paring.

Minima din cursul nopții- a lost de zero grade 
și, respectiv, minus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
Vreme instabilă cu cerul variabil mai mult a- 

coperit. Precipitații slabe, vint din sectorul sudic.

De la cabinetul 
de partid

Programul Universității serale de marxism-leninism 
este următorul:

— Luni, 15 aprilie, ora 17, anul III, secțiile construc
ția de partid, economie și filozofie.

— Marți, 16 aprilie, ora 17, anul II (aceleași secții).
— Miercuri, 11 aprilie, ora 17, anul I (aceleași 

secții).
Cursurile vor avea loc pentru secția construcția de 

partid Ia cabinetul de partid (fostul sediu al sfatului 
popular Petroșeni), secția economie la Școala gene
rală nr. I Petroșeni, iar pentru secția filozofie în sala 
de ședințe a C.C.V.J.

de prestații 
la

Cooperativa „Jiul" a des-» 
chls in Petroșeni, str. Repu
blicii nr. 84 (în fostul local al 
<3.©.E.F.S.) o unitate pentru e» 
fectuarea de reparații și insta
lații electrice la domiciliul ce
tățenilor. Acestui atelier i sa 
pot adresa și întreprinderile 
șl instituțiile interesate.

,Săptămînă primăverii" se încheie azi. In această săp
tămînă elevii școlilor generale din Valea Jiului au 
ținut să întîmpine anotimpul atît de îndrăgit cu ac
țiuni care să facă cinste purpurei cravatei pionierești. 
Astfel, pionierii Școlii generale din Aninoasa au sădit 
flori, au văruit în alb trunchiurile copacilor din curtea 
școlii, au îngrijit cîteva din spațiile verzi ale locali
tății. Pionierii din Iscroni,
puiețl, au aianjat grădina din fața școlii și terenul da 
sport. Elevii Școlii generale nr. 2 Petrila-Lonea s-au stră
duit ca 
frumos.
parc iar 
pe lotul

Azi, în ultima zi a „Săptămînii primăverii", în fie
care școală vor avea loc serbări pionierești.
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I
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I
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I
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Continuîndu-și vizita de lu
cru pe meleagurile dobrogene, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnăraș, Gheorghe Ră- 
dulescu, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Gheorghe Stoica, Vasile- 
Patilineț au fost joi oaspeți al 
harnicilor cooperatori din co
muna Comana, unde a avut 
loc un entuziast miting, la ca
re, pe lîngă locuitorii comu
nei, au luat parte mii de co
operatori din satele vecine. Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După-amiază, înalții oaspeți 
s-au reîntors în municipiul 
Constanța unde a avut loc un 
mare miting al oamenilor mun
cii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o am- 

cuvîntare, care a 
subliniată de parti-

mintala istorie a Dobrogei. in 
încheierea vizitei în județul 
Constanta, conducătorii de 
partid și de stat s-au întîlnit 
joi seara cu activul de partid 

odin județ și au participat la 
masă tovărășească.

Primit cu puternice 
îndelungi aplauze a 
poi cuvîntul 
Ceaușescu.

tovarășul

★

vestitelor

și 
a-luat 

Nicolae

așezări

pld 
fost 
cipanți în repetate rînduri cu 
urale și ovații puternice. In 
cinstea oaspeților a fost apoi 
prezentat un frumos spectacol, 
reînviindu-se pagini din fră-

Locuitorii 
pescărești, mineri de la Altîn- 
Tepe, zeci de mii de coope
ratori din comunele județului 
Tulcea au 
cu 
pe 
de 
de

întîmpinat vineri 
o înaltă cinste șl dragoste 
conducătorii de partid ș! 
stal sosiți tntr-o călătorie 
lucru pe 

meleaguri. 1 
agricolă de 
gălniceanu" 
resează de 
rll în continuare a producției, 
fac recomandări pentru inten-

frumoasele lor 
La întreprinderea 
stat „Mihall Ko- 
oaspeții se inte- 

posibilitățile sporl-

preocupările 
pentru sporirea producției 
carne, după care are ioc 
însufleții miting la ire 
parte peste 10 000 de Io-

sificarea t>iocL.cliy itațu în sec« 
torul zootehnic, pentru obți-» 
nerea de beneficii sporite etc. 
La Cataloi, cooperatorii arată 
înalților oaspeți 
lor 
de 
un 
iau
cuitori din toate comunele ju
dețului. In aplauzele lor pu
ternice a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Mii de cetățeni diti orașui 
Tulcea, „poartă a Deltei", au 
salutat cu nețărmurită dragoste 
pe conducătorii de partid și 
de stat. După un prim popas 
la muzeul „Delta Dunării", 
oaspeții vizitează noul hotel 
turistic, întreprinderea de in
dustrializare și desfacere a 
peștelui, apoi iau parte la ma
rele miting al oamenilor mun
cii din acest oraș. In numele 
locuitorilor din județul Tulcea,

(Continuare In pag a 4-a)

ZIARELE APĂRUTE AZI DIMINEAȚĂ PUBLICĂ CUVÎNTĂRIIE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAI AL C.C. AL P.C.R., PREȘEDINTELE CONSI 
LIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, LA ÎNTÎLNIRILE CU ACTIVUL 
DE PARTID DIN JUDEȚUL CONSTANȚA ȘI LA MITINGUL DIN COMUNA CATOLCI, JU 
DEȚUL TULCEA.

La Deva un nou
complex 
comercial

din Deva, 
fundațiilor 
comercial, 
două mili-

dintr-un magazin 
autoservire, ma- 
leguine șl truc

ate cooperativei

Pe strada M. Kogalniceanu, 
în cartierul Gojdu 
a început săparea 
unui nou complex 
în valoare de peste
oane lei. Acesta, ocupînd o su
prafață de 1 373 metri patrațl, 
se compune 
alimentar cu 
gazin pentru 
te, ateliere
meșteșugărești și o farmacie.

Complexul comercial, format 
din trei corpuri, va întregi as
pectul urbanistic a! celui mal 
nou cartier din municipiul 
Deva.

Start in
„Festivalul tinere
tului hunedorean"

Duminică dimineața, va avea 
loe deschiderea festivă a în
trecerilor cultural-sportive din 
cadrul „Festivalului tinerelului 
hunedorean". La ora 9, din Lo- 
nea o ștafetă moto și ciclo
turistică se va îndrepta spre 
Uric ani. i
Uricani, o 
celași gen 
Lonea. In 
cele două 
lui vor fi întimpinate de mem
bri ai formațiilor culturale și 
sportive din Petrila, Petroșeni, 
Paroșeni, Vulcan, LupenL Vor 
avea loc și întreceri sportive 
între membrii caravanelor ti
nerelului și sportivi din loca
litățile „terminus". Seara tine
rii se vor reînttlni la reuniu
nile ce se vor organiza în fie
care localitate.

La aceeași oră, din 
altă caravană de a- 

i se va deplasa spre 
acorduri de fanfară, 
ștafete ale tinerelu-

I 
I 
I
It
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„Robotron • SOO"4
$i alți creieri electronici

de ini- 
anului 
prelu- 

Aproa-

„Prelucra-

prelucrării 
administra- 

etc. Interesul

Societatea pentru raspîndirea ști
inței ,,Urania" a dat dovadă 
țlativă orqanizînd la sfîrșitul 
trecut ia Berlin „Săptămînă 
crării electronice a datelor",
pe 10 000 de participant! au fost în
registrați la cele 40 de întîlniri or
ganizate pe teme ca „Prelucrarea e- 
’octronică a datelor și procedee de 
conducere în industrie",
rea datelor și progresul tehnico-ști- 
ințific", sau „Folosirea 
electronice a datelor în 
tia organelor de stat"
pentru aceste teme, rezultatele obți
nute au făcut ca începînd din luna 
ianuarie 1968 conducerea societății 
„Urania" să organizeze un centru 
permanent de consultații, „Prelucra
rea datelor*, unde bilunar colabo
ratorii întreprinderilor și institute
lor care urmează să introducă apa
rate electronice de calcul pot face 
cunoștință cu aparate’e și problemele 
actuale ale acestei ramuri științifice.

O mare atenție se acordă, conco
mitent cu Instruirea cadrelor care

Vedere generală 
a comunei 

Baru Marc.

ITINERAR
la sîîrșif de săptămînă

Cultural
0 La Teatrul de stat „Valea Jiu

lui" din Petroșeni, un colectiv de 
actori va prezenta, sîmbătă și dumi
nică, de la ora 19,30 piesa „Profe
siunea doamnei Warren" de George 
Bernard Shaw.

0 Duminică dimineața, la ora 10, 
Ia Casa de cultură a sindicatelor din 
Petroșeni, formația dramatică a a- 
cestui așezăminl cultural va pre
zenta, din nou, comedia de succes 
a scriitorului Bogdan Amaru „Goa
na după fluturi".

0 La căminul cultural din Cici- 
pa, un grup de elevi ai Școlii co
merciale din Petroșeni va prezenta 
un spectacol cii piesa .încotro?" de

urmează să lucreze la instalațiile 
electronice de calcul, pregătirii lor 
pentru a găsi permanent noi sectoa
re de folosire a instalațiilor — pla
nificare, calcule de variante, anali
ze și prognoze, precum și pentru a- 
plicarea cît mai rapidă a rezultate-

Corespondență 
din R. D. Germană
lor cercetărilor științifice în produc
ție. „O armată de matematicieni, fi
zicieni, economiști și ingineri pre
gătesc intrarea în funcțiune pînă în 
anul 1970 a 200 de instalații „Ro- 
botron-300", a mai multor instala
ții mari și a unui șir întreg de ma
șini electronice de calcul mici", scrie 
cotidianul „Berliner Zeitung" într-un 
articol dedicat acestei teme, arătind 
că numai utilajul de bază al unei

instalații costă cîteva milioane, la 
care se mai adaugă aparatele anexă, 
la fel de scumpe, fără de care nu 
poate fi exploatată întreaga capaci
tate a acestor instalații.

Rezultatele acestor complicate in
stalații electronice de calcul depind 
în mare măsură de calificarea celoi 
ce lucrează cu ele. Pînă în anul 
1970 vor fi necesare 4 000 de cadre 
cu pregătire superioară și alte 5 000 
cu pregătire de specialitate.

In anul 1964 a fost adoptat în 
R.D.G. un program pentru elabora
rea, introducerea și realizarea pînă 
în 1970 a prelucrării electronice a 
datelor. Specializarea unor întreprin
deri pentru producția utilajului e- 
lectronic si îndeosebi ridicarea cali
ficării specialiștilor a început de pc 
acum să dea roade. Prima Instala 
tie

ST. DEJU
(Corespondent Agerpres la Berlin

OUo Sairanek. Spectacolul va nce- 
pe la ora 18.

0 Membrii unei brigăzi științifi
ce a Comitetului municipal pentrv 
cultură și artă se vu deplasa dumi
nică, ia ora 10, în satul CrivaJia. 
Vor poposi in mijlocul sătenilor din 
localitate, cu expuneri interesante, 
prof. Poporogu loan, directorul „Mu
zeului mineritului" din Petroșeni, 
juristul Gheorghiu Hie $1 medicul 
Valeriu Ilieș.

Sportiv
0 RUGBI. 

campionatul diviziei 
In prima

Mîine

etapa,

reia șt 
A Ia rug bl. 

Știința Petro-

se

(Continuare In pag a 3-a)

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Beneficiari 3 (4 

„reci 
ai încălzirii centrale

Două milioane iei restante la 
taxelor pentru încălzire

A venit primăvara 
colo începe să ne fie indiferent dacă 
în apartamentele noastre calorife
rele sînt calde sau reci. Ba chiar ii 
dojenim în gînd pentru risipă pe 
fochiștii centralelor termice, atunci 
cînd aceștia adaugă inutil cantități 
prea mari de căldură atmosferei plă
cute pe care fereastra deschisă ți-o 
aduce în locuință.

Nu este însă prea tirziu pentru 
ridica o problemă care de nuiltă vre
me continuă să provoace greutăți 
activității centralelor termice și ca
re, în mod firesc, se situează pe 
primul plan atunci cînd este vorba 
de buna funcționare a încălzirii cen
trale. Și anume, achitarea de către 
locatari a taxelor de încălzire. Nu 
necesită nici un fel de demonstrație 
înțelegerea faptului că fără coinbus 
tibll, fără personal de întreținere ș

și de acum în- deservire centralele termice nu pot 
încălzi, nu pot da apă caldă. Pro
voacă însă nedumerire faptul că unii 
locatari, care beneficiază de tot con
fortul oferit de apartamentele cu în
călzire centrală, refuză do multă 
vreme să achite taxele cuvenite. 
Funcționarul Ștefan P. Ștefan din 
Petroșeni nu și-a mai adus aminte 
de această obligație de peste doi 
ani și restantele din acest interval 
de timp însumează 4 240 lei. In a- 
reastă situație se găsesc și alți ce
tățeni, între care tehnicianul Leșni- 
can Grațian de la O.C.L. Alimenta
ra are o datorie de 2000 lei; An
gliei Constantin, salariat la I.P.l.P.

2 100 lei; Mihai Elena, salariată

I. B.

tContinuare In pag a 3-a)

(Continuare In pag. a 4-a)

mare de calcul electronic
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la daci la „pietrele

(I)

în

poziția

MUNTE ANU

Un nou tip de vehicul

zi- 
ca-

ființei 
datlni-Șî 

ei 
mai 
nu-

cu goluri al- 
și Parîngului,

statului Petroșenl 
POPOROGU

au rămas pe aces- 
de Ia care au pre- 
limba. Urmele ma- 
dln acele timpuri

Xrhivele
I.

Muzeul Petroșeni

care ard“

Munții împăduriți 
pine ai Vilcanului 
iormînd hotarul sudic al județului 
Hunedoara, munții Retezatului 
masivul ȘurianiiI, închid Intre 
una din cele mai frumoase și 
bogate regiuni ale României,
mită Valea Jiului, sau depresiu
nea Petroșenilor. Bine conturată și 
Izolată de restul județului, depre
siunea Petroșenilor coincide cu ba
zinul superior al Jiurilor

Această depresiune a constituit 
secole de-a rîndul locul de pășu
na! pentru turmele ciobanilor ro
mâni din satele din jurul Hațegu
lui, a fost locul de întîlnire șl de 
cunoaștere a românilor din această 
reqiune cu cei din Oltenia

locuită încă din timpul dacilor, 
această vale a fost șl o fortăreață 
în calea cotropitorilor. Condițiile 
naturale deosebit de favorabile au 
determinat pe Derebal să o întă-

ADEVARAT

rească cu cetatea de la Banița 
dită ca „un scut de apărare a 
pitalei Daciei".

In timpul stăpînirii romane
Dacia, codrii seculari ai Văii Jiu
lui au fost martorii luptei pentru 
libertatea Daciei. Aici au fugit 
dacii pentru a trăi în libertate.

Retragerea stîpînirii romane din 
Dacia nu a dus la depopularea re
giunii. Viața a continuat, iar dacii 
„fugari" și-au reluat activitatae în 
jurul vechilor vetre alături de da- 
co-romanii care 
te meleaguri și 
luat treptat și 
feriale rămase
confirmă continuitatea vieții autoh
tone pe aceste străvechi melea 
guri românești.

Vicisitudinile istoriei, au făcui 
ca acest colț deosebit de frumos 
șl bogat al patriei noastre, să cadă 
deseori sub dominația și asuprirea

străină. Dar nici în aceste condiții 
vitrege populația de aici nu s-a 
pierdut ci a continuat să existe si 
să lupte pentru păstrarea 
naționale, a obiceiurilor și 
lor strămoșești.

Valea Jiului fiind, prin 
sa geografică, o regiune „de mar
gine", probabil mai puțin contro
lată de către cotropitori, a devenit 
cil timpul un loc de refugiu pen
tru populația românească din jur. 
Ca urmare, alături de vechii lo
cuitori — s-au așezat și alți ro
mâni fugiți de exploatarea nemi
loasă Ia care erau supuși, ducînd 
Ia sporirea numărului populației.

Sub această formă vechile așe
zări românești se dezvoltă. Apar 
șl altele noi, formate din români 
fugiți din satele din jurul Hațegu
lui și mai ales ale Puiului, care nu 
mai puteau suporta asuprire» 
Principala lor ocupație era cres!<

rea vitelor și in mai mică măsură 
agricultura, dată fiind configurația 
geografică a regiunii.

Vînătoarea, de asemenea, era o 
îndeletnicire a multor localnici, în 
jurgl căreia se păstrează încă ve
chi legende ca acelea despre ves
tiți! vînători de urși Cimpoierul, 
Jacob, Rusalin, Barna etc.

Locuitorii Văii Jiului întrețineau 
permanent relații comerciale 
cu satele din jurul Hațegului 
și cu frații lor de peste munți, 
sul Vîlcanului fiind calea de 
♦Slnîre a celor de un grai șl 
neam.

Frumoasă și bogată, această vale 
ascundea în măruntaiele el o mare 
bogăție, cunoscută probabil cu 
mult Înainte de vechii locuitori 
sub denumirea de „pietrele care 
ard".

Abia pe la sfîrșitul secolului al 
XVII-lea documentele vremii ates
tă existența cărbunelui în straturi 
„care s-au aprins și au ars multă 
vreme" folosit, datorită calităților 
sale, de către meșteșugarii autoh
toni la confecționarea diferitelor 
unelte necesare gospodăriilor lor.

înainte de a avea o întrebuin
țare pur industrială, cărbunii au 
fost folosiți șl tn scopuri militare. 
Un general austriac, sfătuit de lo
calnicii care cunoșteau efectele 
aprinderii „pietrelor negre", a o- 
prit ultima pătrundere a turcilor 
în Transilvania către sffrșltul 
rolului al XVIII-lea aprinzînd 
masă de cărbuni re se aflau la 
prafață.

P. Pensionari" ai grădi
nii zoologice „Dumbra
va" din Sibiu : pelicanii.

Maxime
și cugetări

Sînlem cît se poate do darnici, 
cînd dăm sfaturi...

Mărturisim cusururi mărunte, spre 
a convinge pe alții că 
iele mai mari.

nu avem al-

(Moliere) 
este ca să 
lor este ca

Datoria judecătorilor 
facă dreptate; meseria 
s-o amîne. Unii Tși cunosc datoria 
dar își fac meseria.

Dacă viața e 
de suportat; dacă 
z.itor s-o pierzi, 
lucru.

(Boilleau)
nefericită e greu 
e fericită e îngro- 
Ajunql la același

(I a Bruyere)
Inima cere răbdare, sănătatea cum

pătare, viața activitate, nenorocirea 
tărie, fericirea înțelepciune.

(N. lorga)
Există oameni care n-ar fi fost 

niciodată îndrăgostiți dacă n-ar fi 
auzit de dragoste.

(La Rochefoucaud) 
inima are rațiuni pe care rațiunea 

nu le cunoaște.

MEDICALE
Spre patogeneza leucemiei

Medicul R. M. Hardisty, 
log la unul din spitalele 
din Londra, a observat că 
remisiunii în tratamentul 
cu preparatele chimice

Farmacologie 
marină

Oamenii de știință au 
în flora șl fauna marină i 
substanțe medicamentoase, 
termodiul cărora s-a 
ma' i mărim .

pus

heinato- 
de copil 

în timpul 
leucemie! 
exiMente,

descoperit 
numeroase 

, prin ln- 
baza far-

care 
extras

cresc pe 
o sub- 

pe 
a

tumorilor

celulele maliyne nu dispar* definitiv 
din organism, ci continuă să se 
mențină într-o seTte de organe, un
de desfășoară un nou ciclu de incu- 

a 
gă- 
Ior 
pe-

agenți chlmioterapeutlci 
să acționeze asupra 
In t,ascunzătoarea" 
într-un caz șl în

capa- 
aceslor ce
lor.

celălalt, o 
luptă împo-

Eminescu și Caragiale între
țineau, adeseori lungi discu
ții filozofice. Ca să-și necă
jească interlocutorul, Caragia
le se făcea că nu pricepe .și 
îl contrazicea.

Eminescu :

— In buzunarele bdrbalilorll 
e

El : — Domnișoară, admit 
tbtul la dumneata, dar părul 
:mi place nespus de mult.

Ea : (fncinlală)

u

PE UN MORM1NT din Orleans (Fianța) se află o pialrl 
funerară pe care pînă de cuiînd stria : „Aici se odihneșf# 
Juliette Legrand, soție de contabil".

Nu de mult, Legrand a fost avansat. Vrînd, probabil, 
să împărtășească și soției 
schimbe inscripția de pe 
cum: „Aici se odihnește 
bll-șef".

decedate bucuria sa, el a pus sM 
piatra funerară, pe care scrie a- 
Juliette Legrand, soție de conta-

UN ENGLEZ, plictisit 
ori se întorcea acasă din „ -
să i se dea drumul în casă, a rezolvat problema la cel mal 
înalt nivel tehnic. El a instalat la ușă o sonerie la înălți
mea molanului. Patrupedul s-a obișnuit repede să sune, re- 
nunțînd la prostul obicei de a zgîria ușa.

probabil că motanul său de cile 
diferite plimbări zgîria la ușă ca

LA DAMASG trăiește cetățeanul Abdul Al-Hasan, lț 
vîrstă de 65 de ani, caro nu s-a plîns niciodată, că ar sta 
prost cu sănătatea. Recent, la un examen medical, s-a con
statat că avea o pereche de rinichi ,,de rezervă", precum și 
trei vezici urinare. Deși întregul aparat urinar funcțio
nează perfect, medicii au hotSrît că este mai bine să înlă
ture organele de prisos.

ȘI TRĂSNETUL poate face glume. La Viena, de exem
plu, trăsnetul a lovit antena unui automobil care staționa 
lînga trotuar. Urmarea a fost că descărcarea puternică a 
curentului electric a pus în mișcare motorul și automobilul 
a pornii pe stradă, izbindu-se tie o rasă pe rare a dă- 
rîmat-o.

ȘTIINȚA • TEHNIC

electric pentru oraș
Societatea ,,Rowan Controller Co." 

a demonstrat la Torino prototipul 
unui vehicul electric de oraș. Fie
care roată din spate 
cu un motor electric 
acumulatori.

O particularitate a 
vehicul electric rezidă în faptul 
dacă se apasă pe pedala frînei, 
ceste motoare sînt transformate 
generatoare de curent 
tează vehiculul.

Frînarea este foarte 
durabilitatea bateriilor 
cări este sporita cu 40 la sută.

comparație cu cea din afară.
Tot în Turkmenia s-a realizat un 

aparat solar pentru desărarea apei în 
care folosirea căldurii soarelui per
mite obținerea într-o zi cu cer senin 
a cca. 20 tone de apă de băut.

este echipată 
alimentat prin

noului lip de 
că, 
a- 
în

care alimen-

energică, iar 
între reîncăr-

Frigider acționat de

Azbest artificial
In U.R.S.S., producția anuală de 

azbest atinge cca. 1 500 000 toDe, 
reprezen ti nd 50 la sută din produc
ția mondială. Dar, necesitățile în 
ceea ce privește acest material 
cresc în permanență, iar folosirea 
azbestului natural este îngreunată 
din cauza instabilității sale chimice 
și a rezistenței mecanice reduse.

Pentru a face față acestor nece
sități, oamenii de știință sovietici au 
realizat azbest artificial, care poali 
rezista la temperaturi foarte ridicate, 
încercările efectuate la Institutul d« 
sinteză a materiilor prime minerale 
(din U.R.S.S.) au arătat că noul ma
terial nu 
tural.

An fost 
puri de
nu-și pierd proprietățile nici la tem
peratura de 800°C. In cursul expe
riențelor, materialul a fost folosH 
pentru izolație electrică și fonică în 
aparate, filtre pentru purificarea 8- 
pel șl filtre de aer.

soare
— Așa îl avea mama. De 

la ea îl am.
El : — Pliu 1... Dar s-a păs- ' 

lrat foarte bine I

< ★n^Medicul: — Unde vă doare! 
Profesorul de geografie: La 

sud de clavicula dreaptă și la 
nord de ultima „coastă".

Culese și prelucrate de 
Constantin DANII A

— Unde gfndești ed se al Id 
rădăcinile amorului f

Caraglale:
— In inima femeilor 
Eminescu
— Fără îndoială că acesta-l 

adevărul. Sînt fericit că începi 
să fii de acord cu mine.

Dar florile amorului î
Caragiale ;

In Turkmenia s-a realizat un fri
gider solar pentru condiționarea ae
rului în încăperile de locuit.

Aparatul, printre ale cărei piese 
principale se numără o oglindă con
cavă de 6 m, a fost realizat, la sec
ția de transformare a energiei solare 
a Academiei de Științe din Turkme
nia.

Instalația poate reduce tempera
tura dintr-o încăpere cu 10—12°G în

se deosebește de cel na-

bație. Pentru distrugerea loială 
acestor celule va trebui să se 
sească un mijloc de eliminare a 
din organele unde se mențin în
rioada remisiunii, sau să se creeze 
noi 
bili 
lule

Și
condiție Importantă de 
trlva unor asemenea celule „laten
te" trebuie să o constituie steriliza
rea organismului bolnavului inclu
siv sterilizarea întregii alimentații 
în vederea reducerii activității fago- 
citare a organismului șl a produce
rii de leucocite.

elaborate peste 20 de ti- 
materiale sintetice car®

Din cas.raveții 
fundul mărilor s-a 
stanță care, experimentată 
șoareci, a încetinit și uneori 
oprit chiar dezvoltarea 
maligne.

• In corpul octopodelor și 
altor vietăți marine s-au < 
substanțe care ar putea fi i 
zate la tratarea maladiilor 
di a re.

• Peștele-arici a atras și 
tenția 
pește 
stanță

• O
rea Sargasselor s-a dovedit o 
terie prim excelentă pentru 
ducția de antibiotice.

Deocamdată o foarte mică 
te din fauna marină a trecut 
laboratoarele farmacologilor, 

cu timpul oceanul 
mai mare și cea 
marie a omenirii.

• Din șerpii de 
nut o substanță care oprește he
moragia.

l.

activei s t r
ÂrHmogrif artistic

Culese de Nicolae TArASESC.U

va deveni 
mai bogată

Unele lacrimi ne 
după ce au înșelat

Egoistul împarte 
mai grijile, dar și

i al 
găsit 
utlll- 
car-

el a- 
acest

Despre punct
(Blverb i 1—8, 10)

mare s-a

Poșta

M. CODREANU

afirmativ

V. TEODORESCU

Dezlegările jocurilor apărute în rubricile trecute
A —

(monoveT-b):

indo-
Ros

Alămiți, Parapet, Amabili, Ti
picar, Atelaje, Titirez.

(pop.)...
8) Nu se

POP IUI.IU
student

12) Ano —
Titani —

Ci 
Monom 
8) Ar- 
Tu —

slujitori 
scenei și ecranului românesc.

EMIL
Reținem 
avem foarte multe în stoc.

N. P. — studentă: Biverbul 
(6,7) și triverbul (2,5,8) — pu
blicabile. Cu rugămintea de 
a ne dezvălui... numele dv. și 
adresa.

MOLODEȚ VAS1LE — Pe
troșeni : Reținem rombul, trl- 
verbul, arilmogriful. Cripto
grafiile sînt reușite, dar— 
prea lungi pentru spațiul nos-

PRODAN ION — Hațeg 5 
Triverbul (6,2,4) — bun șl,
bineînțeles, îl reținem.

— Clemă —
— Bacara
Nt 9) C —
Abilități — At 11)
Sănii

CETEC AN S1M1ON — Ln- 
penl: Trivorbole (9.2,5),
(5,2,10) și criptografia (2,6,2,4) 
vor apare, restul... Deci aten
ție și mai trimiteți.

Din nr. 5739
(6 aprilie)

Din chimie: (careu) orizon-

13)
Frtnar; Feminină
Principese; Din botanică fbi- 
verb): Laba gîștiL

(Pascal)
Putem deschide inima altora, nu

mai cînd o deschidem pe a noastră. 
(V. Hugo) 

înșeală și pe noi, 
șl pe alții.
cu alții nu nu- 

supărările lui.
(H. Balzac) 

Cel mai mare dfrîman al fiecăruia 
e în Inima lui.

(Seneca) 
întotdeauna ne amintim mai bine 

de lucrurile care ar trebui uitate. 
(Shakespeare) 

Omul liber poate să fie numai 
prizonier, dar niciodată sclav.

(N. Bălcescu)

farmacologilor. Din 
medicii au extras 
aniilgetică.

agă care trăiește

Jocuri
Monovocalică : 4

SFATURI PENTRU GOSPOBINE

Cum preparăm mîncăruri de urzici, 
măcriș, păpădie, untișor

Sintem intr-un sezon d. 
tranziție, cind nu putem adu
ce încă pe masa noastră alte 
legume sau fructe proaspete, 
afară de cele pe care le-am 
consumat de-a lungul iernii 
și care acum au un procent 
scăzut de vitamine. Deci să 
recurgem la aceste verdețuri 
— cele dinții ale primăverii.

O mină de măcriș acrișor 
pusă în ciorbă îi va îmbună
tăți gustul. O salată de pă
pădie sau de untișor (griușor 
sau sălățea. cum i se mai 
spuneț va îmbogăți masa 
noastră. O omletă țărănească 
cn ștevie și pătrunjel, o min- 
care de urzici e bine să nu 
lipsească din meniurile pe 
rare le pregătim în această 
perioadă.

MÎNCARE DE URZICI. Se 
aleq urzici foarte tinere. Se 
curăță de cotoare. Se spală 
bine în multe ape. Pentru ca 
nisipul să rămină pe fundul 
vasului în care au fost spă
late, urzicile se scol cu mîna 
și se trec în alt vas. Se pun 
ia fiert în apă clocotită cu 
sare. Cind sint gata, se scurg, 
se toacă mărunt sau se dau 
prin sită. Se pun din nou pe

foc cu puțin ulei și făină și 
se bat pină cresc. Se servesc 
fierbinți cu hrean ras, ceapă 
prăjită și mămăligă.

PILAF DE URZICI. Se face 
un pilaf obișnuit fără carne, 
la care se adaugă urzicile 
fierte ca mai sus, scurse, dar 
nu prea mărunt tocate.

OMLETA țArănfascâ CU 
ȘTEVIE. Ștevia spălată și 
tăiată de un lat de deget și o 
ceapă (sau cîteva fire de cea
pă verde) se moale pe foc 
fntr-o tigaie cu puțin unt sau 
untdelemn. Cînd sînt moi, se 
mai adaugă unt (100 gr în 
total) și atitea ouă cite ne 
sînt necesare (4—6) bătute 
cu sare, piper și pătrunjel 
verde tocat. Se rumenește 
omleta pe o parte, apoi se 
Întoarce.

SALATA DE PĂPĂDIE. A- 
legem păpădia tfnără, Inlătu- 
rînd foile galbene. O spălăm 
cu multă apă, apoi o clătim 
în apă, cu sare. Turnăm mai 
întîi oțetul și apoi untdelem
nul, presărăm sare șl piper. 
Garnisim cu felii de ouă răs
coapte.

1 2 3 4 5 ■ L
■

9 10 îl

2
3 L_j r
4
5 1r
7

8
9 r
10 1
11 □

ORIZONTAL: 1) Groapă...
petrolieră — Anulat 2) Bolna
vă (pop.) — întocmai 8) Tată 
(pop.) — ...și Bran ; 4) Mun
citor feroviar — Diavol 5) 
Crusîaceu — Ala... — Cal do
brogean 6) Plină de vicii — 
Acut I 7) Dureroasă — Gata 
pentru însămînțări 8) Ana Lu- 
gojana — Răspuns
— Dreaptă imaginară 9) Poz
naș — Nu e dulce 10) Jale — 
Eroină din „Război și pace" 
11) Gu bere — Mitocan.

VERTICAL: 1) Insulă 
neziană — Incrustat 2) 
(fig.) — Foaie subțire de me
tal 9) Specialist în prelucra
rea pieilor — Parte 4) Ca la 
patru orizontal — Dispozitiv 
de detectare 5) Lustru — Co
mun 6) Mai puțin afînată — 
Nume de fată 7) Nu
— Bala — Da, întors
mișcă — Centrată 9) Cu pene
— Lucrează arama 10) Cură
țată de surplusul de apă — 
Ca la doi orizontal 11) Grizu 
(reg.) — Sătean.

A. SAIMAC

Monoverb
(4- 8)

Înlocuind cifrele prin litere 
verticala A—B se va afla numele 
unui renumit artist român de tea
tru și cinema, iar pe orizontale nu
mele altor artiști români, 
al

Din nr. 5733
(30 martie)

Criptograiie sportivă: Ma
rin nu se clasase între învin
gătorii din finală ; Monoverb: 
întreținere; Jaloane economi
ce : Indicatori de plan ; Des
pre culori: Ecarlat; In con
tratimp cu sezonul : Afară 
ninge tare ; Pătrat: Căpătat,

Careul din nr. 5736
(3 aprilie)

literară (careu) orizontali 
1) Craiova — Tradem 2) Ro
mane — Vlahuță 8) Eminescu 
— Ba rac 4) Tăcu — Corbi — 
Ene 5) An — Stan — Anca — 
D 6) Nie — Antoniu — Mo 7)

Apis — Ami — Spun 8)
Iser — I — Imens 9) Rigă — 
Strada — C.K. 10) Turci — E 
— Pe — Mii 11) Iba — Ziare 
•— Mrt 12) Cimpa — Ti — No
rod 15) Otar — Proletară 
14) Lat — Păun — Bojin.

tal: 1) Analiză — Aslan 2) 
Pură — Elemente 8) Am — 
Paiadiu — Os 4) Radiu — STL
— SMT 5) Ares — Aka
- E 6) T
7) Eroare 
zătoare —
Jritațic 10) 
Răcitor —
Arecolină

C. SFETCU — Petrlla, FERI 
DAN — Lupeni: Nu publicăm 
doi îl careuri de minimum 
10/10 cu maximum 15 la sut| 
puncte negre și cel puțin 85 
la sută densitate tematică.

RTPA — Vulcani
aritmogriful, deși

BUDESCi) FM1LIA — Pe
trii»: Triunghiul e prea mio 
(6/6) și incorect, iar oareul-

POP IULIU — Vulcan; În
cercați și altceva, nu numai 
aritmogrife...

In atenția corespondenților 
lubricii:

Penjru ușuraiea selecționă
rii încercărilor dv, vă rugăm 
ca pe o coală de hîrtie să 
trimiteți o singură problemă.

Pe verso dațl rezolvarea, 
numele și pronumele, adresa.
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STEAGUL ROȘU

W»-rT

Marx, o stradă intens circula
tă. (Dar, după cîte se pare, nu 
și de gospodarii orașului).

„Orchestra44
din Aleea

lor" din Aleea Pajiștei ? Nu să 
Înceapă a clnta. Să tacă ! Ca 
celelalte 53 de familii să 
liniște. .

aibă

Ținuta de 
două parale 
a lui...

Pajiște! • • • Șaptelei

SECVENȚE CULTURALE
MEDALION

TELEVIZIUNE
SIMBÂTÂ 13 AFRlllh

16,30

str. 
Și Vă 
In ajutor, 

in Piața Victoriei

Karl 
Înțe

(lucrează 
de dimi- 
al E. M. 
bloc nu

Locatarilor blocului nr. 5 din 
strada Aleea Pajișlel Vulcan 
li se oferă mijloace „origina
le" de „distracție*, la domi
ciliu. De cum vine Șerban Ni- 
colae de la serviciu 
numai în schimbul 
neață, la sectorul IX 
Vulcan) „veselia" tn
mai contenește. Cîntă cînd la 
acordeon, cînd la saxofon. Iar 
părinții acestuia, Marin și Ana, 
„pun" picapnl și aparatul de 
radio să-i țină isonul pe cînd 
Ștefana, nevasta lui Nicolae, 
țipă or chiuie; depinde cum 
e „tratată" de „șeful orches
trei*. Șl vacarmul acesta la a- 
partamentul 45 ține zi de zi. 
pînă către miezul nopții. Pe 
clnd s-o găsi cineva să ridice 
bagheta în fața „orchestranți-

...Nu cunoașteți 
Marx din Petroșeni 
resează, vă venim 
Aii indii-vă
sau pe pasarela de peste lini
ile C.F.R., vă puteți orienta fă
ră ghizi și fără tăblițe indica
toare în ce direcție se află a- 
mintita stradă... După ce sem
ne ? Simplu : aruneîndu-vă pri
virea în spatele gării, veți ob
serva nori de praf ridieîndu- 
se spre cer (semn că pe aici 
se circulă intens, dar se stro
pește rar). Dacă norii de praf 
se ridică pînă în înaltul ceru
lui impnriflcfnd aerul pe ca- 
re-1 respirăm, grămezile de gu
noi, în schimb, rămin... neri
dicate zile și chiar săptămîni 
în șir. Aceasta e strada Karl

Șaptelei Ioslf e numele unui 
tlnăr de 20 de ani pe care 
l-am cunoscut zilele acestea. 
Un exemplar rar: după plete 
crezi că e din timpuri preis
torice. Dar, de fapt, e contem
poranul nostru și e originar 
din comuna Rusăneștii de Jos, 
de pe lingă Corabia. Lucrează 
ia preparația Coroești șl lo
cuiește în strada G. Coșbuc 
nr. 2/15 — Vulcan. Aici l-a vi
zitat Intr-o zl un lucrător al 
organului de miliție. Și a fost 
Invitat la., 
pletele.
a plătit Șaptelei Ioslf 2 lei de 
1 s-au tăiat pletele; că prea 
era de... două parale !

frizerie să-și tundă 
Adică, cum s-ar zice.

P. BREBEN 
după unele sesizări primite 

de Ia cititori

FOTBAL

Se cuvine să aducem un omagiu 
prozatorului și dramaturgului Barbu 
Șlelănescu Delavrancea, de la a că
rui naștere se Împlinesc In această 
lună 110 ani (11 aprilie) și 50 de 
ani de la moartea sa (29 aprilie).

A fost iiu de căruțaș cu familie 
grea (9 copii), dintr-un mărginaș 
cartier bucureștcan (Delea veche), 
fnvingind lipsurile inerente situației 
sale, Delavrancea a reușit să devină 
avocat cu renume și să-și susțină 
doctoratul în științele juridice ia Pa
ris. Ca și prietenii sSl. Vlahulâ și Ca- 
ragiaie, nu a uitat lumea prin ■ care 
a trecut. Înflăcărat pentru țăranii 
noștri de-o dragoste nemărginită, de 
simpatia Înnăscută... pentru scenele 
de la sal, Delavrancea a Început să 
scrie literatură, fntrupind calitățile 
morale ale oamenilor simpli din po
por, In primul rind.

Schițele și nuvelele sale sini stră
bătute de o puternică viziune rea
listă asupra vieții. Jn ele autorul a 
zugrăvit mediul social sau cel fami
lial („Odinioară", „Bunicul", „Buni
ca*), a demascat privilegiile copi
ilor celor bogați, nedreptatea das
călilor față de copiii celor săraci șt
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IN EDITURA POLITICA
au aparul ?

T. HUSZAR

Morala
și societatea

Avancronică țoțbalișțică

PE ARGEȘ ÎN SUS...
ce se dispută 

in tot atitea orașe din țară, 
campionatului diviziei 

se apropie de jumătate, 
susținute pînă acum au

A de
Me- 
fost, 
ino- 
răs-

Cu etapa a Vl-a, 
mîine 
returul 
fotbal 
ciurile
în general, de o factură tehnică 
destă, au provocat neprevăzute 
turnuri de situații — pe terenuri și 
în clasament — dar n-au limpezit 
cîtuși de puțin drumul campioanei 
sau al celor două echipe ce vor sus
ține baraj pentru răminerea în di
vizia A.

Etapa de 
precedenta, 
ma vedere, 
vorite sigure, 
continua, probabil, mai ales că toate 
echipele noastre au învățat șl să 
piardă acasă șl să cîstige în depla
sare. Comportarea din etapa trecută 
a echipelor 
Jiul întărește 
de mai sus.

După ce au 
pa României" 
lor* în al doilea meci, universitarii

mîine se anunță, ca și 
interesantă, deși, la prl- 
ochlpele gazdă par fa- 

Surprizele însă vor

lujeni vor primi mîine replica 
troliștilor. Băieții lui Teașcă au 
te atmirile să clștige. Deși băcăua
nii au cîștigat la Arad și au pier
dut acasă în fata dinamoviștilor bucu- 
reșteni, mîine nu vor avea motiv de 
satisfacție. Doar joacă la... Craiova. 
AS.A. va încerca, în partida cu Pro
gresul, să se îndepărteze de zona 
lanternei, lucru ce-1 poate reuși. Da
că Jiului t-a priit la mare, rapidlștlt 
au o misiune dificilă. Farul se va 
strădui să „strălucească", deși fero
viarii au avut In ultima vreme com
portări 
Steaua. 
U.T.A. 
ctștiga 
steliștii 
Argeș
campioni. In partida cu Steagul 
șu, dinamoviștil bucureștenl nu 
.avea probleme la el acasă. El 
în urmărirea „fugarilor" 
în timp 
Iernă.

pe- 
toa-

meritorii. U.T.A. joacă la 
Credem că de data aceasta 

va face surpriza de a nu.,, 
în deplasare. Mal ales 
galopează !a pas cu F.

după mult rîvnitul titlu

Dinamo 
șl mal

București 
mult

șl
afirmația

pierdut
în favoarea

CIITAa din ,,Cu-
, bancari-

ră 
, G. 

de 
ro- 
vor 
sînt 

spre titlu, 
ce brașovenii fug de lan-

Pronosticul
Pentru concursul Pronosport

1. Farul — Rapid
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

„U" Cluj — Pelrolul
A. S. A. Tq. Mureș — Progresul
F. C. Argeș — Jiul
„U" Craiova — Dinamo Bacău 
Steaua — U. T. Arad 
Chimia Rm. Vllcea — Politehnica
Vagonul Arad — Politehnica Timișoara 
Sampdoria — Internazionale 
Milan — Torino
Napoli — Varese 
Atalanta — Fiorentina 
Lanerossl — Gagliari

nostru
nr. 15 din 14 IV 1968
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1
1
1
1
1
1
2
1
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x
1
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PROGRAM DE RADIO
Duminică 14 aprilie

PROGRAMUL Ii

6,00—8,00 Muzică și actualități; 
8,00 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Radiomagazlnul ascultătoarelor; 
9,80 Varietăți muzicale; 10,30 Radio- 
publicitate; 10,40 Matineu folcloric 
muzical; 11,00 Buletin de știri; 11,07 
Olimpiada melodiilor; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Estrada dumini
cală; 14,00 Radiojurnal- 14,10 Piese 
pentru vioară; 14,30 Orchestra de mu
tică populară a Radioteleviziunii; 
15 ,00 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 15,40 Tineri interpret de 
muzică populară; 16,00 Sport și mu
tică; 19,00 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 19,30 
Ciută Gtgi Morga șl Eduardo Via- 
nello; 20,00 Radiojurnal. Sport; 20,10 
Teatru scurt : Premiera „Interludiu" 
de Andi Andrieș; 21,00 Ilustrate mu
zicale; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Noi înre
gistrări ale orchestrei de estradă 
la Radioteleviziunii ; 22,30 Moment
poetic; 22,40 Din creația compozito
rului Radu Șerban; 23.00 Suită de 
ritmuri; 24,00 Buletin de știri; 0,05 
—5,00 Estrada nocturnă.

tin de știri; 7,3h Jocuri populare; 
8,00 Teatru radiofonic pentru copii; 
9,00 Pagini din literatura harpei; 9,15 
Din cele mai cunoscute melodii popu
lare; 9,30 Buletin de știri; 9,33 Val
suri de Waldteufel; 9,45 Cîntă corul 
de copii al Radioteleviziunii; 10,00 
Caleidoscop muzical; 10,30 Cincispre
zece minute cu orchestra Tijuana 
Brass; 10,45 A 7-a artă; 11,00 Con
certul capodoperelor: Simfonie „Ju
piter" de Mozart; 12,30 Melodii popu
lare; 12,45 Cîntă Ilinca Cerbacev șl 
Louts Aquile; 13,00 
Concert de prînz; 
pere; 14,10 Dialog 
terina Valente și
14.30 Unda veselă; 
strumentale; 15,10 
blic; 15,37 Partituri
păzitorii George Grigoriu și Aurel 
Giroveanu; 16,00 Buletin de știri;
16.30 Muzică ușoară; 16,50 Cîntece 
și jocuri populare; 17,15 Recital de 
pian Maria Fotino; 17,30 Revista li
terară radio; 18,00 Mari teatre de 
operă : „Scala" din Milano; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Noi înregis
trări 
alese 
clor;
20,25
diojurnal; 21,10 Din 
dans; 21,40 Program 
de romanțe; 22,00 
23,00 Radiojurnal; 
International de 
nlstică „Henryk 
Melodii-magazin; 
de știri. Buletin

Hadiojumal; 13,10 
14,00 Arii din o- 
muzioal cu Ca- 

Sllvio Francesco; 
15,00 Dansuri In- 
Concurs cu pu- 
semnate de com-

PROGR AMUL II :

de muzică ușoară; 19,30 Piese 
din fonoteca

20,00 Simfonia
Vă invităm la

6,00 Pe întinsul patriei cu ctntec 
și joc; 6.30 Buletin de știri; 
Piese Interpretate de fanfară; 
Radio-publicilate;
«nații artistice de 
zică din operete; 
naturii cu muzica

6,85
6,45

7,00 Soliști șl for- 
amatori; 7,20 Mu-

7,30 In mijlocul 
ușoară; 7,45 Bule-

noastră de fol- 
I de Beethoven; 
dans; 21,00 Ra- 
nou muzică de 
pentru Iubitorii 
Metronom '68; 

23,07 Concursul
interpretare violo- 

Wieniawski"; 24,00 
0,55—1,00 Buletin 

meteo-rutier.

Dobrin et. comp, vor în- 
pentru păstrarea primu- 

dlstantarea mai detașată 
— la golaveraj. In tur, 
acasă ambele puncte și 

li

Jiul se va deplasa mîine pe Ar
geș In sus... Pe stadionul din Trl- 
vale, băieții noștri vor juca relaxat, 
în timp ce 
cerca totul 
Iul loc și 
de Steaua 
ne-au luat
n-ar fi rău să ne cedeze acum... 
nul. Numai că ei vor fi, probabil, 
mal prudenți declt constăn tenii. Și 
apoi, antrenorul lor, Eugen Mladln, 
îi cunoaște prea bine pe Jlullștl $1 
va ști cum să-și dirijeze elevii spre 
victorie. Am vrea totuși să auzim 
că Jiul a făcut meci frumos Ia Pi
tești, că într-adevăr a mers pe Ar
geș în sus nu în jos. Pentru această 
partidă, cel doi antrenori, Șt. Coidum 
și dr. V. Frînciilescu, au lucrat săp- 
tămîna aceasta intens la antrenamen
te cu băieții, au exersat mai mult 
în trasul la poartă și sînt optimiști. 
S-auzim de bine...

★

joacă mîine și Mine- 
Deva, cu Minerul, e- 
pîea Iartă acasă. Dar 

șl-au revenit

In deplasare 
rul Lupeni, la 
chlpă care nu 
se pare că lupenenll
din letargia turului șl nu vor fi me
reu victime sigure în deplasare.

Le vom ști pe toate astea mîine 
seară.

D. GHEONEA

Lucrarea, tradusă din limba ma
ghiară, este o Introducere în etica 
marxistă. Ea tratează problemele teo
retice generale ale eticii — geneza 
moralei, esența și structura feno
menului moral — preliminare teo
riei moralei socialiste.

Primul capitol, „Marxismul și e- 
tlca", caută să definească locul pe 
care îl ocupă etica în ansamblul 
teoripi marxiste.

Capitolul al doilea, „Geneza mo
ralei", bazîndu-se pe un bogat ma
terial biologic, antropologic și et
nografic, urmărește fazele construi
rii moralei.

Capitolul al treilea este Întitulat 
„Bsența moralei șl principalele 
tlcularitătl ale evoluției ei".

Munca

par-

organizatorică
a sindicatelor

Lucrarea înfățișează principiile ca
re stau la baza structurii șl activită
ții organizatorice a sindicatelor, sar
cinile organelor sindicale de la dife
rite niveluri —- sindicat, uniuni pe 
ramură de producție, organe terlto- 

al 
în- 
fo-

riale ale Gonsillulul Central 
U.G.S.R. —, orientarea activității, 
drumarea șl controlul În muncă, 
loslrea activului obștesc etc.

Itinerar la sfîrșit de săptămînă

a Il-a a
B, seria

sala de 
dispută,

• BASCHET. In sala de 
sport a l.M.P. se dispută, mfl- 
ne la ora 8,30, meciul dintre 
echipele știința Petroșeni și 
Politehnica Cluj.

(Urmare din pag. 1)

șeni va juca acasă, pe tere
nul Jiul, In compania forma
ției Rulmentul Btrlad. Meciul 
va începe Ia ora 10,30.
• HANDBAL. Mîine la ora 

11, terenul de handbal ..Jiul" 
va găzdui întîlnirea dintre Ști
ința Petroșeni și Știința Lovrin, 
contînd pentru etapa 
campionatului diviziei 
a Il-a.
• HALTERE. In 

sport din Petrila se
mîine dimineață, etapa pe mu
nicipiu a campionatului repu
blican individual la haltere 
pentru seniori.

• FOTBAL. Campionatul in- 
lerjudețean, * seria Vaîea Jiu
lui, programează, în etapa a 
IV-a, următoarele partide: 
Paringul Lonea — Minerul 
Gheiar; Minerul An ir.casa — 
Știința Petroșeni; l.G.O. Hune
doara — Minerul Vulcan; Mi
nerul Uricani — Constructo
rul Hunedoara; Constructorul 
Lupeni — Minerul Teliuc; Pre
paratorul Petrila Abatorul 
Hațeg.

Bine dotat, laboratorul de fizică și chimic al Liceului Vulcan oferă 
elevilor un bun prilej de a experimenta practic cele însușite în orele 
teoretice de curs.

cruzimea metodelor din școala bur
gheză („Domnul Vucea", „Bursie
rul*), a scrutat drame ale lumii sa
tului („Sultănica"), a prezentat artis- 
tla lupta din trecut a poporului nos
tru împotriva cotropitorilor turci 
(„Răzmirița") și a haiducilor împo
triva boierilor („Șuer"), a înfățișat 
viața grea a tlnăruluf Intelectual să
rac din vremea sa 1n contrast cu 
traiul parazitar, salonard, cosmopo
lit și imoral al tinerilor de bani gata 
(„Parazlții"), a biciuit moravurile po
litice burgheze („înainte de ale
geri") sau a înfierat ipocrizia și imo
ralitatea, ascunse sub masca reli
giozității — oferind literaturii noas
tre narative volume de proză anto
logică de cea mai bună calitate.

Teatrul românesc, căruia Delavran- 
cca i s-a consacrat după 1900, pe 
linia lui Alecsandri și Hașdeu, a be
neficiat de trilogia binecunoscută 
„Apus de soare" — 1909, „Viforul" 
șl „Luceafărul* — 1910, de o co
medie („Irinel" — 1912) și de o dra
matizare a propriei nuvele „liuqi 
Tudose" — 1913.

Delavrancea a cunoscut, așa cum 
era și firesc pentru formația sa, 
creația folclorică șl a ținut s-o facă 
cunoscută prin conferințe șl prelu-

Dinamo Bucu- 
Sleagnt Roșu

Tulcea. 
realiza! 
Tclevi-

20,00
20,10
21,10

diferite 
epoca 

a scris 
realist*

crări (basmele „Neghiniță", „Noro
cul dracului", ș. a.).

In ultima parte a vieții sale, De
lavrancea s-a apropiat de proza na
turalistă a cazurilor patologice („Zo- 
bie“, „Milogul", „Trubadurul* ele.) 
șl s-a lăsat influențat de ideologia 
burgheză, făclnd parte din 
guvernări burgheze. in 
marei sale puteri de creație 
opere cu un conținut profund
s-a simțit apropiat de țărănime, s-a 
apropiat de mișcarea muncitorească 
(frecvcntind cercurile socialiste, fi
nind conferințe, colaborind la ziarul 
„Drepturile omului") și, intr-o serie 
de articole („Carmen Sylva", „Car
men Sylva și românii", „Neagoe 
Basarab", „Meșterul Manoie" ș. a.), 
dezmințind încercarea reginei de a 
prezenta poporul român drept bar
bar și fără trăsături umanitare, dc- 
mascînd totodată motivele regelui 

•Carol pentru care ocupase tronul
României.

Artistul Delavrancea trăiește, prin 
operele sale, alături de marii scri
itori cu care se mindreșle poporul 
nostru.

Prof. Ion MOCIOI

In mijlocul
studenților

Intre activitățile culturale ce se desiășoara la Institutul 
de mine din Petroșeni se numără și întilnirile studenților 
diferiți oameni de cultură și artă, cu activiști de partid și 
stat, înlîlniri în cadrul 
cele mai noi evenimente

cărora studenții iau cunoștință 
culturale, politice și științifice.

21,25
22,15

22,50

23,10
23,25
23,40

Fotbal: 
rești - 
Brașov.
Pentru cei mici: Lanter
na magică.
Curs de limba spaniolă 
(lecția a 11-a).
Pentru școlari : „România 
pitorească".
Vizita conducătorilor de 
partid și de stal tn jude
țele Constanța și 
Reportaj Hfmat 
de Studioul de 
ziune București.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Intîlnire cu... astă-seara 
violonistul Ștefan Ruba. 
Film serial: Evadatul.
In spirală. Emisiune mu- 
zical-distraclivă.
Invitata noastră — Cân
tăreața de muzică ușoară 
Gaby Novak.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
lnrh:drrea emisiunii.

Calendarul zilei
Simbătă 13 aprilie

1886 S-a născut pictorul Nicolae 
Tamiiaa (m. 27 11 1940).

1935 — A murit scriitorul Panatt 
Istrati i(n. 1884).

1945 — Eliberarea orașului Viena 
de sub ocupația fascistă.

1919 — A înGcrput mișcarea revo
luționară de eliberare națională din 
India.

1968 — Tirg internațional 
mă vară (13—21, Zagreb).

1968 — „V—68" — Tîrg 
tional de bunuri de consum 
DUsseldorl).

de prl-

interna
ți 3-2^

Duminică 14 aprilie

0 Miercuri seara, studenții l.M.P. 
au avui In mijlocul lor pe actorul 
Vasile Hașeganu de la Teatrul de 
stat din localitate. Popularul actor 
petroșenean a vorbit în fata unui 
numeros auditoriu despre „Teatrul 
clasic șl contemporan", relevînd li
nele date interesante despre arta 
teatrală, despre cîțiva rertumiți dra
maturgi clasici și contemporani, des
pre puterea educativă a teatrului a- 
supra publicului spectator. Intîlni- 
rea a fost plăcută, instructivă și c'- 
ducativă totodată.

$ In fiecare joi seara, cercul 
prezentare a marilor orașe ale lumii, 
ce activează în cadrul l.M.P., se In- 
tllnește în cadrul ședințelor de pre
zentare, la care iau parte de fiecare 
dală un mare număr de studenți. 
Joi seara, tov. lector universitar V. 
Dancu a prezentat studenților expu
nerea „De la Paris la monumentele 
Loarei". Expunerea a fost urmată de 
proiecții de diafilm.

de FETROȘENI 7 Noiembrie; Ră
pirea fecioarelor; Republica : Impuș? 
caturi pe portativ; PETRILA : Cine 
vrea să ucidă pe Jessie; LONEA — 
Minerul: Un idiot la 
SA : Giusepe la 
CAN; Operațiunea 
ROȘ'ENI: Fantomas 
Yard; LUPENI 
taxi pentru Tobruk; Cultural: Bles
temul rubinului negru; URICANI f 
Căutătorii de aur din Arkansas.

Paris; ANINOA- 
Varșovia; VUL- 
Crossbow; PA- 
contra Scotland 

Muncitoresc: Ud

Beneficiari 
„reci“ 
ai încălzirii 
centrale

(Urmare din pag. 11

— 2 500 lei; Sabăn Ion, 
3 175 lei; Coc
2 189 lei ele.
taxelor pentru Încălzirea 

serioase

se 
ml- 
Te- 
Pe-

liini și ani de-a rînrliil 
cetățenești elementare ? 
lor refractară fată de in- 
orqanelor în drept care 

să-și achite îndatoririle

nu sînt suficiente, dacă opro- 
public nu-i îndeajuns pentru 
aminti de această obligație, 

absolut necesar ca organele In

la l.C.R.M. — 1 700 lei; Diaconu 
Maria, salariată la spitalul din Pe
troșeni — 2 500 lei; Samoilă Ion, me
dic — 3 000 lei; Borcan Constantin, 
lucrător de miliție — 3 186 lei; VI- 
loalcă Dumitru, fost instructor artis
tic Lupeni 
inginer — 
Lupeni —

Neplata
centrală aduce prejudicii 
activității de gospodărire a spațiului 
locativ, mal ales dacă se tine sea
ma că numărul cetățenilor care uită 
de aceste îndatoriri nu este de loc 
neglijabil, după cum nu este de loc 
neglijabila nici valoarea totală a ta
xelor neplătite pentru încălzirea cen
trală. Astfel, valoarea debitelor pen
tru servicii prestate locatarilor 
ridică în cadrul l.L.L. la două 
îloane lei, din care majoritatea 
vine cetățenilor răi platnici din 
troșeni.

Despre ce nivel de conștiință poa
te fi vorba la acești cetățeni care 
neglijează 
îndatoriri 
Atitudinea 
sis tentele 
le solicită
repercutează negativ asupra deser
virii celorlalți locatari care își res
pectă obligațiile, provocînd nemul
țumiri. Dacă mijloacele de convin
gere 
hriul 
a le 
este
drept să omită titluri executorii pen
tru Încasarea acestor sume din sa
lariile celor în cauză.

Este pe deplin justificată preten
ția cetățenilor de a fi deserviți co
respunzător din punct de vedere al 
Încălzirii și apei calde prin centra
lele termice. Dar tot atît de justifi
cată este și cerința ca toti locatarii 
să achite la timp taxele pentru a- 
ceste prestații. Numai astfel putem 
beneficia de confortul pe care ni-I 
oferă miile de apartamente prevăzu
te cu încălz’T centrală.

MICA
PUBLICITATE

VÎND convenabil motocicletă „Zun- 
dapp" cu alaș 500 cmc. Sir. Aleea 
Fiorilor, BL 3, sc. VI, ap. V Petro- 
șeni.

T.C.M.M. Petroșeni, cu sediul în str. Viitorului nr. 33,

următorii muncitori calificați:telefon 1835, angajează

• z i d a r i
• d u 1 g h e r
• P a v a t o r

preeum si muncitori necaliflcați pentru

lre din Lonea, Petroșeni și Uricani.

Se asigură condiții de cazare și masa

șantierele noas-

la cantină cod-

Ira cost.

I

i

I. R. E. H. DEVA■ 9 »

SECȚIA REȚELE
„VALEA JIULUI Ai

P E T O Ș E N I
anunță întreprinderile, instituțiile și populația din orașul Pe-

troșeni că luni 15 aprilie, între orele 6 și 7 dimineața, se

va întrerupe curentul în fot^rașul Petroșeni, pentru 

rații.

rcpa-

De

între

zile:

asemenea, în zilele de: 15, îfi, 17, 18, 19 și 20 aprilie

orele 8—16, va fi întrerupt curentul electric pe

1968.

stră-

Cărbunelui, M. Fminescu, Cuza Vodă, Ecaterina Varga.

împăratul Traian, Gh. Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu

Klein, Pas Longinus, I. I. Caragiale, Barîțiu, A. Vlaicu, Fr.

Engels, Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița, pentru schim

barea tensiunii de la ltOv la 220v.

A

întreprinderea forestieră 
Petroșeni

Str. 6 Martie nr. 36
ANGAJEAZĂ

Un revizor contabil principal care îndeplinește condi
țiile H.C.M. 328/196?.

Iniormații suplimentare se pot obține de la serviciul per
sonal al întreprinderii.
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VIZITA
conducătorilor

de partid și de sfat
I

♦
» • ' • • • • ♦

.’71• •

în județele Puternică

Constanța și Tulcea demonstrație 
la Tokio

(Urmare din pag. I)

vorbitorii de la tribuna mitingului 
au asigurat pe conducătorii de partid 
și de stat că vor fi puse în conti
nuare în valoare bogatele resurse 
materiale și spirituale ale acestui colt 
străvechi de pămînt românesc, pen
tru ridicarea bunăstării mai departe 
a oamenilor muncii. In încheierea 
mitingului, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In
avut loc o discuție cu edilii orașu
lui despre dezvoltarea construcțiilor 
turistice din Deltă.

In cursul după-amiezii, conducă
torii de partid șî de stat s-au întîl- 
nit cu activul de partid din acest

continuare a

județ. Vorbitorii au asigurat pe 
înalții oaspeți că oamenii muncii din 
județul Tulcea nu vor precupeți nici 
un efort pentru obținerea de reali
zări cît mai mari în dezvoltarea e- 
conomică și culturală a județului. 
Primit cu vii și puternice aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu. Mii și mii de lo
cuitori au tinut să fie prezenti 
încheierea vizitei Inaltilor oaspeți 
orașul lor. Urările și ovațiile la 
dresa Partidului Comunist Român
a Comitetului său Central, urările 
pentru slava șl prosperitatea patriei 
socialiste, au răsunat cu putere pe 
cerul însorit al județului Tulcea.

la 
în 
a- 
și
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VIZITA

TOKIO. — In Japonia conti
nuă să ia amploare acțiunile din 
cadrul tradiționalei campanii de pri
măvară a oamenilor muncii în apă
rarea intereselor lor vitale, dreptu
rilor democratice, păcii și securității 
tării.

Peste 20 000 de lucrători de la 
căile ferate de stat și particulare, de 
la poștă și telegraf, precum și din 
alte ramuri ale economiei japoneze 
au participat la o demonstrație care 
a străbătut vineri străzile principale 
ale capitalei nipone.

Participant!! la demonstrație au a- 
doptat o declarație în care se afirmă 
hotărîrea lor de a amplifica lupta 
revendicativă.

Timp de patru zile șeful guvernului român, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a făcut o vizită oficială în Suedia, la invitația guvernului suedez. 
Șederea înaltului oaspete român pe frumoasele meleaguri ale aces
tei țări nordice, cu un nivel ridicat de industrializare, a prile
juit convorbiri rodnice desfășurate într-un spirit de seriozitate, lu
crativ, 
opinii

în cadrul cărora ambele părți au făcut 
asupra evoluției relațiilor bilaterale.

un larg schimb de

sosirii la Stockholm,încă din ziua 
atît premierul român cît și cel sue
dez, au subliniat rolul pozitiv al re
lațiilor de cooperare în diferite do
menii între statele europene pentru 
crearea unui climat de destindere pe 
continentul nostru și, în acest ca
dru, premisele încurajatoare ale e- 
volutiei relațiilor dintre România și 
Suedia.

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială, discuțiile purtate au reliefat 
dorința reprezentanților celor două 
popoare de a diversifica și adinei 
colaborarea româno-suedeză pe di
ferite planuri. „Am găsit — spunea 
președintele Consiliului de Miniștri 
•I României la conferința de presă 
do la Grand Hotel, referindn-se la 
discuțiile purtate, — că relațiile din
tre țările noastre sînt bune, prie
tenești, dar că pot fi dezvoltate pe 
toate planurile și înainte de toate 
pe plan economic".

Este semnificativ în acest sens 
faptul că dialogul româno-suedez 
s-a concentrat îndeosebi asupra mo
dalităților concrete de sporire a 
schimburilor dintre România și Sue
dia, de lărgire și adîncire prin mij
loace noi și eficiente a cooperării 
economice bilaterale. Interesul ma
nifestat în această direcție tn cursul 
convorbirilor caracterizate de șefii 
de guverne ai celor două țări ca 
deosebit de satisfăcătoare, și-a gă
sit concretizarea în acordul de co
operare economică, industrială și 
tehnică și în acordul privind desfi
ințarea vizelor turistice semnate de 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și omo
logul său suedez, Torsten Nilsson. 
Avînd drept scop încurajarea coope
rării economice, industriale și teh
nice dintre organizațiile și între
prinderile interesate din România șl 
Suedia, acordul schițează 
larg privind posibilitățile 
dere a acestei cooperări 
lecte industriale comune, 
conferințe, schimburi de
precum șl de documentații șl Infor
mații tehnice.

Făcînd o apreciere în urma discu
țiilor purtate asupra formelor de co
operare în viitor între Suedia și Ro
mânia, șeful guvernului român sub
linia la conferința de presă că, atlt 
analiza făcută în comun cu condu
cătorii guvernului suedez, cît și dis-

cutiile avute cu 
au permis să se 
posibilități pentru lărgirea relațiilor 
care vor trebui adîncite, lămurite în 
cadrul unor discuții foarte concrete.

Politica României de dezvoltare a 
relațiilor economice cu toate țările 
s-a bucurat de frumoase aprecieri 
în presa suedeză. Comentînd vizita 
oficială a premierului român, zia
rul „Svenska Dagbladet" scria că 
vizita în nord este edificatoare pen
tru eforturile României de lărgire a 
contactelor cu alte țări. Legat de 
aceasta, cotidianul sublinia intere
sul reciproc suedezo-român pentru 
Intensificarea schimburilor comercia
le. Un alt cotidian „Dagens Nyheter", 
referindu-se printre altele la acor
dul româno-suedez de colaborare e- 
conomică, industrială și tehnică, men
ționa domeniile concrete ale realiză
rii acesteia.

Convorbirile au înregistrat și un 
larg schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme de actualitate 
ale situației internaționale. Referin-

oamenii de afaceri 
întrezărească unele

du-se la pozițiile exprimate, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, aprecia că într-o 
serie de probleme concepțiile poli
tice române și suedeze sînt apro
piate și că în cedrul acestora se 
poate acționa In comun. Interlocu
torii au citat dorința comună ca tra
gica situație din Vietnam să ia sfîr- 
șit și și-au exprimat convergenta de 
opinii In problema dezarmării șl în 
special a tratativelor privind înche
ierea unui tratat de neproliferare. 
S-au schimbat, de asemenea, opinii 
cu privire la securitatea europeană, 
subliniindu-se importanta crescîndă 
a rolului țărilor mici în' viata Inter
națională.

Prin întreaga el desfășurare, vi
zita a marcat un moment Important 
în evoluția relațiilor româno-suedeze.

Vasile CHIȘU
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MOSCOVA

Adunare festivă cu orileiul

Zilei cosmonauticii

care se sărbătorește în
12 aprilie, ziua cînd a 

Cosmos primul om, la 
avut loc o ședință festi-

rachete și nave cos- 
ai muncii. După ce 
moment de reculege- 

cosmonautilor Iuri

MOSCOVA. Cu prilejul Zilei cos
monauticii 
U.R.S.S. la 
zburat în
Kremlin a
vă. Au participat Leonid Brejnev,
Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi
și alti conducători de partid și de
stat, cosmonauts oameni . de știință, 
constructori de 
mice, oameni 
s-a păstrat un 
re în memoria
Gagarin și Vladimir Komarov și a 
pilotului Vladimir Sereghin, a luat 
cuvîntul Mstislav Keldîș, președin
tele Academiei do Științe a U.R.S.S. 
Vorbind despre importanta științifi
că a experiențelor sovietice în Cos
mos, el a menționat în special stalia 
„Luna-14'’ care, la 10 aprilie, a de
venit al patrulea satelit sovietic al 
Lunii, stalia automată „Venus-4", 
care în octombrie' anul trecut s-a

așezat lin pe suprafața planetei Venus. 
Academicianul Keldîș a arătat că una 
din realizările cele mai importante 
ale cosmonauticii sovietice a fost 
prima cuplare automată a doi sate
liți (30 octombrie 1967), care „a des
chis calea montării în Cosmos a sta
țiilor orbitale și a zborurilor cos
mice fără participarea oamenilor", a 
subliniat importanta seriei de sate
liți Cosmos, de sateliți pentru tele
comunicații tip „Molnia", a sistemu
lui meteorologic cosmic „Meteor".

In numele cosmonautilor, Ia ședin
ță a luat cuvîntul Pavel Beleaev, 
comandantul navei „Voshod-2". El 
a declarat că în prezent oamenii de 
știință sovietici și constructorii lu
crează la rezolvarea multor proble
me, întrucît „zborurile de lungă du
rată șl la mari distante în Cosmos 
necesită nave moderne, noi insta
lații și sisteme".

Centru turistic al O.N.U

R.A.U.: Rezervoarele uzinei 
de prelucrare a țițeiului din 
Suez.

DELEGAȚIEI
M.A.N. ÎN

IUGOSLAVIA
BELGRAD. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite: De
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România con
dusă de tov. Ștefan Voitec și-a în
ceput vineri vizita în R. S. Munle- 
negru. La clubul deputatilor din Ti
tograd a avut loc o convorbire cu 
președintele Skupștinei R. S. Mun- 
tenegru, Veliko Milatovici care apoi 
a oferit un prînz în cinstea oaspeți
lor români. In continuare, membrii 
deleqatiei parlamentare române an 
vizitat portul Bar de pe coasta Mă
rii Adriatice și s-au întîlnit cu ofi
cialități din această localitate.

Seara, delegația M.A.N. a Repu
blicii Socialiste România a sosit la 
San Ștefan o.

Proiect de ameliorare
a climei Australiei

100 mili-SIDNEY. — Peste 
nane dolari va costa realiza
rea unui proiect prin care in
ginerii australieni vor încerca 
să amelioreze clima din Aus
tralia centrală. In acest scop 
ei vor să creeze o mare se- 
miartilicială cu apă sărată tn 
pustiul Australiei centrale, ca
re să fie alimentată In perma
nentă cu apă de la oceanul ce 
Înconjoară continentul austra
lian.

Apa care se evaporă din a- 
ceaslă mare interioară ar face

sd devină roditoare regiunile 
înconjurătoare și ar contribui 
la o scădere u temperaturilor 
insuportabile.

Planul prevede săparea unui 
canal de la Port Augusta, 
departe de Adelaida, pină 
lacul Torrens. In acest lac 
velul apei va trebui să fie 
dicat cu ajutorul pompelor
nă la cca. 10 m. De ia lacul 
Torrens apa ar cobori apoi 
printr-un alt canal ptnă'ta la
cul F.yre.

nu 
la 

ni- 
ri- 
pl-

Vagi presupuneri
în legătură cu asasinarea

un cadru 
de extin- 
prin pro- 
cursurl șl 
specialiști,

NEW YORK. — Impunătoarei clă
diri în care se află sediul O.N.U. I 

vor alătura alte construcții aflate

Magnetofon 
de buzunar

TOKIO. — Firma „Sony" din 
Japonia a realizat un magne
tofon de buzunar cu dimen
siunile de 37X135X90 mm și 
cu greutatea de 600 g. Mag
netofonul este executat cu cir
cuite Integrate, este prevăzut 
cu microfon încorporat și poa
te funcționa cu baterii uscate 
sau de la rețea.

Automat „vorbitor"
TOKIO. — Firma japoneză „Fu

jitsu", în colaborare cu Facultatea 
tehnologică a Universității din To
kio, a pus la punct un automat de 
traducere „vorbitor". Cu această 
Instalație electronică se traduc texte 
engleze tn japoneză, ele se fixează

FRANȚA) Palatul Elysee din 
Paris. (Folo AFP). Prezicere falsă

„Robotron-300 si alti creieri
» f

electronici
(Urmare din pag. 1)

botron-300" a intrat în producție de 
serie la „Veb Rafena*.

„Robotron-300" este instalația stan
dard cu care vor fi înzestrate cen
trele de calcul din R.D.G. Ceea ce 
realizează 40 de oameni calificați 
în decurs de 4—5 luni — respectiv 
sarcinile de plan ale unei întreprin
deri — pot fi rezolvate cu ajutorul 
unui 
de 8
800" lucrează cu .. toată capacitatea 
sa sînt necesare 40 de cadre de spe
cialitate dacă instalația este pusă 
în funcțiune cu toate aparatele ac
cesorii, sînt necesare pînă la o sută 
de persoane.

(n R.D.G. se mai produc și se 
zestrează întreprinderi, instituții 
centre de calcul cu computere

„Robotron-300" în timp record 
ore. Atunci cînd „Robotron-

format mic cum sînt cele din siste
mul „Ascota-7 000", care au fost deja 
instalate la opt centre raionale de 
contabilitate, aparate electronice de 
înregistrare și calcul de tipul „Soem- 
tron" și „Cellatron".

Anul acesta producția industriei
. electronice și electrotehnice a R.D.G. 

va fi aproape dublă fată de, 1960. 
Anul trecut, cele 11 uniuni indus
triale pe ramură, cu cele 205 între
prinderi ca șl Uzinele
au înregistrat o producție 
furi cu 9 la sută mai mare 
1965.

Pentru o coordonare mai
activității în domeniul prelucrării 
lectronice a datelor a fost creat 
R.D.G. un secretariat de stat pen
tru prelucrarea datelor căruia îi stă 
la dispoziție un consiliu de specia
liști.

KIEV. — „Ciocnirea catastrofală a 
asteroidului Icar cu Pămîntul, pe ca
re unii oameni de știință o preziceau 
pentru data de 15 iulie a.c., este 
exclusă cu desăvîrșire", a declarat 
E. Fedorov, directorul Observatoru
lui astronomic al Academiei de Ști
ințe din Ucraina.

Calculele 
știință din 
ningrad au 
mă la care 
de Pămînt
milioane de kilometri. Mișcarea as
teroidului, distanta și momentul a- 
propierii lui de Pămînt au fost cal
culate cu aiiitorul legilor mecanicii 
cerești.

efectuate de oameni de 
Ucraina, Moscova și Le- 
arătat că distanta minl- 
asteroidul se va apropia 
va fi de aproximativ 7

Taifunul „Jean"

deocamdată în proiect. Ele vor al
cătui așa-numitul centru turistic al 
O.N.U. Necesitatea lor a devenit e- 
videntă, întrucît sediul O.N.U. este 
vizitat zilnic de aproximativ 6 000 
de persoane.

transml- 
de stat a Greciei a

Constantinescu un

Q ATENA. — Corespondentul A* 
gerpres, C. Alexandroaie, 
te : Orchestra 
interpretat sub bagheta dirijorului 
român Mircea
program in care au figurat lucrări 
de C. Țăranu, Mozart, Haendel șt 
Brahms. Dirijorul și orchestra au 
fost indelung aplaudați de

de traducere

publlc.

acelașiîn scris și se transmit în 
timp printr-un difuzor.

Simulatorul de voce poate
8 000 cuvinte japoneze, combinîndu- 
îe In 2 000 de propozitiuni. Expri
marea aparatului ,,Facom-230-20“ este 
în prezent încă monotonă și pentru 
a fi înțeleasă cere o atenție și exer
cițiu foarte mare.

forma

Elemente
duse în

Cîmpul 
magnetic 
al Pămîntulul 
slăbește

3 991, iar 
polarita-

Pâmîntu-

NEW YORK. — Potrivit unei 
analize efectuate de specialiș
tii americani, cîmpul magnetic 
al Pămîntulul devine de cîte
va secole tot mai slab și va 
dispare pînă în anul 
apoi îșl va modifica 
tea într-una opusă.

In decursul istoriei
lui, direcția cîmpului său mag
netic s-a modificat de cîteva 
ori, iar ultima modificare a po
larității s-a produs cu 700 000 
ani în urmă. Aceste fenomene 
nu pot fi puse deci în legătu
ră cu modificări fizice sau bio
logice produse po planeta 
noastră.

Specialiștii consideră că în 
cei 500 de ani care vor pre
ceda schimbarea polarității cît 
și după această modificare 
cîmpul 
ficient 
proteja 
mîntul 
cosmice.

această 
magnetic nu va fi su- 
de puternic pentru a 
în mod eficient Pă- 
împotrlva radiațiilor

vii pro
laborator

lui Martin Luther King
WASHINGTON. - Investigațiile 

FBI-ului și ale Comisiei guvernamen
tale însărcinate de președintele John
son cu stabilirea împrejurărilor în 
care a fost asasinat liderul populației 
de culoare Martin Luther King nu 
au dus pînă în prezent decît Ia vagi 
presupuneri. Declarațiile 
ale ministrului justiției, 
Clark, nu au fost susținute 
be edificatoare. Un mandat 
tare lansat în după-amiaza
joi de un agent al FBI-ului contra 
unui anume Eric Starvo Gait, din 
Miami, a fost anulat spre seară de 
un alt agent care a declarat 
comis „o greșeală". In sfîrșit, 
cele două automobile de tip 
Mustang", urmărite, FBl-ul a
unul despre care se spune că ar fi 
staționat în fața hotelului unde a

optimiste 
Ramsey 
de pro- 

de ares- 
zilei de

fost asasinat King. Ziarul „Atlanta 
Constitution" scrie că „Mustang h1 
a fost descoperit la Atlanta. Mar
torii afirmă că automobilul a sosit 
În oraș la 24 de ore după asasinatul 
comis la Memphis. Ei au adăugat 
că au observai un tînăr în vîrstl 
de aproximativ 20—30 ani, care se
măna foarte bine cu portretul-robot 
ai asasinului prezumtiv al lui King, 
care circulă în orașele 
fotografiat în momentul 
șea din mașină. Aceste 
sînt legate de faptul că cu
înainte de asasinat un tînăr cu sem
nalmentele asasinului prezumtiv a 
cerut la Consulatul mexican o vi
ză, specială pentru automobil, ata
șată apoi și observată de un martor 
pe parbrizul mașln-i

american e, 
în cate ie- 
ultime știri 
cîteva ore

că s-a 
dintre 
„Ford 
„ales"
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EDIT El
După 7 zile de tulburări
rasiale In S.IIA

• Numărul morților se ridică la 43

„Cari Zeiss" 
de măr- 
decît în

bună a 
e- 
în

In
și 

de

GUAM. — Taifunul „Jean" s-a a- 
bătut joi asupra minusculelor insule 
Saipan, Rota și Tinian din Oceanul 
Pacific. Potrivit primelor știri — vi
teza maximă a vîntului a atins 209 
km/oră — pagubele sînt extrem de 
grele.

Cele trei insule fac parte din ar
hipelagul insulelor Mariane și au o 
populație totală de aproximativ 
10 000 de locuitori.

NEW YORK. — Doctorul 
Sidney W. Fox, de la Institu
tul de evoluție moleculară al 
Universității din Miami (Flo
rida), împreună cu o echipă 
de specialiști ar fi reușit să 
reproducă în laborator naște
rea unor elemente vii, por
nind de la materii inerte.

Intr-un articol publicat de 
„Miami Herald Story" se pre
cizează că aceste elemente, 
create dintr-un amestec gazos 
cu apă la o anumită tempe
ratură, sînt probabil asemănă
toare acelora apărute pe pă
mînt cu miliarde de ani in 
urmă.

unor amino-

Se pare, bineînțeles, cu toate 
rezervele, că prima etapă con
stă în formarea 
acizi dintr-un gaz (a cărui na
tură nu a fost precizată în 
articol) șl din apă. Acești acizi 
se combină apoi în proteine, 
care la rîndul lor dau naștere 
unei structuri complexe, capa
bilă să se hrănească și să se 
reproducă.

In articol se arată că NASA, 
care finanțează aceste cerce
tări, ar fi 
astronauții 
ajunge pe 
fragmente 
care el ar
creeze particule vii.

promis dr. Fox că 
americani care vor
Lună

de sol
putea încerca

voi aduce 
lunar din 

să
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• 20 000 de persoane au fost arestate
NEW YORK. — Agenția United 

Pre.-^s International publică un bilanț 
al celor 7 zile de tulburări 
avut Ioc pe tot teritoriul 
Unite după asasinarea 
populației de culoare dr. 
Luther King.

Astfel, numărul morților
43, foarte multe persoane au 
rănite, iar numărul orașelor 
de aceste tulburări este de 
această săptămînă au fost 
peste 20 000 de persoane.

Trupele federale mai patrulează 
încă pe străzile Washingtonului, cu 
toate că interdicțiile de circulație au 
fost limitate la 4 ore. Viata orașelor

care au 
Statelor 
liderului 

Martin

este de 
fost 

afectate 
125. In 

arestate

normalizeze. Pagubele 
aceste tulburări la

începe să se 
provocate de 
Washington se cifrează la 15 milioa
ne dolari, iar cele din Baltimore 
(Maryland) la 10 milioane dolari. 
In orașul Chicago pierderile se 
ridică Ia 8 milioane dolari. In 
ultimele două orașe interdicțiile 
de circulație au fost ridicate.

Singurele incidente serioase conti
nuă să aibă loc în Kansas City (sta
tul Missouri). Aici s-au înregistrat 
6 morii, peste 50 de răniți, iar po
litia a efectuat 543 de arestări. In
terdicțiile de circulație -continuă să 
rămină în vigoare, iar pe străzile o- 
rașului patrulează 3 000 de militari 
din gărzile naționale și polițienești.
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