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LUCRĂRILE PLENAREI COORDONATE HLINEDORENE

COMITETULUI CENTRAL ÎN ORAȘUL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN F A RA N O A P T E
In continuarea lucrărilor sale, Plenara Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român a examinat și aprobat informarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire ta compoziția partidului, la întări
rea continuă a rîndurilor sale șl intensificarea activității de educare a 
comuniștilor.

Plenara apreciază în mod deosebit rezultatele obținute in dezvolta
rea și creșterea partidului, structura sa socială și națională, calitățile 
politice, morale și profesionale ale comuniștilor, care conferă organelor 
și organizațiilor de partid o înaltă competență în exercitarea misiunii 
conducătoare a partidului, sporesc capacitatea lor de mobilizare și edu
care a oamenilor muncii, asigură condiții pentru abordarea și soluționa
rea problemelor vitale ale dezvoltării economice șl sociale.

Aprobînd sarcinile organelor șt organizațiilor de partid în legătură 
cu creșterea rindurilor partidului, plenara a subliniat necesitatea ca și 
în viitor criteriul fundamental la primirea în partid să-l constituie cali
tățile politice, morale șl profesionale ale celor care solicită să devină 
membri de partid. Este necesar să fie primiți In partid cel mai înaintați 
muncitori, țărani și intelectuali, cel mai merituoși studenți, alți oameni 
ai muncii, care militează neobosit pentru îndeplinirea hotărîrilor de 
partid șl de stat și care, prin întreaga lor activitate, prin comportarea 
lor, sînt exemple însuflețltoare în munca profesională șl obștească.

Plenara consideră că una din preocupările importante ale organelor 
și organizațiilor de partid trebuie să fie munca perseverentă pentru 
educarea partinică, ridicarea nivelului politico-ideologic și cultural al 
tuturor membrilor 
mal bine sarcinile 
socialistă.

In continuare, . 
al C.C. al P.C.R. despre activitatea organelor șl organizațiilor de partid, 
de stat și obștești privind examinarea și rezolvarea scrisorilor, sesiză
rilor și cererilor oamenilor muncii. Plenara a apreciat că numărul sporit 
de scrisori, sesizări și cereri adresate conducerii partidului, organiza
țiilor de partid, organelor de KjesăJnstituțillor de stat și obștești cen
trale șl locale constituie o expresie a democratismului orîndulrii noas
tre socialiste, a strînsei legături dintre partid și masele largi, a preocu
pării oamenilor muncii pentru aplicarea hotărîrilor partidului și guver
nului. pentru perfecționarea întregii activități sociale.

Plenara a criticat neajunsurile existente încă în soluționarea sesi
zărilor șl propunerilor oamenilor muncii și a stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea în continuare a întregii activități în acest domeniu. Plenara 
a subliniat necesitatea înlăturării oricăror fenomene de birocratism, tă
răgănare și lipsă de solicitudine față de cererile îndreptățite ale cetă
țenilor, a sporirii preocupării șl răspunderii pentru soluționarea acesto-

munca
i, ridicarea nivelului politico-ideologic și cultural 

de partid, astfel Incit aceștia să-și îndeplinească cit 
de mare răspundere ce le revin în societatea noastră

plenara a dezbătut Informarea Comitetului Executiv

Constructorii șantierului Petrila 
au trecut la executarea unei lucrări 
de mare importanță pentru noul car
tier de blocuri „8 Martie": canali
zarea unui pîrîu năvalnic care, co- 
borînd do pe dealuri inunda străzile 
cartierului cu mari cantități de alu
viuni.

Se prevede săparea unui canal pe 
coasta dealului care să colecteze 
o data cu apele pîrîulul Ludul — șl 
apele pluviale ce ar putea năvăli pes- 
,te cartier. In prezent lucrarea este în-

cepută pe tronsoane diferite, după 
felul cum a fost teren liber. Astfel, 
de Ia șosea pînă la vărsarea în Jiu 
se execută deja îmbrăcămintea de 
piatră a malurilor — punerea în lu
cru a podului de traversare pentru 
șosea urmînd a se face luna viitoa
re. De asemenea, mai există două 
porțiuni săpate cu excavatorul dar 
care urmează a fi legate după de
molarea unei construcții a șantieru
lui ce stă în cale. O altă porțiune 
săpată va fl continuată după stabi
lirea pe teren.

ra și a atras atenția organelor de partid, de stat, economice și obșieșli 
asupra necesității de a îmbunătăți întreaga lor activitate privind re
zolvarea sesizărilor și cererilor oamenilor muncii. Activiștii de partid șl 
de stat, cadrele cu munci de 
tale — Indiferent de funcțiile 
plar primirile în audiență 
exigență și principialilate 
meni interesele populației.

In continuare, plenara 
mate 
de 
șl

și 
in

răspundere din toate domeniile de activi
lor 
rezolvarea 
respectarea legilor, de a sluji

au îndatorirea de a organiza exern- 
scrisorilor, de a fi model de 

cu devota-

ascultat raportul ministrului 
cu privire Ia

forțelor ar- 
pregătirea

a
tov. General colonel Ion loniță

luptă șl politică a forțelor armate ale Republicii Socialiste România 
la înzestrarea lor cu armament și tehnică militară.
Plenara Comitetului Central dă o înaltă apreciere nivelului general 
preqătlre, stării moral-politlcă șl disciplinei forțelor armate. înzes- 

educare șl
de
(rării, dotării șl preqătiril trupelor, condițiilor de instruire.
de trai ale militarilor, considerîndu-le corespunzătoare stadiului de dez
voltare la care a ajuns țara noastră, cerințelor asigurării securității pa
triei. Slrîns uniți în junii partidului și guvernului, ofițerii, subofițerii șl 
soldați!, întreaga noastră armată urmează neabătut politica internă și 
externă a P.C.R. șl a guvernului, îșl îndeplinesc cu cinste îndatorirea de 
a apăra cuceririle revoluționare ale poporului român.

Ținînd seama că atîta timp cît există imperialism există șl pericolul 
de agresiuni și războaie. Comitetul Central al partidului consideră ne
cesar să se manifeste și tn viitor întreaga qrijă șl atenție pregătirii de 
luptă șl politice a ofițerilor și soldaților, înzestrării 
ment șl tehnică de luptă modernă, ridicării continue 
apărare a țării.

Paralel cu preocuparea de a asigura din import
modernă. Plenara a stabilit măsurile corespunzătoare în vederea intensi
ficării producției de armament șl tehnică de luptă, pentru a satisface în 
cele mai bune condițiunl nevoile armatei.

Consecvent politicii sale, că atîta timp cît se menține pactul mili
tar agresiv N.A.T.O., este necesar Tratatul de la Varșovia, România, 
ca stat socialist, forțele sale armate își vor aduce și în viitor contribu
ția, Împreună cu forțele armate ale celorlalte state participante la acest 
Tratat, precum șl ale tuturor țărilor socialiste la apărarea cauzei păcii șl 
securității internaționale.

Plenara și-a exprimat deplina convingere 
armate, organele și organizațiile de partid i 

viitor cu devotament și abnegație pentru 
luptă și politice, pentru întărirea ordinii și 
luptă a tuturor unităților șl marilor unități,

armatei cu arma- 
a capacității de

tehnica de luptă

că militarii forțelor noas- 
din armata vor munci șl 
perfecționarea 
disciplinei, a 

pentru a-și

tre
în
de
de
înalta lor misiune față de patrie, față de cauza socialismului 

Lucrările ședinței plenare a C.C. al P.C.R. continuă.

pregătirii 
capacității 

îndeplini 
și păcii.

Zîarclc de dimineața, au publicat 
cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la încheierea dezba
terilor privind dezvoltarea învață* 
inîntului de cultură generală, pro
fesional, tehnic și superior in 
Republica Socialistă România

0 6 000 tone fantă și 5 000 tone ofel peste 

prevederile planului • Efectele pozitive ale unor ini

tiative valoroase © O 

milioane lei depășire

cifră concludentă

la

peste 12 

producția marfă vîndută și

încasată.
pu- 
so- 

este

Dintotdeauna, cînd au cîntat 
terea și frumusețea Hunedoarei 
cialiste, poeții au apelat, cum 
și firesc, la superlative. Fără îndo
ială, ei au fost impresionați nu nu
mai de nivelul tehnic al agregate
lor cuprinse veșnic de puterea focu
lui, ci și de hărnicia și priceperea 
făuritorilor de metal din Hunedoa
ra, considerată pe drept „inima de 
otel a patriei".

In fiecare zi, pe graficele între
cerii, se înscriu succese importan
te, pe măsura acestui colectiv dis
tins cu Ordinul Muncii clasa I-a. La 
furnale, acolo unde metalul capătă 
prima sa 
pitorii au 
de fontă 
la zi, de
rind acest șuvoi de foc, ajungem la 
otelăriile Marlin unde fonta pri
mește proprietăți valoroase. Preocu
pările pentru aplicarea unor tehno
logii moderne, care să asigure o

formă, încărcătorii și to- 
produs cea de-a 6 000 tonă 
peste prevederile de plan 
la începutul anului. Urmă-

productivitate sporită, sînt confir
mate de rezultatele deosebite obți
nute în acest an. Producția obținu
tă în plus, pînă in prezent, se ri
dică la peste 5 000 de tone de otel 
Martin și electric. Cea mai impor
tantă eficientă a adus-o tehnologia 
de elaborare cu oxigen insuflat prin 
lance, care se aplică la 5 cuptoare 
de mare capacitate de la noua ote- 
lărie Martin.

De aici, de Ia olelării, trenurile 
calde pornesc spre laminoare. După 
un scurt popas, făcut în cuptoarele 
adinei, în „compania" unor tempe
raturi foarte înalte, lingourile sînt 
purtate pe căile de role, spre ca- 
jele blutningului. Intr-un timp re
lativ scurt, lingoul de otel, care 
uneori cîntărește peste 7 tone, se 
transformă în bare, fără să pără
sească halele grupului de laminoare 
Peștis. Pentru că aici, in sectorul 
laminoare al combinatului hunedo- 
rean, metalul primește forme și di-

mensiunl diferite, într-o gamă foar
te mare de profile solicitate de in
dustrie. Prin extinderea procedeului 
de laminare la tolerante negative, 
s-au economisit în acest an aproape 
2 000 tone de metal. La acest suc
ces trebuie adăugat și faptul că în 
primul trimestru 
care deservesc 
re hunedorene ș 
nile de plan.

Și pentru că 
ale Combinatului 
doara sînt oameni harnici ne-am pro
pus să menționăm o cifră conclu
dentă: 12 200 000 lei. Ea reprezintă 
valoarea depășirii sarcinilor de plan 
la producția marfă vîndută si înca
sată, din primul trimestru. Această 
cifră are darul do a subliniat 
rința siderurgiștilnr din 
— orașul fără noapte — 
plini cu succes, sarcinile 
acest an.

cele 
și-au

toate colectivele 
șapte latninoa- 
depășit sarci-

și in alte sectoare
siderurgic Hune-

do-
Hunedoar.» 
de a înde- 
spnrite di«

Marin NFACȘD
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ASONANȚE
E anotimpul primenirilor. Zilele călduroase au 

pus gospodarii la lucru. Ordinea, curățenia, în
frumusețarea mediului in care trăim au devenit 
cuvinte de ordine, coordonatele cele mai impe
rioase ale preocupărilor zilei. Șl e firesc. Dorim 
să lim in ton cu marile transformări pe care 
le desăvirșeșle natura in mediul nostru ambiant 
prin această primăvară alil de generoasă. Ne 
străduim ca odată cu înflorirea pomilor, cu apari
ția covoarelor de iarbă verde și imobilele, stră
zile, obiectele ornamentale să devină mai curate, 
mai desăvirșite I Și tot ce scapă din sfera acestor
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eifmdin

strădanii devine supărător, distonant. Or, din pă
cate cile nu ne scapă 1

împrejurimile Casei de 
uite Au reapărui covoare 
arbuști ornamentali. Totul
ne. Dar iată ceva supărător: două din geamurile 
Casei de cultură, tocmai dinspre artera cea mai 

chio- 
con- 
des-

cultură au fost prime- 
de flori, au lost sădiți 
ar ti in periectă ordi-

lost.

ani, ce 
fi mu-

putem

i
l

cirulată, sînt sparte de cileva luni și privesc 
riș, cirpite cu placa/, degradind eleganța 
strucției moderne, amenajările gospodărești 
tul de reușite din jur.

Spațiul din jurul Muzeului mineritului a
de asemenea, pus la punct. Arborii ornamentali, 
pomii Înfloriți iac din spațiul din jurul muzeului 
un colțișor plăcut al orașului, atractiv chiar. 
Dar... nu vă supără la ochi, tovarăși gospodari, 
un brad fnalt, uscat șl înegrit de cițiva 
distonează cu cadrul optimist din jur ? O 
zeu... dar nu de uscături I

P gospodarii ștefanului „Jiul" nu-i
lăuda pentru prea multă inițiativă Dimnatrlvă, 
le-am putea reproșa neglijență in amenajarea 
aleelor, pistelor, repararea tribunelor. Dintre 
toate, una ne supără insă mai mult. Ltngă in
trarea principală In stadion se alld un grup sta
tuar destul de reușit care reprezintă doi fotba
liști. Ne place să vedem fotbaliștii viguroși, cu 
trupuri vinjoase, dar nicidecum ciungi precum 
sfat reprezentați de acest grup statuar.

I. D.

La Vulcan 5 blocuri 
noi puse în lucru

In ciceste zile, constructorii 
șantierului Vulcan au trecut la 
punerea in lucru a 5 noi blo
curi de cite 30 apartamente 
fiecare. Aceste blocuri de lo
cuințe fac parte din noul rni- 
croraion ce se execută pentru 
dezvoltarea in continuare a 
cartierului „Coroești" care cu
prinde In prezent 27 blocuri 
cu 1 576 apartamente.

Paralel cu aceasta, preocu
parea colectivului se Îndreap
tă și spre construcția noului 
liceu cu 20 de săli de clasă și 
U laboratoare, pe care-l ridică 
in prezent in acest cartier. Pi- 
nă acum, a fost turnată fun
dația clădirii și ridicate zidu
rile parterului.

cu proiectantul, a 
bazinului denisipa- 
torulul, necesar a- 
cestef ca-nalizări.

f

CE VOM
șl
pe 

no
pe

— Cum, chiar nu erezii ?
—- Ce, sînt... copil ?

Foto: N. MOLDOVEANU

Momente de așteptare în holul Spitalului unificat din Lupeni. 
Foto: N. MOLDOVEANU

Problema orientării școlare 
profesionale implictnd, 
de o parte, cunoașterea 

menclatorului profesiunilor și,
de altă parte, descifrarea pluridi
mensională a aspirațiilor, interese
lor, înclinațiilor și aptitudinilor ele
vilor, a polivalentelor trăsături de 
voință și de caracter, modelarea și 
armonizarea acestora cu cerințele 
și Interesele sociale, a devenit o 
preocupare însemnată de plan na
țional și international. „Ce voi de
veni inline ?" — se întreabă stărui
tor orice elev animat de sentimen
tul statornic al utilității în societa
tea noastră. Noi, dascălii, avem da
toria să nu lăsăm opțiunea să plu
tească în apele hazardului, asigu- 
rind orientării școlare și profesio
nale a elevilor un caracter perma
nent, organizat și sistematic. In sco-

DEVENI
cunoașterii motivelor, interese- 
profesionale ale elevilor clase- 
a VIII și a XI, le-am adresat

pul
lor
lor 
acestora cîteva întrebări: „Ce pro-

Anchefă în rîndul 
elevilor 

Liceului Vulcan

feskine doriți să alegeți ? Ce cu
noașteți despre profesiunea pentru 
care doriți să vă pregătiți ? Cu ce 
prilej ați dobîndit cunoștințele des
pre ea ? Ce ați dori să știți despre 
această profesiune ? Cind v-ați ales 
profesiunea preferată ?"

MilNE?
Cei 302 elevi anchetați 

dit preferințe pentru 
fesiuni. Deși gama

au vă-
38 pro- 
acestor 

profesiuni preferate de elevi este
mai largă, în comparație cu numă
rul ocupațiilor părinților, numărul 
profesiunilor pentru care optează 
elevii este redus fată de posibilită
țile oferite de societate. Astfel, re
prezentările elevilor despre profe
siunile exercitate în sectoare de ac
tivitate în care se 
nica modernă au 
nediferentiat. 
cunosc 
cele 26 
nea de 
claselor
șapte, iar ce>i 59 elevi al claselor 
a Xf-a preferă 11 activități exerci
tate de ingineri. Răspunsurile ele
vilor se grupează în mare parte în 
jurul cîtorva profesiuni intelectua
le avînd reduse preferințe sau inte
rese fată de profesiunile hotărîtoa- 
re în sectoarele de bază 
ductiei.

Eleviii, în
cîteva profesiuni 
profesiuni incluse
inginer, cei 193

a VHI-a au cunoscut doar

utilizează teh- 
caracter vag și 

general, 
tip. Din 
în noțiu- 
elevi al

ș 
f 
f
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VOR PRIMI S. U. A. TURIȘTI ?

Linii 
pentru pregătirea 
locomotivelor 
Diesel

Pregătirea de drum a loco 
motivelor Diesel electrice ce
re, printre altele, șl spațiu a- 
decvat. Liniile 19—20 și 21 
din remiza depoului C.F.R. Pe- 
troșeni au lost special amena
jate pentru pregătirea puter
nicelor mașini de tracțiune. 
Puse la punct, locomotivele 
transportă trenuri cu suprato- 
naj încărcate cu cărbune, ma
teriale de construcții, bunuri 
de larg consum etc.

i
Unități sezoniere, 
tonete, cărucioare '

La începutul acestei săptă- 
mini. Centrul de legume și 
fructe Petroșeni a deschis o 
unitate sezonieră ia Pelrila. 
In total iu localităfile muni
cipiului au fost deschise in 
această primăvară șase unități 
sezoniere — la Bănită, Cimpu 
lui Neag, Dilja, Lupeni, Vul
can și Pelrila. De asemenea, 
funcționează trei tonete pentru 
desfacerea legumelor iar în 
prima jumătate a lunii mai, 
în mod deosebit pentru desfa
cerea cireșelor, vor fi folosite 
zece cărucioare.

ale pro-

manifestă atît 
de S.U.A. cînd

Pentru ce străinii 
de puțin interes față 
este vorba să-și aleagă locul unde-și 
vor petrece concediul ?

Aceasta este întrebarea pe care 
președintele Johnson a pus-o în luna 
noiembrie, anul trecut, unei comisii 
de anchetă senatorială. Litre timp, 
nenorocirile dolarului și defioitut 
crescînd al balanței comerciale au 
urgentat și mai mult rezolvarea pro
blemei. Comisia de anchetă a deve
nit un fel de „Task Force" (o „uni
tate de șoc"). Pentru a o activiza și 
mai mult, președintele a detașat pe 
lîngă ea doi dintre cei mai eficace 
executănți: propria sa soție, „lady

Bird” și vicepreședintele său — Hu
bert Humphrey.

Recent, echipa a depus raportul:
48 de pagini de analize și recoman-

Din presa străină
dări ce vor trebui puse imediat în 
aplicare. Trebuie menționat înainte 
de a se începe studierea acestei ui
mitoare autocritici, că, concomitent, 
Congresul a aprobat cererea unei 
taxe speciale progresive arupra sti-

meior cheltuite în. străinătate de 
către cetățenii americani. Această 
servitute, care va intra în aplicare 
încă de luna viitoare, va avea ca e- 
fect reținerea pe teritoriul național 
a unui număr mare de turiști cu 
mijloace materiale limitate.

Pentru ce se simt străinii atît de 
puțin atrași de aceste imense teri
torii 
spus 
făcut 
gem.
la viză : este de notorietate publică 
faptul că în S.U.A. nu se poate in
tra fără viză, în timp ce cetățenia

ale S.U.A. ? In primul rînd, au 
„înțelepții", pentru că nu am 
niciodată ceva ca să-i atra- 

Prima recomandare se referă

(Continuare In pag a 4-a/

BMHÎ ai dăinuie părerea
despre profesiuni

1 ■ rele, fizice ‘ și intelectuale, 
urîte și frumoase, rentabile și 
rentabile, romantice sau urîte. 
aceasta a dus și o anume 
„scientistă" a școlii, 
să fie prevăzute doar 
specialiștii de 
Un număr de 
chetați înțeleg

eronată 
bune și

ne- 
La 

optica
care a făcut 
întîlniri cu 

pregătire superioară. 
275 elevi din cei an- 
rolul interesului pro-

prof. Gheorghe ANTOCE 
Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

vurnra
Azi la ora 8 temperatura 

aerului a oscilat între plus 9 
grade la Petroșeni și plus 10 
grade la Paring. (In cursul 
nopții termometrul a înregis
trat la Petroșeni o tempera
tură de pliis 6 grade, iar Ia 
Paring de plus 9 grade).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Timp frumos. Cerul 
mai mult senin. Vini slab din 
sectorul sud-ic.



2 STEAGUL ROȘU
JOI 25 APRILIE 1968

SECVENȚE CULTURALE Din lumea

științei
IN EDITURA POLITICA și tehniciiIn curînd

albastraCînd luna ea aparul
CIRCUL
DE STAT

Concert de muzică românească
NOSTRU

bogată în înfăptuirea con-

SIMPOZION

Botozatu vor susține, 
orchestra, acompanla-

muzică
a Filarmonicii
— ansamblu
45 persoane,

populară 
de 

fol- 
al 

ho-

ora 20 și In 
ora 16, reali- 
românesc în

de activitate 
faima peste

„OLIMPIA"
culegere 
sînt a- 

de ac- 
înfloririi 

■ socia-

STAT, NAȚIUNE, 
PROGRES SOCIAL

ÎN ORAȘUL
9

Intre 10 și 1-1 mai a. c. Cir
cul „Olimpia", din București, 
într-o arenă de 2 000 de lo
curi, va prezenta zilnic in o- 
rașul nostru, la 
matineu de Ia 
zările circului 
tr-un deceniu 
care ne-au dus
hotare de la Pekin la Paris, 
în cadrul turneelor întreprin
se în acești ani de maeștrii a- 
renei noastre

Programid -.incroni/.at in ca
drul unui . < ioncert de muzică 
ușoară", susținut de formația 
ritmică a Circului de stat Bu
curești, cuprinde : clasicile dre
suri de cai, cu inovațiile de 
Înaltă călărie aduse de Cezar 
Tipa și dinii bicicliști ai lui 
Mirko, toată gama discipline
lor artei circului de la evo
luțiile sub cupolă ale triou-lui 
Popescu—Brayer, echilibristică 
și acrobație plastică, kopl ba
lans ale trupei Augustin, lau- 
reați ai Festivalului de la 
Moscova, preciziile tirului de 
bice și cuțite ale duoului Tar
zan—Cristea (adevărați cow
boy). Continuă să exceleze prin 
cea mai mare creație româ
nească : Omul orchestră (Ge- 
gea Minu) care a reușit să cîn- 
te simultan la 6 instrumente 
deodată. Momentele vesele ale 
spectacolului sînt susținute de 
cunoscuții comici ai radlotclc- 
vlziunii: Bony și Sache.

Pentru spectatorii din județ. 
O.N.T. Carpați organizează prin 
filialele sale la cerere excursii 
cu preț redus pentru viziona
rea acestui spectacol alît la 
Petroșeni cît și la Lupeni, unde 
circul va evolua între 1C>— 19 
mai.

Biletele se vor difuza antici
pat prin agențiile teatrale sau 
casieria circului de 
ponsabllii culturali 
necesarul de bilete 
treprinderi.

Matineelc cu preț
tru tineretul școlar de toate 
categoriile vor avea loc nu
mai sîmbătă la ora 16 și du
minică ia ora 10.

unde res- 
pot ridica 
pentru In-

redus pen-

Lucrarea reprezintă o i 
de studii originale în care 
bordate probleme deosebit 
tuale ale dezvoltării și 
statului și națiunii noastre 
liste în lumina tezelor și măsurilor 
elaborate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și de Conferința Națională 
din decembrie 1967. Avînd la bază 
aceste teze și măsuri noi, analizînd 
practica

noastre, 
teoretice 
practice 

esențiale

structidi 
autorii dezvăluie aspectele 
și semnificațiile politice și 
ale unora dintre laturile
ale dezvoltării multilaterale a irîn- 
duirii noastre de stat și sociale, ale 
dezvoltării democratismului socia
list. In cuprinsul volumului figurea
ză temele: creșterea rolului con
ducător al partidului în etapa actua
lă de dezvoltare a socialismului în 
tara noastră, rolul națiunii și rapor
turile naționale în socialism, perfec
ționarea conducerii șl planificării e- 
ronomiei naționale, activitatea sta
tului privind dezvoltarea agricultu
rii, organizarea admin ist rativ-terito- 
rială a țării, perfecționarea muncii 
organelor de stat și dezvoltarea Ini
țiativei creatoare a maselor, activi
tatea de rezolvare a sesizărilor 
propunerilor oamenilor muncii, 
pecte ale politicii demografice 
partidului și statului, a politicii
ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii, de dezvoltare a cultu
rii noastre socialiste, principiile și 
acțiunile de politică externă a Re
publicii Socialiste România etc.

și
as-

a 
de

Este titlul unei spumoase come- 
în trei acte a cunoscutului scrii- 
american Hugh Herbert, pe care 
colectiv de actori ai Teatrului 
stat din Turda o va interpreta, 
25 aprilie, la ora 20, pe scena

dii 
tor 
un 
de 
joi,
Casei de cultură a sindicatelor din 
Petroșeni. Oaspeții de joi ai specta-

Orchestra de 
„Doina Olteniei" 
stat din Craiova 
doric format din
cărui renume a depășit de mult 
tarele județului Dolj — va prezen
ta, vineri seara (ora 20), în sala Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Petroșeni, un „Concert de muzică 
românească. Romanțe și cînlece de 
pahar". Dirijorii Constantin Busuioc 
și Dumitru 
împreună cu

aprilie a.c., ora 18, înTot joi, 25 
sala Casei de cultură a sindicatelor 
din Petroșeni va avea loc un sim
pozion pe tema „Perspectivele de 
dezvoltare ale României socialiste

Serbare

torilor petroșeneni au mai cucerit 
nu o dată aplauzele meritate pentru 
calitatea artistică a spectacolelor 
teatrale prezentate în Valea Jiului. 
Credem ca vom avea dm nou satis
facția de a vedea un spectacol de 
ținută, un „recital dramatic" a că
rui cheie de boltă să fie calitatea.

mentul muzical al soliștilor vocali 
sau instrumentiști : Marin Popa,
Puica Popescu, Constantin Chisăr, 
Margareta Mirică, Stan Alexandru 
și Petre Barbu. Prezentarea și mo
mentele vesele sînt semnate de A- 
lexandru Roman și Iknil Bozdogescu. 
Adăugind că prim-solișli vor fi mult 
îndrăgiții interpret! ai nestematelor 
folclorice oltenești : Maria Lătărețu, 
arLiwtă emerită și Emil Gavri des
pre al căror farmec inimitabil nu 
mai este nevoie să insistăm, invi
tația la concert este făcută 1

pînă în 1970". Vot expune i Gheor- 
ghe Tatomir, avocat și Carol Po
lak, inginer. După simpozion, spec
tatorii 
tisbic.

vor putea viziona un film ar-

In drum spre Cîmpu lui Neag.

0 acțiune utilă

concurs la Lupeni
In sala Palatului cultural din Lu- 

peni, marți după-amiază, a avut loc 
o frumoasă serbare-concurs susți
nută de elevii Școlii generale nr. 0 
din localitate. Exigenta și obiectivi
tatea juriului a scos în evidență ți
nuta scenică și aranjamentul artis
tic al spectacolului în general. Din
tre cele mai bune „numere" prezen
tate amintim: recitarea poeziei
„Moartea căprioarei" de Nicolac

(Rîpeanu Eugenia, clasa a 
B), cîntecele populare inter-

Labiș 
VH-a 
pretate, vocal sau instrumental, de 
Atanase Constanta, Marin Valentin, 
Erkedv Dorina, Pienaru Marius. Sui
ta de dansuri populare romanești 
(prezentată de elevii claselor V-VIII) 
precum și sceneta ,,De ziua mamei" 
(interpretată de elevii claselor 
III—IV) au fost de asemenea mult 
apreciate și... aplaudate.

Printre formele folosite de orga
nizațiile U.T.C. pentru informarea 
tineretului asupra problemelor actu
ale ale politicii partidului și stalu
lui, un loc important îl ocupă 
tîlnirlle tinerilor cu activiștii 
partid și de stat, cu cadre tio 
clalitate.

O asemenea
zilele trecute în sala 
tură între tinerii din 
merciale și instituțiile 
cu judecătorul Musca
vorbit despre prevederile proiectu
lui noului cod penal. Vorbitorul a 
folosit prilejul pentru a accentua

în- 
de 

spe-

CE VOM DEVENI
(Urmare din pag. 1)

fesional pentru viitoarea lor ocupa
ție, avînd reprezentări corecte des
pre conținutul acesteia. Restul de 
27 elevi nu pot motiva profund in
teresul profesional, 
rltă dată interesului 
dează un nivel de 
rit. Dacă în clasele
ginte prof. Poenaru Mircea), a VIII-a 
B (diriginte prof. Vitan Maria),

Motivarea dife- 
profpsional tră- 
întelegere dife- 
a Xl-a A (dlrl-

Valeriu CRĂCIUNESCU

Inlr-o pauză.

a altor teo-

Mediei bl- 
Alexandros

Galen, scrie el — 
orbește cînd expe- 
md duc Ia condu-

resimțit In
s-a ajuns la 

Apus. Ve-

X-a A (diriginte prof. Jurca Gheor- 
ghe), a X-a B (diriginte prof. Ma- 
cea Liviu), unde s-a lucrat perseve
rent și mal sistematic, procentul ar- 
gumentărilor largi este mai mare, 
hotărîrile fiind luate de elevi după 
o serioasă chibzuință, după căutări 
șl frămîntări îndelungi, la clasele 
a VIII-a A și C, a IX-a B, există 
încă un număr destul de mare de 
elevi care nu diferențiază suficient 
activitățile preferate, avînd repre
zentări schematice, difuze despre 
profesiunile preferate. Astfel, la în- 

despre profesiti- 
s-o exercitat!

elevii
B, a

claselor a 
X-a A și 
lor, se re- 
profesiunii

valabile oricărei 
nedecizîndn-se 
sau alta. La 

C, a IX-a B șl 
d.in răspunsuri

trebarea „Ce știți 
nea pe care vreți 
81 la sută dintre 
Xl-a A, a VIII-a
a X-a B. în răspunsurile 
feră la cerințe specifice 
alese, concrete, fundamentate și di
ferențiale, realiste și doar 15 la sută 
cuprind cerințe
profesiuni, 4 la sută 
pentru o profesiune 
clasele a VIII-a A și 
a Xl-a B, 57 la sută
sînt vagi, nediforențiate, 8 la sută 
nedecise și doar 35 la sută sînt sa
tisfăcătoare. Dintre răspunsurile în
chegate, concrete, legate de cerințe 
specifice profesiunii alese, unele pun 
accent ne pregătire, nițele pe conți
nutul activității unele se referă le 
avantajele profesiunii, altele pun 
accentul pe rolul profesiunii alese. 
Spicuim cîteva răspunsuri, caracte
rizate prin dorința de afirmare pro
fesională. A fi profesor este o 
mare bucurie. Acestei nobile prefe- 
shjnix îi datorăm cel puțin în parte 
toate iscodirile mintii omenești, de 
la zborurile cosmice pînă la cerce
tările micro" (Dumea Victor, clasa 
a X-a). , A fj medic înseamnă 
ajuți oamenii, să 
cetățean care de 
să fie pierdui" 
clasa a X-a).

sfi
Tedni societății un 
mult ar W trebuit 
(GurtavcBco AL,

obligațiile tinerilor din unitățile co
merciale privind deservirea civiliza
tă a populației precum și 
rea tinerilor în familie și

comporta- 
societate.

bai anPETRU
activist U.T.C.

întilnire a avut 
Casei de 

unitățile 
din Petroșeni 
Emil care a

loc
cul-
co- La etajul VI

MÎINF. ?
1 nlrebați „Cu ce prilej ați do- 

bîndit cunoștințe despre 
profesiunea aleasă ?" ele- 

răspund : 
mai 

am

cunoștințe 
aleasă ?‘

„Cu prilejul ex- 
ales că pe la- 
avut cîrma în mînă, 
de plăcere care în- 

Am 
ne-a

vil 
cursiilor 
cui Bicaz 
am simtit fiorul
sotea încrederea marinarilor, 
văzut camera mașinilor care 
atras ca un magnet; am urmării 
mecanicul mișcare cu mișcare, cînd 
o pornea sau o oprea, am sărit cu 
multă plăcere în luntrea cu care 
pescuiau marinarii, am tras împreu
nă cu ei năvodul încărcat cu pește 
și am amplificat savoarea 
prăjit, în teapă (Purice 
sa a VIII-a 
căpitan de

B, dornic 
vas).

peștelui 
Mihai, cla
să devină...

r că multi eleviîncă sini 
descoperirea propriei 
le-a rămas indiferen- 
rolul profesiunii în

aptul 
cărora 
vocații 

tă (nu cunosc
societate, aptitudinile pe care Ie 
presupune aceasta) arată că în școa
lă se impune activizarea variatelor 
mijloace cu multiple posibilități 
formative, care «ă-l pună pe elevi 
în contact direct cu un cerc larg 
de profesiuni : valorificarea conți
nutului obiectelor de învățămînt, 
informarea pmfesională a elevilor 
în ora de diriqenție consultațiile 
cu elevii și părinții, vizitele în pro
ducție. întîlnirile eu reprezentanții 
unor profesiunii, valorificarea timpu
lui liber, cercurile de elevi, filmele 
didactice si documentare, emisiuni
le radiofonice și de televiziune, 
olimpiadele și concursorile școlare, 
lectura particulară, 
rlstice, științifice etc.

li vom înțelege pe 
lndu-i, cunoscln<iu-le 
tlludinile
riti-le astfel însușirile în slujba unei 
vocații dăruită înălțării neamului 
și țării.

excursiile tu-

elevi, apropi- 
interesele, ap- 

și înclinațiile, fruct Hicîn-

MEDICINA IN SOCIETATEA
Principalul conținut al istoriei 

societății feudale este lupta de 
clasă dintre iobag și feudal, prin
cipala formă de ideologie este re
ligia. întregul conținut al științe
lor, filozofia, științele naturii, drep
tul este pus în concordanță cu în- 
•âțâtura bisericii — știința devine 
o slujitoare a religiei. In acest 
context și medicina se găsește sub 
influența bisericii, în special după 
prăbușirea Imperiului Roman olnd, 
mai ales în apusul Europei, medi
cina a fost frînată prin răspîndirea 
pe scară largă a superstițiilor, as
trologiei, alchimiei și 
rii pseudo-ștlințiliGe.

In Răsărit, deși s-a 
fluența scolasticii, nu
exagerările absurde din 
chile academii grecești au ființat 
prin șeollle din Blianț. 
zantini ea ©relbaslos,

din Talles, Paulas din Egina, deși 
nu au creat nimic nou, au fost 
buni practicieni și au păstrat In 
parte concepția și lucrările școlii 
din Alexandria. Marea valoare a 
medicinii bizantine constă in or
ganizarea primelor spitale pentru 
săraci, unde se acorda „adăpost și 
tratament pînă la vindecare". Tot 
ei au amenajat primele azile pen
tru bătrtnl și pentru copii orfani. 
Pentru noi, medicina bizantină pre
zintă un interes deosebit pentru 
că tradițiile ei s-au perpetuat în 
medicina mănăstirească din Mol
dova.

După Mahomed 1, lumea arabă 
se ridică ca o nouă forță politică 
și culturală. In timp ce In apusul 
Europei tradiția antică se pierduse 
aproape complet, arabii și celelalte 
popoare mahomedane, supuse lor, 
iau contact cu ea prin știința me

dicală bizantină și o dezvoltă mai 
departe. Medicina califatelor arabe 
din Bagdad, Cordoba și Buhara 
este veriga care leagă medicina an
tichității și bizantină de medicina 
renașterii din Europa apuseană. U- 
nul din cei mai de seama reprezen
tanți este Ar Razi Rhases care a 
scris prima carie „Pentru cei ce 
nu au medic". Concepția lui este 
materialistă, creatoare. „Cu tot ma
rele respect față de acești dascăli 
— Hipocrat și 
nu-î pot crede 
rimentele mele 
zii contrare".

Cel mal de seamă reprezentant 
al medicinei califatelor este Ibn 
Șina (980—1037) cunoscut șl sub 
numele de Avicenna, savant enci- 
olopedie, avînd ca trăsătură carac
teristică independența de glndire 
șl care a scris peste o sută de iu-

crări, cea mai importantă fiind 
„Canonul medicinii". In ea el a- 
bordea2ă probleme de igienă, des
crie amănunțit tabloul clinic al ciu
mei, pleureziei, ulcerului gastric,

File din istoria 
medicinii (V^

confagiozitatea

apusul Europei 
arabii transmit 

in

diabetului zaharat, 
variolei, leprei etc.

Prin contactul cu 
(Spania și Sicilia)
acesteia știința lor medicală, 
acest timp, In apusul Europei a- 
pare scolastica — filozofia oficială 
a bisericii catolice, Încercare stear
pă de a concilia biserica eu știința. 
Biserica catolică deține în mod ab
solut monopolul viețil spirituale.

astfel tot evul mediu. Prin
cult retrograd, adevărul a fost 
In Galen într-o. formă abso- 
și imuabilă. Biserica organi- 

de la

Medicina se găsește și ea sub in
fluența bisericii care denaturează 
înv ățâtura lui Galen în scop teo
logic și o adaptează pentru funda
mentarea și apărarea catolicismului. 
Galen devine autoritate medicală 
definitivă și indiscutabilă și va ră- 
mine 
tr-un 
fixat 
Iută
zează unele școli ca cele 
Monte Cassino, Charters și Tours 
In care slnt sludiați autorii clasici 
și copiate manuscrisele vechi — 
acesta fiind de altfel singurul rol 
pozitiv al acestor școli.

Apariția burgheziei duce la laici
zarea medicinii, 
și la decăderea 
lății lui Galen, 
cale ca cea de

fncet dar continuu, 
treptată a autorl- 
Apur școli medi

ta Salerno In care

Constructorii șantierului Petroșeni 
profita de aceste zile frumoase pen
tru a intensifica lucrările la blocul 
B I C cu 10 etaje și 66 apartamen
te. Datorită folosirii cu pricepere a 
instalației de glisare ei au reușit să 
ajungă deja la etajul VI. cu glisarea 
acestui bloc, exccutînd 
placajele exterioare cu 
ramice.

Pe același șantier, se 
plin finisajele interioare 
B 1 B ca și fundațiile
treilea bloc din cvartal, blocul B 1 
— care urmează în continuare 
glisare pentru a fi predat și el în 
folosință pînă la sfîrșrtul anului.

paralel 
plăcute

Și
ce

dinexecută 
ale blocului 
celui de al

D
la

1000 de elevi

își înfrumusețează

terenul

din jurul școlii
Conducerea Școlii generale nr. 8 

Lupeni împreună cu organizațiile 
U.T.C. și pionieri au inițiat o largă 
acțiune de înfrumusețare a zonelor 
din jurul școlii. Cei peste 1 000 de 
elevi, f>artk?ipanti la acțiune, îm
preună cu profesorii Caceu Radu, 
Gy6n<n-6si Eduard, Comoiu Nicolae, 
Cinrtea loan, au curătat, săpat, se
mănat cu 
de teren, 
Mierlesei 
cumpărat 
descărcat 
7xju ră.

Acum i 
zintă ca i 
se face 
Pe cînd, 
gănata lucrare 
școlii ?

au curățat, săpat, 
Iarbă zeoi de metri pătrali 
au adus de
150 tiandafiri sălbatici, au 
și plantat 
și nivelat 20

pe dealurile

10 lilieci, 
de mașini

incinta școlaj 
un teren bine
simțită

au
de

nr. 3 se pre- 
îngrijit, unde 

mina gospodarilor, 
însă, va începe mult tără- 

de împrejmuire a

Macara gigantică
Un grup de proiectanti de 

Institutul „Promstalkon- 
slrukfia" a proiectat o maca
ra gigantică care poate ridica 
cu cirligul brațului său o în
cărcătură de 160 tone la inăl- 
țifnca de 85 m. Macaraua a 
fost construită la uzina meca
nică din Rumcnsk.

Macaraua „SKG-Î60" repre
zintă o adevărată uzină pe 
șenile. Ea este dotată cu o 
stație electrică proprie, iar 
deplasarea pe șenile îi permi
te să efectueze manevre largi 
pe șantierul de construcție. 
Această macara este cea mai 
mare din istoria industriei so
vietice constructoare de maca
rale. Spre deosebire de ma
carale turn, la noua macara 
cheltuielile de construcție și 
de transport sînt mai mici, pro
ductivitatea ei este ridicată și 
este rentabilă in exploatare.

Aparat 
de difuziune
cu hidrogen

Firma
Matthey 
aniin|at fabricarea aparatului 
de difuziune A 5, folosit pen
tru prepararea hidrogenului ul- 
Irapur eu un debit de 150 
l/h. Aparatul poale prepara hi
drogen de cea mai mare pu
ritate și anume din hidroge
nul obișnuit in comerț, amoniac 
de cracare și alte gaze cii con
ținut de hidrogen.

Aparatul de difuziune este 
compact, lesne deplasabil, sim
plu și sigur la manipulat; de
oarece nu are părți mobile, el 
este sigur chiar la un randa
ment maxim continuu.

Aparatul se folosește în spe
cial in unitățile de 
pe scară mică, de 
ta tratarea termică 
lor și materialelor 
dncîoare.

engleză 
Metals

„Johnson, 
ltd. a

preparare 
exemplu, 

a metale- 
sem'ron

Primul cuptor 
Martin tandem
din Europa

Primul cuptor Martin tandem 
din Europa a intrat in func
țiune la oțelăriile Vitkovice 
din Ostrava (Cehoslovacia). 
Cele două agregate de oxigen 
insuflat, alimentate cu țiței, 
funcționează alternativ, oxidul 
de carbon rezidual dinlr-un 
agregat liind ars pentru a în
călzi șarja solidă din celălalt 
înainte de turnarea fontei to
pite. Combustibilul se foloseș
te numai pentru uscarea și pțe- 
incâlzirca cuptorului însuși.

Cele două agregate de 75 
tone produc un loial de 60 lo- 
ne/h cu 70 m3/tona de oxigen 
pur 99,5 la sută, la o tempera
tură și presiune normală

Vagon pe pernă 
de aer

Din Elveția se anunță ela
borarea unui proiect de vagon 
pe perna de aer calculat pen
tru 100 de pasageri. Puterea 
instalației motrice a vagonului 
va ti de 3 500 C.P. Vagonul se 
va deplasa cu o viteză de 350 
km h, deasupra unui monorai 
de beton în formă de T la o 
înălțime de pînă Ia 1 m.

Se preconizează construirea 
unei căi Ziirich—Paris desti
nată traficului cu vagoane pe 
pernă de aer.

Un kilometru de o astfel de 
cale va costa 3—5 milioane 
frânei.

f-EUDALA
dăinuiește tradiția clasică. Mai Ur
du iau ființă universitățile scolas
tice ca cea de la Paris, Padua, Bo
logna, Oxford, Prag a care au și fa
cultăți de medicină. Studenții me
morau lucrările auzite — care a- 
deseori erau in versuri iar la exa
menul de medicină erau puși să 
recile de la versul numărul... Ală
turi de remedii bazate pe observa
ții empirice apar tratamente bazate 
pe astrologie, alchimie, procedee 
fantastice. In receptară apare poli- 
pragmazia care aiunge Ia ameste
cul a zeci de substanțe, astfel că 
antidotul „Teriac" conținea 70 sub
stanțe dintre care principala era 
carnea de viperă. Se produce sci
ziunea dintre medicina scolastică 
și practica chirurgiei.

„Medicus purus”, doctorul iacul- 
tăților, nu știa să extragă o măsea,

considera sub demnitatea Iul srt 
pună mina pe bolnavi. Bărbierul, 
băieșul, chirurgul, fără aureolă u- 
niversitară, aparțintnd 
ghezii aveau in mii ni 
„doctorul", fuiuș de 
cu stiletul, unde sd se 
tul miinilor se tăcea,
după operație. Unii dintre acești 
chirurgi au lost simpli meseriași, 
ulfii chiar șarlatani. Dar mulți 
tre ei, dotațj cu o ubilitate 
nuală remarcabilă, eliberați de 
lanțul „medicinel savante" au
purtătorii progresului In domeniul 
medicinii — care au dus ki medi
cina Renașterii, despre care vom 
vorbi în articolul viitor.

micii bur- 
bisturhd iat 
la distanță, 
taie. Spăla- 
bineînțeles.

ri in- 
ma- 
ba- 
fosl

Ioan BALEA
medic specialist chirurg 

Petroșeni
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FOTBAL Alte rezultate

(rezerve

A.S.A. Tg. Mureș

tineret) 1-1
să vedem asemenea 
de fotbal, întrucîl

înregistrate
de sportivii

rapid, cu multe faze frumoa- 
multe ocazii de gol de o parte 
alta, ratate pe rînd de îna- 
sau destrămate de apărători.

In deschiderea întîlnirii de fotbal 
de duminică dintre Jiul și A.S.A. Tg. 
Mureș, s-a disputat meciul echipelor 
de rezerve-tineret. Cele două for
mații, de valori sensibil egale, au 
desfășurat și un joc sensibil egal, 
încheiat cu scorul de 1—1. Meciul 
a fost 
se, cu 
șl de 
intași
Am retinut cîteva combinații reușite 
între Covaci — Goliac — Grizea 
de la Jiul și Lukacs II — Moldovan 
— Dodu II de la oaspeți. De aseme
nea. consemnăm ratarea unor ocazii 
clare de gol de către Covaci și Gri
zea, Moldovan și Păcurar. Cele două 
goluri au fost înscrise de Grizea 
pentru jiul-ișt! șl de Moldovan pen
tru oaspeți, din acțiuni frumos con
struite. E firesc, ca la echipele de

rezervă-lineret 
faze frumoase 
mulți din componenții lor au jucat 
în primele formații, sînt rezerva cal
dă a acestora, puțind lua oricînd 
locul unor titulari. Așa sînt Stoichl- 
țoiu, Toia, Covaci, Goliac, Grizea, 
Marincan, Nădășan de la Jiul, Hlo- 
pețchi, Veqh, Șiclodi, Moldovan, Pă
curar de la oaspeți.

Arbitrul Boroș Iuliu din Timișoara 
a condus următoarele formații: Jiul: 
Marincan — Stoichitoiu, Toia, To- 
dea, Dobrescu — Nădășan, Diaco- 
nescti — Covaci, Goliac, Grizea, 
1 lalasz. A.S.A. Tg. Mureș: Hlopetch!

Șiclodi — 
II, MoWo-

— Rusu, Vegh, Racz, 
Kiss, Dodu II — Lukacs 
van, Păcurar, Hajnal.

D. CL

ȘAH

Faza interjudețeană la Juniori
la faza InterjudețeanăParticipînd 

de șah a campionatului național In
dividual la juniori de la Hunedoara, 
elevii L-azăr Ana și Nagy Carol de

generală nr. 8 Lupenl 
se claseze amîndoi pe

au
lo-

la Școala 
reușit să 
cui al doilea, după frații Vlînceanu 
de la Cugir.

Văii Jiului

in intîlnirile
de duminică

HANDBAL. — Formația de cate
goria B, Știința Petroșeni, a jucat 
la Timișoara, cu echipa locală U- 
niversitatea. Partida s-a încheiat cu 
victoria categorică a gazdeloT: 01-15.

Duminică a Început și campio
natul județean de handbal. In pri
ma etapă. Școala sportivă Petroșeni 
a jucat acasă cu formația Ponorul 
Vata. Tineri! handbaliști petroșenen! 
au obținut victoria cu scorul de 
16-10. Cea de-a doua echipă din Va
lea Jiului care activează în cam
pionatul județean de handbal, Uti
lajul Petroșeni, a jucat In deplasare 
ou Victoria Gălan de care a fost în
trecută cu scorul de 23—16.

DE LA

Ferestre spre soare.

losif DAVID
Petroșeni

SCRISORI

CITITORI
„Mărunțișuri 
fără mărunțiș

Cetățeae»! locatar al cartie
rului Carpați, care dorește să 
cumpere un timbru sau o car
te poștală, este nevoit să și 
le procure de la oficiul P.T.T.R. 
sau de la un debit din «entrul 
orașului. Cauza ? Unitatea nr. 
95, aparținătoare de O.C.L. 
Produse industriale, din car
tierul Carpați, nu este apro
vizionată cu timbre, plicuri și 
cărți poștale. Se observă însă 
tendința ca unitatea „Mărun
țișuri" să fie tot mai abun
dent aprovizionată cu tricotaje 
și textile.

Ce părere are conducerea 
O.C.L. Produse industriale ? Nu 
poate lua măsuri pentru ca in 
preocupările unității de mal 
sus să intre și deservirea popu
lației cu efecte poștale ?

La discreția 
omizilor

V***5*"-'‘

CUPA 1 MAI“55
Stadionul Corvinul din Hunedoara 

a găzduit întrecerile fazei județene 
a concursului de atletism dotat cu 
„Cupa 1 Mal". La acest concurs au 
participat sportivi de la asociațiile 
și cluburile sportive din municipiile 
Deva, Hunedoara, Petroșeni și ora
șul Orăștie.

Partiripanții și-au disputat ’ntîie- 
tatea la toate probele prevăzute In 
regulament, oferind puținilor spec
tatori întreceri deosebit de spectacu
loase. Mai bine pregătit!, sportivii 
hunedoreni au cîștiqat majoritatea 
probelor. O comportare bună au a- 
vnt și sportivii care au reprezentat 
municipiul Petroșani. Astfel, M. Ni- 
ciilescu a
200 metri 
carie Aurel 
U 800 metri 
plat a fost

LA ATLETISM
■gheru 
ma

iar la 
Alexandru

proba de 
iar Ma

cîștiqat
plat,

s-a clasat pe locul II 
plat. Proba de 1 500 m 
cîștiqată de loan Ma-

înălțime Gos- 
a «ănit peste 

ștacheta ridicată la 1,65 m, cla- 
sîndu-se pe primul loc. Petru He- 
lezău a stabilit un nou record ju
dețean, Ia juniori I, aruneînd greu
tatea la 13,87 m.

Lucruri mai puțin bune se pot 
spune despre evoluția fetelor. Nici 
o concurentă din Petroșeni nu a reu
șit să se claseze pe un loc fruntaș 
dintr-un motiv foarte simplu; nu 
s-a prezentat nici o participantă, Ia 
nici o probă ! In general, rezulta
tele obținute de 
sînt de natură să 
antrenori.

Acest concurs 
de a se verifica

către sportive, nu 
mulțumească pe

a avut și scopul 
gradul de pregă

tire al alletilor din județul Hunedoa
ra, pentru viitoarele confruntări.

M. NEACȘU

In atenția posesorilor de motorete, 
motociclete și autoturisme

Serviciul miliției municipiului Petroșeni organizează o consfătuire 
autoturisme, proprietate per-cu posesorii de motorete, motociclete și 

sonală.
f a această consfătuire sini invitați 

transport 
cadrul ei

re dețin asemenea mijloace 
Aninoasa, Iscroni și Banița, 
gate de circulația nitieră.

Consfătuirea va avea

de 
In

să participe toate persoanele 
din PetroșenI, Petrila, T.onea, 
se vor dlscnta probleme le-

loc 
orele 10 în sala Constructorul

de duminică 28 aprilie 1968,în ziua
din Petroșeni (str. 30 Decembrie).

MILIȚIA MUNICIPIULUI PETROȘENI

D I

Radio
VINERI 26 APRII.IF

PROGRAMUL I:

BASCHET. — Echipa Știința Petro
șeni, care activează, după cum se 
știe, în divizia B. a jucat la Brașov 
cu formația Politehnica. Au Învins 
gazdele cu scorul de 77—48. Un 
scor destul de sever.

echipe de 
Valea Jiu- 
mecluri în 
cu „Cupa

RUGBI. — Cele două 
ruqbf de divizia B din 
lut au susținut duminică 
cadrul competiției dotate
primăverii". .Ambele au jucat în de
plasare : I.M.P. a pierdut tn fața for
mației U.M. Timișoara cu 8—9, Iar 
Minerul Lupenl a învins pe Metalul 
Turnu Severin cu 14—3. Știința Pe
troșeni, din divizia A, trebuia să 
joace la Cluj cu Agronomia. Meciul 
a fost Insă amînat întrucft cele două 
formații au avut jucători selecțio
nați în reprezentativa de ruqbl a 
provinciei, oare a jucat duminică 
împotriva naționalei A. După cum 
se știe, selecțlonabllii A au învins 
cu 21—12. Do romarcat că perrtru 
echipa provinciei, petroșeneanul Sa- 
bău a fructificat trei lovituri de 
pedeapsă.

.Mal multi locatari din stră
zile împăratul Tralan șl E. Var
ga avem pomi fructiferi, In ju
rul a 100 de peri și meri. Dar 
ae lolos că de ani de zile o- 
miz.ile .distrug frunzele și iruc- 
tele acestor pomi.

In 1966 și 1967 ne-am adre
sat fostei seafii agricole să ne 
furnizeze Insecticidul ca să 
putem stropi pomii. De ase
menea, ne-am adresat și de
putatului nostru, tov. Moraru 
Ion. 
cum 
mic

Cu toate acestea, pînă a- 
nu a fost întreprins ni- 

pentru salvarea trudelor.
Avlnd în vedere că tn car

tierul nostru sînt mii de pomi 
fructiferi, anual se pierd tone 
de fructe. Credem că acum 
este timpul ca pomii să fie 
stropit! ca să fie salvată cel 
puțin recolta din acest an. 
Carol TRIFAN, Ion RACZEK, 
Ghlzela ERCSEI, Iosif SZO- 

KACS, Alexandru OLAR 
Petroșeni

DIN JARA

5,00 Buletin de știri; 5,05 Program 
muzical de dimineață; 5,30 Buletin 
de știri; 5,35 Program muzical de 
dimineață; 6,00—8,25 Muzică și ac
tualități; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9 30 File de le
gendă; 9,55 Muzică de estradă; 10,10 
Curs de limba rusă; 10,46 Din reper
toriul corului Radioteleviziunii; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Melodii popu
lare; 11,30 Muzică ușoară; 11,45 
Sfatul medicului : „Prepararea legu
melor și zarzavaturilor pentru a-și 
păstra valoarea nutritivă"; 12,00 Se- 
lecțiuni din opereta „Mascota* de 
Audran; 12,22 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
13.20 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,15 Dumbrava minunată;
14.50 Din repertoriul kii Nat KinC| 
Cole; 15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; T5,05 Jocuri populare; 
15,15 Cadran cultural; 15,30 Arii din 
operete; 1600 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Piese 
corale; 16,45 Din tezaurul folcloru
lui nostru muzical; 17,15 In slujba 
patriei; 17,45 Caleidoscop muzical; 
18,00 Buletin de știri; 18.05 Cîntă 
Ilinca Cerbacev și Remo Germani;
18.50 Pagini din operete; 19,00 Ra- 
diogazeta de seară; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 Bu
letin de știri; '’9.05 Padiomaqazin

• sportiv; 20,17 Melodii populare; 20.40 
* CnnruFs c:i pfîR’<’~ 2T.OO Meridiane 
a melodii; 9° 00 ”'>dlojurnal. Sport. 
Y Buletin meteorologic;’ 22,30 Moment 
▼ poetic; 22,35 Muzică ușoară; 23,00 
A Antologia discului; 24 00 Buletin de 
X știri; 0,05—3,50 Estrada nocturnă, 
i Buletine de știri și m?teo-riitiere la 
¥ orele 1,00; 2,00 și 3,50.

Copil născut 
în... avion

IAȘI. — In timp ce se îndrepta 
cu avionul spre Iași, Maria Radea- 
nu, în etate de 26 de 
mima Andrieșeni a dat 
copil. Tînăra femeie a 
de sora medicală Anica
se afla în aeronavă. Este pentru pri
ma oară în România cfnd un copil 
se naște in avion... Mama și co
pilul sînt sănătoși.

aceste cochile pol 
tipuri de aliaje cu 
compoziție față de 
se toarnă actual-

PROGRAMUL II :

ani, din co- 
naștere unui 
fost asistată 
Maltei, care

Noi tipuri de cochile 
de turnare 
a metalului

PIATRA’ NEAMȚ. — Specialiștii 
de Ia întreprinderea mecanică Cea
hlăul din Piatra Neamț 'au realizat 
10 tipuri de cochile de turnare a 
metalului pentru piesele de irigații

PE ȘANTIERELE PRIMĂVERII 
EFERVESCENTA 

ÎNNOITOARE CONTINUĂ

7,00 Melodii populare; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de știri; 7,35 
Buletin meteo-rulier; 7,39 In ritm de 
nolcă; 8,00 M'niaturi d? estradă; 
8,20 Cîntece; 8.30 Buletin de știri; 
9.05 Din folclorul muzical al popoa
relor; 9,30 Melodii cunoscute și mal 

10,00 Buletin de 
„Gai- 

Kirîfescu; 11,50 .Tocuri 
12.00 Buletin de știri. Bu- 

; t2.07 Varietăți
Formația 

13,00 Călătorie în cir- 
14 00 Radiojur- 
tm-nrtier; 14 08 

15 00 Fragmente 
__  _  ...,„.1" de 

A Lehar; Î5.15 Muzică ușoară; 15,30 
1 Cronica literară de Loan Grfqorescu : 
Ț Dumitru Popescu — ..Biletul Ta con- 
Y trol"!; 16.00 Muzică populară; 16,15 
▼ Pe teme medicale; 16.25 Din viata 
A de concert a Capitalei; Î7 00 Radio- 
1 jurnal. Buletin meleoroloqir; «7.30 
T Cîntă Camille; 17.45 A 7-a artă. E- 
? diție pentru cinecluburi; 18 00 Cîntă 
y fluierașul Nită Vădeanu; 18 30 Mn- 
A zică ușoară; 18,55 Rtiletin de știri; 

cisternă, cu o ca- I ;g.oo Simfonii de Joseph Haydn;
a fost fabricat Ț țg go Curs d** limba spaniolă; 19,50 

Noaptp bună, copii; 20 00 Transmi
siune de la opera română din C.luj 
a operei ,.Manon Lescaut" de Puc
cini; 22,50 Muzică; 23,00 Rad ojurnal; 
23,07 Interferențe lirice; 24,00 Mu* 
zică ușoară; 0.55—1.00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutler.

în aspersiune. In 
fi turnate cite 3 
grade diferite de 
numai unul cit 
mente în alte întreprinderi construc
toare de mașini sau de armături in
dustriale. In noile tipuri de cochile 
piesele pot fi turnate din aliaje mai 
ieftine și cu tehnologii mai simple. 
Prețul de cost al pieselor altfel tur- V putfn cunoscut?; 10,00 Buletin 
nate se reduce cu 4 la sută. 0 sliri; l°.3n Teatru radiofonic. ,

(Agerpres) lele" de AL 
oopulare; 1“ 
letirr meteorologic; 
muzicale; 12.45 
Osrhanitzki; 
cuit; 13.30 Itinerare; 
nai. Sport. Buletin me 
Concert de prînz; t_, - 
din opereta „Dragoste de țigan 
r _•  —   -

Noi tipuri 
de vagoane 
cisterne

lichefiate, amoniac.

Richard

JOI 25 APRILIE 20,80
)lî,80 Pentru cei mici: „Poly și se

cretul celor șapte stele". 21,00
18,00 La ordinea zilei.
18,90 Curs de limba germană (lec

ția a 18-a). 21,40
19,00 Pentru școlari : „Scrisoare pe

portativ". 22,00
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi 22,40

citate. 28,05
89,00 Film serial : Vikingii. 23,15

Mult e dulce și frumoasă... E- 
misiune de limba romană, 
întrebări la care ș-a răspuns, 
întrebări la care nu s-a răs
puns încă. Emisiune de știință. 
Teleglob. Emisiune de călăto
rii geografice.
Studioul mic: „Vizita" de Au
rel Storln.
Despre teatru, film și muzică. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Zilele însorite de primăvară invită 
locuitorii Văii Jiului să participe cu 
toții la gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților în care trăiesc. 
Acestei invitații l-au răspuns tineri 
și vîrstnici. Numai In primele două 
săptămîni din luna aprilie peste 
80 000 de cetățeni au efectuat 
bine de 500 000 ore de muncă 
triotică. Localitățile Văii Jiului 
niște șantiere ale primăverii, 
fost amenajate 100 000 metri 
de zone verzi, Iar la alți 
metri pătrati s-au executat 
lucrări de Întreținere. S-au
808 000 metri liniari de șanțuri și 
rigole, s-au plantat 5 000 de arbori 
și arbuști ornamentali etc. Valoarea 
totală a lucrărilor executate prin 
muncă patriotică depășește suma de 
2 000 000 lei.

Printre localitățile ce au obținut 
rezultate bune în gospodărire și în-

mal 
pa- 
par 
Au

pătrațl 
150 000 
diferite 
curățat

Si totuși e adevărat
9 99
Sofia lui William White din 

Austin (T exas), 
mondial pentru 
care reușește să 
tregi îngropat tn 
rut și a obținut i

Bill White este preocupat 
cum să-și descurajeze un 
val — pe tinărul barman 
Jandez care intenționa să-l bală 
pe (sau mai bine zis sub) pro
priul său teren. De la 23 fe
bruarie a. c. William zace con
știincios In drăguful său si
criu, ferm holărit să-și depă- 
șeoscă propriul record — de 
55 de zile. Trebuie precizat că 
mormtntul (provizoriu) este 
foarte bine utilat, cu țevi prin 
care Bill poate să respire, să 
se hrănească și să comunice 
eu exteriorul.

Tot pe această cale a aflat 
de hotărl/ea sofiei sole și de 
eeeeo a tribunalului care 
condamnat să-i plătească

, recordman 
rezistenta eu 
stea zile fn- 
pămint, a ce- 
divorful.

0- 
rl- 
fr-

mentare pentru a face fafă noi
lor cheltuieli.

★
Dorind să atragă cit mai 

mulți cliențl, B. Sveningsen, 
proprietarul unui 
din orășelul danez 
a anunțat că „Ia 
1968 va servi, între 
și 15.00, un prînz

restaurant 
Snekesten, 
10 martie 
orele 12,00 
gratuit in

HWIHlIlflillffllHnHIiHHiiFJiHBISHIRtlfn

s-a încheiat un act de vinzare- 
cumpărare neobișnuit chiar și 
pentru businessul american. 
Aici a avut loc vlnzarea unui 
oraș Întreg Întemeiat cu ju
mătate de secol in urmă. Du
pă cum relatează ziarul „Chi
cago Tribune", orășelul a fost 
cumpărat de niște negustori 
din Chicago care intenționea
ză să-l transforme într-o bază 
de vlnătoare.

i

MICROMAGAZIN
cazul că va ninge". In regiu
nea respectivă nu mai ninsese 
de citeva săptămîni așa incit 
Sveningsen era mai mull ca 
sigur 
țină 
ora 
plin:
persoane șl... cum pe neaștep
tate a început să ningă, acesta 
a fost nevoit să-șl respecte 
promisiunea.

★
In stalul Wyoming (S.U.A.)

că nu va ii nevoit să-șî 
promisiunea. La data șl 
fixată restaurantul era 
se adunaseră vreo 200 de

numără Petrila, Vul- 
*1 Iscronl. Unele re- 
obținute și la Lupeni

frumusețare se 
oan, Aninoasa 
zultate au fost 
șl Cîmpu lui Neag dar ele nu sînt
nici pe departe la nivelul cerințelor 
și posibilităților.

Caracteristică, în această primă
vară, este participarea tinerilor de 
vîrstă școlară la muncile patriotice 
de amenajare a bazelor sportive etc. 
Merită a fi menționată activitatea 
elevilor de la școlile generale nr. 1 
șl 8 din Petroșeni, nr. 5 din Petrila, 
nr. 4 din Vulcan, de la liceele din 
Petroșeni, Petrila și Vulcan, 
tate laborioasă desfășoară 
didactice și elevii Grupului 
minier din Lupeni care își
jează cu forțe proprii un adevărat 
complex sportiv. Pe lîngă faptul că 
au participat la acțiunile patriotice 
de înfrumusețare a eresului, elevii 
Grupului 
tictpă în 
de pulețl 
stat. (

Locatarii din străzile Independen
ței, Viitorului, Păcii, Ilie Pintilie, 
Micu KleJn șl altele din Petroșeni 
participă cu toții la muncile patrio
tice de înfrumusețare a cartierului

Activi- 
radrele 

școlaT 
ainona-

școlar din Petroșeni par- 
mod organizat la plantări 
pentru fondul silvic do

l-a 
o 

pensie alimentara de 75 dolari 
pe săptămlnă. Va li nevoii, 
probabil, să lasă ore supli

★
Cintărețul argentinian, Hec

tor Maure, a petrecut 12 ore 
la un post de poliție din Bue
nos Aires, In timp ce inter
preta cunoscutul tanqo „La lu
mina unei luminări", in local 
a pătruns o patrulă a poliției 
cu o misiune obișnuită de con
trol. Versul. „Aresteaaă-mă 
sergent și pune-mi cătușele" 
a fost interpretat de polițiști 
ca un „afront* și Maure a fost 
arestat Imediat. Abia după 12 
ore de detențiune el a fost e- 
llberat, după ce a reușit să-l 
convingă pe polițiști că ver
sul respectiv făcea parte din 
textul tanqoulul.

în care locuiesc. Exemplul mobili
zator al deputaților Cotoț Iosif, Da
vid Nicolae, țîiszem Elisabeta, Tom- 
șa Elisabeta șf mulți alții a fost ur
mat do marea majoritate a locata
rilor.

Cu toate realizările de necontestat 
mai sînt încă multe de făcut în 
gospodărirea și înfrumusețarea lo
calităților. Organizarea acțiunilor 
patriotă e pe străz-ile Unirii, Oituz, 
1 Mai, Cărbunele și altele se face 
încă în mod sporadic, fără partici
parea masivă 
nientă este și 
educativă de 
ce s-a creat 
migăloasă. Se
copii iucîndn-se pe 2onele verzi sau 
zgîriind pereții blocurilor sub privi
rile indulgente ale părinților. Pe 
multe din zonele verzi și pe toate 
străzile 
aruncă 
estetic.

Forțe
loniale <)o asemenea. Să desfășurăm 
deci o asomene-a activitate 
înrît să facem lorali-tățile 
lui frumoase, on aspect 
atrăgător.

Seria vagoanelor cisterne fabrica
te în țara noastră a fost completată 
cu două tipuri noL Unul din aces
tea, cu o capacitate de 90 mc, a fost 
omologat la Uzinele „Grivița Roșie" 
din Capitală. El este destinat trans
portului de gaze
butan, nropan și altor produse pe
trochimice.

Un alt vagon 
pacitate de 35 mc, 
de constructorii de vagoane din A-
rad și este destinat transportului de 
melasă de la fabricile de zahăr.

Ambele tipuri sînt fabricate pen
tru ecartament normal — 1435 mm; 
primul poate fi tractat cu o viteză 
de pînă la 120 km pe oră, iar al 
doilea de — 80 km pe oră.

(Agerpres)

a cetățenilor. Insufi- 
artivitatea inslrnrtiv- 

a se păstra cu grijă 
prin muncă multă, și 
mai pot vedea «leșini

localităților Văii Jiului se 
hlrtli ce dăunează aspectului

umane avem posibilități ma-

obșteasca 
Văii Jiu- 
estetic și

Viorel MATEI

(. OS I1 O IH \ 1!
Valorificînd dispombiiul de sticle 

și borcane prin unităfiEe comerfului 
de sfat, realizați însemnate econo
mii bănești.

Magazinele O.C.L. Alimentara primesc 
la schimb sau cu numerar sticle și borcane

la prețurile prevăzute în listele afi
șate fn cadrul unităților respective

Ambalajele din sticlă ce se recuperează trebuie să în
deplinească următoarele condiții de calitate:

— să aibă imprimat nr. de STAS san normă internă.
— să fie curate exterior

rosuri străine.
— să nu fie plesnite san
— să rh aibă etichete

pe sticie).
— sticlele să nu aibă dopuri rămase in interior.

și Interior și să mi aibă mi-

ciobite.
(ch excepția celor imprimate

La Mangalia Nord I f J J m e
In cea mai tinără stațiune de pe 

litoral, Ia Mangalia Nord, a început 
montarea primului lot de căsuțe 
prefabricate pentru sezonul de vară. 
Ele sînt realizate din elemente 
modulate, din seria „Neptun", de 
către combinatul de industrializare 
a lemnului din Bacăir. In noul se
zon, vor putea fi qăzduiți în 
menea căsuțe 1 500 de turiști.

Alte complexe de acest fel
lua ființă, pînă la deschiderea se
zonului, și în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud.

(Agerpres)

VINERI 26 APRHIF

PETROȘENI — 7 Noiembrie: ln- 
nourare trecătoare; Republica: Moar
tea după cortină; PETRILA : Reîn
toarcerea hii Surcouf; LONEA — 
Minerul: Singur pe lume; 7 Nolem-

0se’ ♦ brie : Spartacus; ANINOASA : Cas-
Y telanii; VULCAN: Marele restaurant; vor I
7 LUPENI — Muncitoresc: Contele 
? Bobbv, spaima vestului sălbatic; Cni- 
î tural : O lume nebună, nebună, ne- 

bună.

CALENDARUL ZILEI
JOI 25 APRILIE

1875 — A murit generalul Gh. Magheru, participant la revoluția 
de la 1848.

19O.‘'> — S-a născut Constantin David, militant al mișcării muncito
rești din România.

1933 — A murit dr. Mina Minovici, organizatorul medicine! le
gale din România.

1958 — A murit pictorul losif Iser.
1945 — Eliberarea Italici de sub jugul fascist.
1945 — Au început lucrările Conferinței de la San Francisco In 

vederea creării Organizației Națiunilor Unite, O.N.U.
1968 — Tîrg Internațional de carte. Participă și România.
1968 — Cursuri organizate de O.M.S. privind epidemioloqia tu

berculozei.

I. R. E. H. DEVA 
SECȚIA REȚELE 

P E T « O Ș B N I
Anunță abonații de energie electrică din orașul Pefroșenl 

ci în zini de 26 aprilie a. e. între orele 8—16 

va ii întrerupt curentul electric pe străzile: Cărbune

lui, M Eminescu, Cuza Vodă, Ecalerlna Varga, împăratul 

Traian, Gh. Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă. Mku MJeli». Pas 

longinns. I. L. Caragiale, Barițiu, Aurel Vlahu, Fr. Engels, 

Sdrmizeqetnsa, Pompierilor și Minrița — pentru lucrări de 

reparații.

I



STEAGUL ROȘU
JOI 25 APRILIE 19G8

*5?Deschiderea sesiunii 
Adunării Generale
a 0 V li.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae fonescu, trans
mite : La Palatul Națiunilor Unite 
din New York s-au deschis miercuri 
după-amiază (ora 22,28 — ora Bucu
reștii) lui), lucrările sesiunii reluate 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Deschizînd lucrările plenare, pre
ședintele Adunării Generale, Corne- 
itu Mănescu, și-a exprimat speranța 
că în cadrul dezbaterilor reluate 
vor fi „adoptate, gratie eforturilor 
tuturor, hotărîri echitabile care, con
form eticii relațiilor dintre state, 
vor răspunde aspirațiilor popoarelor 
și vor servi interesele păcii și se
curității internaționale".

Președintele a amintit delegaților 
că în luna decembrie a anului tre
cut Adunarea Generală a hotărit, 
pe bază de consensus, ca următoare
le trei puncte de pe ordinea de zl 
să rămînă în continuare In atenția 
sa: punctul 28 (neproliferarea ar
melor nucleare), punctul 64 (proble
ma Africii de Sud-Vest), șl punctul 
94 (situația din Orientul Apropiat)

Adunarea Generală a hotărît a- 
tunci ca lucrările sesiunii să fie re-
luate după ce consultările de rigoa
re vor dovedi că sînt întrunite con
dițiile pentru examinarea unuia din 
punctele menționate.

In urma consultărilor care au a- 
vtit loc ulterior — a declarat pre
ședintele Adunării Generale — s-a 
constatat de comun acord că condi
țiile fixate prim hotărîrile Adunării 
Generale pentru reluarea lucrărilor 
celei de-a 22 sesiuni sînt întrunite 
șl s-a hotărît ca lucrările sesiunii 
să fie reluate.

Dună declarația președintelui, A-

FINLANDA : Cea mai mare clădire din lume în care va funcționa 
o bancă se construiește in prezent la Helsinki. De o ciudată formă 
circulară, clădirea se construiește conform proiectului cuplului de 
ar/iitecți Kaija și Heikki Siren-, ea va avea 11 etaje dintre care 
două vor fi subterane. Se presupune că lucrările de construcție se 
vot termina in această lună, aprilie 1W8. Cileva dintre cantitățile 
de material folosite : 1500 tone de oțel, 140 tone bronz pentru fa- 
fadă, 800 000 cărămizi pentru perefii Interiori etc. Culorile cu care 
siut vopsiți perefii ajută la orientarea in imensa clădire.

IN FOTO: De pe acoperișul clădirii care va cuprinde șl alte 
citeva olicii comerciale și de slat, se poale vedea o largă pano
ramă a orașului.

„INSUL
In paginile de știri externe ale 

ziarelor apar tot mai frecvent în ul
tima vreme informații despre eveni
mentele din îndepărtata Insulă Oki
nawa. Zilele acestea, mii și mii de 
muncitori de pe întreg cuprinsul in
sulei au început tradiționala cam
panie de revendicări, denumită și 
„ofensiva de primăvară". Ei împle
tesc lupta economică revendicativă 
cu o largă campanie pentru retra
gerea neîntîrz.iată din Okinawa a 
bombardierelor strategice americane 
„B-52". purtătoare de bombe nu
cleare, și retrocedarea insulei către 
Japonia Anul acesta, „ofensiva do 
primăvară" este inițiată și condusă 
de Consiliul sindicatelor din Oki
nawa. Semnalul declanșării acestei 
campanii l-a constituit qreva de 24 
de ore a muncitorilor și funcționa
rilor de la mai multe companii de 
transport, precum și de alte catego
rii de salariat! din întreprinderi și 
instituții de stat. Luptei greviste s-au 
alăturat, de asemenea, cadrele di
dactice din multe școli și instituții 
de învățămînt superior. Mișcarea 
este în continuă creștere. Pentru zi
lele următoare se anunță no! greve 
șl demonstrații.

Okinawa nu este o insulă mare. 
Suprafața ei nu depășește 1 200 
kmp. Nici bogății deosebite nu se 
găsesc în această insulă sau în Ar
hipelagul Ryu-Kyu din care face 
parte; populația el numără circa un 
milion de oameni și este alcătuită

dunarea Generală a stabilit că, po
trivit unei hotărîri anterioare, pro
blema neproliferărvi armelor nuclea
re să fie dezbătută în Comitetul Po
litic, care „îșl va organiza lucrările 
în așa fel încît să supună punctul 
menționat unei examinări aprofun
date".

De asemenea, președintele Adună
rii Generale a informat că punctul 
94 intitulat „situația din Orientul 
Apropiat", va continua să rămînă în 
atenția Adunării.

In continuarea lucrărilor sale ple
nare, Adunarea Generală a O.N.U. 
a hotărît admiterea statului Mauri
tius în rîndul membrilor Organiza
ției Națiunilor Unite.

A

In Rhodesia a fost decretată 
mobilizarea totală

in numeroase regiuni ale țării au loc lupte
LUSAKA. — Intr-o declarație co

mună a Uniunii Poporului African — 
Zimbawe (Z.A.P.U.) și a Congresului 
Național African (A.N.C.), dată pu
blicității în capitala Zambiei, se a- 
rată că peste 1 700 de soldați și o- 
fițeri ai forțelor armate regulate ale 
R.S.A. se află pe teritoriul Rhodesiei 
pentru a ajuta regimul rasist al iui 
Smith să înăbușe mișcarea de eli
berare națională din țară.

Potrivit știrilor sosite din Salisbury, 
se arată în declarație, cresc conti

A T R A
în genere din țărani, pescari, meș
teșugari și mici coinercianți. Aten
ția cercurilor militare din Washing
ton pentru Okinawa se explică prin 
poziția geografică a acestei insule. 
„Situația strategică a Okinawei se 
aseamănă cu cea a unui centru îna
intaș într-o echipă de fotbal", re
marca nu de mult o oficialitate ame
ricană. Intr-adevăr, o privire pe hartă 
arată că Arhipelagul Ryu-Kyu, 

situat între lanțul marilor insule ja
poneze și insula chineză Taivan, 
constituie un excelent „punct de 
control" în imensul spațiu geografic 
al Asiei de sud-est. Felul în care 
Statele Unite au" folosit forțele lor 
din Okinawa în decursul anilor, a 
arătat că această insulă constituie 
pentru cercurile agresive din S.U.A. 
un mijloc de presiune, amestec și 
șantaj împotriva țărilor independen
te și iubitoare de. libertate din Asia.

După cel de-al doilea război mon
dial, S.U.A. nu s-au mulțumit să în
globeze Okinawa în statutul impus 
întregii Japonli prin tratatul de pa
ce japono-american din 1951. Avînd 
în vedere deosebita importantă stra
tegică a acestei insule, ea a fost 
pur și simplu smulsă din trupul Ja-

Lucrările Conferinței 
internaționale 
a drepturilor omului

TEHERAN. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmi
te : In capitala Iranului au continuat lucrările Conferinței interna
ționale a drepturilor omului.

Directorul general ai U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, a expus participanților 
activitatea și inițiativele Organiza
ției Națiunilor Unite pentru educa
ție, știință și cultură, în scopul de 
a contribui la asigurarea respectu
lui universal al justiției, legii, drep
turilor omului și libertăților funda
mentale pentru toți oamenii, fără 
deosebire de rasă, sex, limbă sau 
religie.

O serie de delegați și-au expus 
punctele de vedere în legătură cu 
progresele realizate, precum și cu 
obstacolele existente pe plan inter
național, regional și național de la 
adoptarea și proclamarea Declara- 

nuu cantitățile de armament și nu
mărul soldaților din R.S.A. trimiși în 
Rhodesia. Forțele mișcării de elibe
rare națională duc lupte cu unități 
ale armatei rhodesiene și ale arma
tei R.S.A. în numeroase regiuni ale 
tării. Au Ioc, de asemenea, lupte la 
circa 40 kilometri de Salisbury. Re
gimul rasist al lui Smith grupează 
familiile fermierilor albi în orașe. 
In țară a fost decretată mobilizarea 
totală.

Mărturiile doctorului Blaiberg
CAPETOWN. — Dr. Blaiberg, ca

re a suferit în urmă cu 111 zile o 
operație de transplantare a inimii, a 
acordat un interviu postului de ra
dio din Capetown. înainte de ope
rație — a spus el — aveam în per
manentă o senzație de sufocare. Cre
deam că nu voi -trăi mal mult de 
24 de ore. Mă simțeam atit de rău 
încît moartea ar fi fost atunci pen
tru mine o eliberare. Astăzi, a con
tinuat el, mă simt mult mai bine, 
așa cum nu m-am simlit de multi

6 I C Ă“
poniei și transformată, prin tratatul 
de pace, într-un teritoriu pus „sub 
tutelă", adică sub controlul militar 
și administrativ direct al guvernului 
american. An de an Okinawa, sau 
cum este numită de presa japoneză 
„pămîntul nefericit" sau „insula tra
gică", a fost transformată într-o 
imensă bază. Pe mai bine de 40 la 
sută din teritoriul ei se găsesc am
plasate aerodromuri, rampe de lan
sare pentru rachete și alte instalații 
militare. In porturile Insulei fac es
cală submarine avînd la bord în
cărcătură nucleară. Numeroasele ba
ze militare americane amplasate aici 
sînt folosite într-o măsură tot mal 
mare pentru aqrositmea S.U.A. în 
Vietnam.

Ocupanții americani au instaurat 
în Okinawa un regim militar, su- 
primînd o serie de drepturi și liber
tăți democratice. In cei peste 20 de 
ani de ocupație, situația economică 
s-a înrăutățit continuu. Sute de mii 
de țărani au fost izgoniți de pe pă- 
mîntdrile lor pentru a face loc ba
zelor militare americane. Situația 
pescarilor nu este nici ea mai bună. 
Ca urmare a noilor instalații mili
tare, zonele de interzicere a pescui
tului se extind continuu de-a lun
gul coastelor. Manevrele și exerci
țiile de luptă ale ocupanților sînt în 
același timp o sursă de accidente 
qrave. Nu rareori „scăparea" de 
sub control a vreunui proiecții pro

ției universale a drepturilor omului 
în 1948.

•Președintele Comitetului special al 
O.N.U. însărcinat cu aplicarea De
clarației privind acordarea indepen
denței tuturor țărilor și popoarelor 
coloniale a arătat, printre altele, că 
„trebuie sporite eforturile pentru a 
lichida colonialismul sub toate for
mele sale, ca și alte forme brutale 
de asuprire, discriminare rasială, a- 
parthedd". Reprezentantul țării gaz
dă — Iranul — a evocat măsurile 
adoptate de guvernul său, cum ar 
fii reforma agrară, emanciparea fe
meii, accesul populației la cultură. 

Situația populației negre din Re
publica Sud-Africană, unde aparyei- 
dul și discriminarea rasială au fost 
ridicate la rang de politică guver
namentală, a fost înfățișată de de
legatul Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.).

încheierea reuniunii
ai țărilor nordice

COPENHAGA. — Marți s-a înche
iat la Copenhaga reuniunea primilor 
miniștri ai țărilor nordice — Norve
gia, Suedia, Danemarca, Finlanda șl 
Islanda — consacrată examinării u- 
nor probleme ale cooperării econo
mice între statele reprezentate șl 
precizării pozițiilor acestora față de 
Piața comună.

Primul ministru al Danemarcei, 
Hilmar Baunsgaard, a propus un plan 
de dezvoltare a colaborării, care 
preconizează crearea unei uniuni va
male a țărilor nordice, promovarea 
unei politici comerciale comune, 
lărgirea colaborării în domeniul in
dustrial, al transporturilor, științei 
și în alte domenii. S-a hotărît ca

- ®--
Sesionea Adunării Nuliouale 
a R. S. fshoslovate

PRAGA. — Corespondentul Ager
pres Eugen Ionescu transmite i Mier
curi au început la Praga lucrările 
celei de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace. Pe 
ordinea de zi figurează Declarația 
Guvernului Cehoslovac și Proiectul 
de lege guvernamental cu privire 
la schimbările în organizarea șt 
competența unor organe centrale.

Oldrich Cernik, președintele gu
vernului cehoslovac, a prezentat în 
fața deputaților declarația guverna
mentală elaborată pe baza noului 
program de acțiune al P.C.C., adop
tat de plenara Comitetului Central 
din aprilie a. r.

ani. Doctorul Blaiberg a mulțumit tu
turor persoanelor care i-au scris 
sau i-au telefonat. El a arătat că 
face zilnic o plimbare cu mașina, 
primește reporteri de la diferite zia
re sau continuă redactarea cărții 
sale. Doctorului Blaiberg nu i se 
permite să se plimbe prin locuri a- 
glomerate și chiar In timpul inter
viului el se afla la o distantă de 
un metru de reporterul postului de 
radio sud-african.

duce numeroase victime în rîndul 
populației civile sau incendiază plan
tații de trestie de zahăr. Locuitorii 
acestei insule mai au a se plînge 
de violențele comise de militarii a- 
mericani, de corupția și depravarea 
care domnesc sub oblăduirea lor.

In prezent, locuitorii Okinawei des
fășoară-o largă acțiune împotriva 
prezenței pe insulă a bombardierelor 
americane „B-52" purtătoare de bom
be nucleare. Ei știu că de acolo, de 
pe pămîntul lor, avioanele „B-52" 
pleacă zilnic în direcția Asiei de 
sud-ost în misiuni de bombardare a 
orașelor și tsatelor curajosului popor 
vietnamez.

Cercurile .conservatoare din Japo
nia sînt însă în mare măsură de a- 
cord ag concepția W'ashinqtonuluî, 
după care retrocedarea insulei către 
Japonia este posibilă numai dară 
Statele Unite pot continua să-și men
țină o bază „eficientă" la Okinawa. 
Ceva mai' mult, unele cercuri 
ar dori o schimbare a actualei 
politici a Japoniei, care ar urma să 
permită amplasarea armelor nuclea
re pe teritoriul japonez. Se aud șl 
voci care cer chiar înarmarea nu
cleară a Japoniei, înfeudarea și mai 
mult a tării politicii imperialiste a 
S.U.A. Realrpirea Okinawei la Japo
nia ar avea deci drept preț transfor
marea întregii Japonii într-o bază 
militară nucleară a S.U.A. Preț pe 
care nici masele japoneze, nici paș
nicii locuitori ai acestei atit de fru
moase și totodată nefericite insule 
nu vor să-l accepte.

Ioan ALEXANDRESCU

primilor miniștri

propunerile daneze să fie predate 
spre examinare unui grup de expert! 
care urmează ca la începutul anu
lui 1969 să pregătească recomandări 
cu privire la posibilitățile practice 
de lărgire a colaborării economice.

Puternice furtuni în S. U. A.
NEW YORK. — In statele Ken

tucky, Ohio și Tennessee au bîntuit 
o serie de furtuni deosebit de pu
ternice care au provocat, potrivit 
primelor rapoarte ale poliției, peste 
10 morți și 100 de răniți. Au fost 
distruse numeroase locuințe. Pagu
bele se ridică Ia mai multe milioane 
dolari.

BILANȚ
TRAGIC

WASHINGTON. — Ministe
rul Justifiei S.U.A. a anunțat 
că un număr de 46 de persoa
ne au fost ucise In cursul tul
burărilor ce au urmat asasină
rii liderului populației de cu
loare, pastorul Martin Luther 
King. De asemenea, s-au înre
gistrai un număr de 2 561 ră
niți și 28 271 arestări.

Tulburările rasiale au izbuc
nit in peste 100 de orașe ame
ricane, dar statisticile se refe
ră Ia cifrele comunicate din 
numai 76 orașe. Cel mai mare 
număr de morți s-a înregistrat 
la Chicago — 12, Washington 
— 11, Baltimore și Kansas 
City — cite 6.

+ NEW YORK. — Biroul Federal 
de Investigații (F.B.I.) a anunțat că 
cercetările în vederea capturării Iul 
James Earl Ray. asasinul presupus 
al pastorului Martin Luther King, 
s-au extins în Canada, unde poliția 
din Toronto și autoritățile din pro
vincia Ontario au fost puse în stare 
de alarmă. Autoritățile canadiene au 
declarat că pînă acum au urmărit 
trei piste, dar fără succes.

Acțiuni provocatoare 
împotriva
R. P. Chineze

PEKIN. — Agenția China Nouă a- 
nunță că la 23 aprilie o navă de răz
boi americană a pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze într-o 
zonă din provincia Duifuțzian, In a- 
ceeasi zi, un avion militar ameri
can a pătruns în spațiul aerian al 
R, P. Chineze în zona unor insule 
din provincia Gucadun.

Un purtăter de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe a fost au
torizat să adreseze un avertisment 
în legătură cu aceste acțiuni provo
catoare.

încă un cosmonaut 
american 
a demisionat

NEW YORK. — Cosmonautul dr. 
Brian O’Leary a hotărît să demisio
neze din cadrul N.A.S.A. (Adminis
trația națională pentru problemele 
aeronautice și cercetarea spațiului 
cosmic). El este al patrulea cosmo
naut american care și-a prezentat 
demisia pînă în prezent.

U.R.S.S.: In Kuzbas, la Uzi
na metalurgică Vest-Siberiana 
se construiește o seefie de con- 
vertizoare cu oxigen, care va 
da prima cantitate de otel la 
sflrșitul acestui an. Zeci de 
uzine ale U.R.S.S. pregătesc 
pentru ea utilaj.

IN CLIȘEU : Construcția me- 
lanjorulul secției de converli- 
zoare cu oxigen.

In numeroase localități a fost în
treruptă alimentarea cu energie elec
trică, iar firele rupte au blocat cir
culația pe mai multe drumuri. Pe 
aeroportul orașului Portsmouth trei 
avioane au fost răsturnate și ava
riate de furtună. In regiunea de 
nord a statului Kentucky recolta de 
tutun a fost parțial distrusă.

Explozie nucleara 
subterană în Nevada

WASHINGTON. — Comisia ame
ricană pentru energia atomică a a- 
nunțat că, la 23 aprilie, la poligo
nul din Nevada a fost efectuată o 
explozie nucleară subterană avînd o 
putere mai mică de 20 kilotone.

Explozia s-a produs la o adîncime 
de 250 metri și a fost efectuată în 
cadrul programului „Vela Uniforme".

VOR PRIMI S. U. A.

TURIȘTI ?
(Urmare din pag. 1) 

americani pot pătrunde oriunde fără 
altă formalitate decît prezentarea 
pașaportului. Această „inegalitate" 
a fosl instituită cu 50 de and în ur
mă, cînd se impunea controlul emi
grărilor în S.U.A. Dar curentul ac
tual al turismului a făcut-o anacro
nică.

Obstacolul major în fața sosirii 
masive de turiști rămîne, totuși, 
prețul ridicat al călătoriei — sau 
mai bine zis o oarecare „atmosfe
ră" de preturi ridicate. încă de pe 
acum s-au luat unele măsuri pentru 
scăderea tarifelor de călătorie în 
interiorul continentului. Societățile 
căilor ferate și companiile autobu
zelor au consimțit deja Să facă a- 
vantaje serioase. Pe circuitele tran
salpine, IATA (Asociația internațio
nală a transporturilor aeriene) stu
diază diferitele propuneri de redu
cere depuse de marile companii. In 
sfîrșit, potrivit dispozițiilor recente, 
biletul de călătorie al marilor so
cietăți — Pan am, TWA, Air France 
— vor da dreptul la reduceri varia
bile, merglnd pînă la 40 la sută în 
hoteluri, restaurante, săli de specta
cole, mari maqnzine etc.

In multe țări din Europa, au ob
servat „înțelepții", formula „Conce
diu In America" sună ca și „Con
cediul miliardarilor". Va trebui deci 
ca în publicitate accentul să se pună 
pe prețul relativ puțin ridicat al zi
lelor petrecute aici.

Publicitatea 1 Spre ea s-au îndrep
tat în fapt specialiștii pentru a crea 
o imagine cît mai ademenitoare a 
concediilor în America. Ei au consi
derat de utilitate publică un pro
gram „masiv, energic și imaqinativ", 
destinat să distrugă tabuurile și să 
atragă chiar si turiștii cei mai recal
citranți. Lady Bird a fost prima care 
a luat Inițiativa acestor campanii. In 
curînd, pe zidurile marilor orașe

PREZENȚEROMÂNEȘTI
PARIS. — Corespondentul A- 

gerpres, George Dascal, trans
mite : Cu prilejul deschiderii 
sezonului turistic 1008 in Ro
mânia, mărfi seara a avut loc 
la Paris o reuniune organizată 
sub egida Regiei naționale de 
automobile „Renault" și a O 
Udului din Paris al O.N.T. t 
lost prezentat un program de 
ciulece și dansuri populare r<> 
mânești cu participarea unui 
grup de interpreti și dansatori, 
din România. La reuniune at' 
luat parte Pierre Dreyfus, pre 
ședințe, director general m 
Regiei naționale de automobile 
Renault, reprezentanți ai A.l.R 
Prance și a numeroase agenții 
de turism, Clubului european 
pentru turism, Clubului medi
teranean, Touring clubului din 
Franța, ai Turismului francez 
etc. Au fost de fafd Constan
tin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, și membri ai wi- 
basadei.

Cu acest prilej, vitrina sălii 
de expoziție „Renault" de pe 
Champs Elysees a 
najală cu costume 
din diverse regiuni 
niei, precum și cu
tniăfișind locuri turistice 
Republica Socialistă România
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ATENA. Seismografele Institutu
lui din Atena au înregistrat miercuri 
la amiază un puternic cutremur de 
pămînt al cărui epicentru s-a aflat 
la 185 kilometri nord-est de capitala 
Greciei, in insula Agios Ev^tratios.RAVAGIILE ERUPȚIEI VULCANULUI MAY0N

MANILA. — Miercuri s-a produs 
cea mai violență erupție a vulcanu
lui Mayon din Filipine, care timp de 
21 de ani nu mai dăduse semne de 
activitate. Sute de persoane și-au 
părăsit locuințele, fugind de lava 
care se revarsă fără încetare din 
craterul vulcanului. Gigantice co
loane de foc se ridică pînă la m iri 
înălțimi, fumul negru acoperind ce
rul chiar și deasupra portului Le
gaspi, situat la 12 kilometri spd est 
de vulcan. Erupțiile de miercuri, 
precedate de zgomote subterane care 
au durat aproximativ 20 de minute, 
au depășit în intensitate toate erup
țiile din zilele precedente.

europene și în ziare vor ap,v re
clame turistice americane.

„înțelepții" reuniți de Johnson au 
pus accentul și pe necesitatea creă
rii în S.U.A. a um»: spirit ospita
lier. Se impune de urgență modifi
carea atitudinii noastre față de vizi
tatorii, străini, scriu ei, și înlocui
rea apatiei naționale cu un interes 
real, atît la nivelul comunităților, 
cît și la cel al oamenilor. Vor trebui 
îmbunătățite serviciile de cazare și 
ale restaurantelor, va trebui să se 
țină seama de diferite dorințe ex
primate de vizitatori.

Concluzia specialiștilor a fost în 
cele din urmă că lumea manifestă o 
puternică curiozitate pentru S.U.A. 
Dar această curiozitate este foarte 
rar satisfăcută din lipsă de elemen
te de informație.

Ceea ce raportul „Task Force" a 
trecut cu pudoare sub tăcere este 
contra-publicitatea spontană repre
zentată, de exemplu, de tulburările 
rasiale, tensiunea crescîndă între 
comunități, „disperarea", care se 
dezvoltă în universități, ieqată de 
un „sentiment de culpabilitate" fată 
de evenimentele din Vietnam.

In fiecare an, marea mașină ame
ricană scîrțîie și mai mult, și unit 
nu ezită să prevadă catastrofa. Har- 
lemui, unde cu doi., ani în urină pu
teai să te plimbi și chiar să legi 
prietenii, este închis acum tuturor 
albilor indiferent de naționalitate. In 
„Memoriile unui turist", Stendhal — 
care nu a călătorit niciodată mal 
departe de Sicilia — scrie că oricare 
ar fi „motivul admis" al deplasării 
sale, călătorul nu vînează niciodată 
decît o singură pradă : o oarecare 
reflectare a fericirii. Actualitatea 
însă amestecă destul de prost, pen
tru moment aceste două noțiuni : 
fericire și America.

(din „Figaro Littăraire")
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