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VIZITA PREȘEDINTELUI teme trebuie să fie strîns 
de viață.
planul -de măsuri al școlii se

CHARLES DE GAULLE rezultate a anului școlar

LA MAREA ADUNARE
La invitația președintelui Marii 

Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
Președintele Republicii Franceze, 
Generalul Charles de Gaulle, a 
luat parte la ședința plenară de 
miercuri dimineața a celei de-a 
X-a sesiuni a Marii Adunări Na- 
'ionale.

Distinsul oaspete sosește la 
halatul Marii Adunări Naționale 
împreună cu ministrul afacerilor 
externe, Maurice Couve de Mur- 
ville, ambasadorul Franței la Bu
curești, Jean Louis Pons, și cu 
persoanele oficiale din suita sa.

fn întimpinarea oaspeților, la 
intrarea în holul Palatului M.A.N. 
se află președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, Iiie Mur- 
gulescu, Gheorghe Necula, Gyargy 
Kovacs și Mia Groza, vicepre
ședinți oi Marii Adunări Na
ționale.

Oaspetele francez a fost condus 
apoi în salonul de onoare unde 
o fost salutat de conducătorii de 
partid și de stat ai Republicii So
cialiste România : Nicolae Ceaușes
cu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Viroil Trof-'n ||ie Verdeț, Maxim

Berghianu. Honan Dănălache. 
Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, de 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții Consi
liului de Miniștri.

In sala de ședințe, alături de 
deputați se află numeroși invitați 
— șefii misiunilor diplomatice, con
ducători de instituții centrale, 
ziariști români și străini. Intrarea 
în sală a celor doi conducători 
de state este salutată cu căldură 
de întreaga asistență.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec rostește un 
cuvînt de salut.

Invitat la tribună, în aplauzele 
deputaților și invitaților, ia cuvîntul 
generalul Charles de

După
Charles de Gaulle, 
îndelung
Marii Adunări Naționale a expri
mat mulțumiri președintelui Repu
blicii Franceze pentru participarea 
a lucrările sesiunii M.A N.

Pe baza anlizei cerințelor obiec
tive ale desăvîrșirii construcției so
cialiste, în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice, plenara 
din 22—25 aprilie a. 
prelungirea duratei 
de cultură generală 

televiziune române $ 10 anL Această actiune
chiar din viitorul an școlar și se va 
realiza treptat pînă în anul 1972.

In fața răspunderii ce revine șco
lii pentru pregătirea temeinică a ti
neretului școlar și neutru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist Roman, școala 
noastră, în cursul celor două tri
mestre, a avut în atenția sa îmbu
nătățirea permanentă a calității în- 
vățămîntului.

NAȚIONALA
Naționale a fost transmisă de sta
țiile de radio și 
și franceze.

★

după-amiază a con-

Vasile Daju, 
al Consiliului

vicepreședinte al .Uniunii 
cooperativelor meșteșu-

cuvîntarea

de lege a fost discutat 
în între- 

Marea

C.C. ai P.C.R 
c. a hotărît 

invățcîmîntuiui 
obligatoriu la 

va începe

In vederea încheierii anului școlar 
i cele mai bune rezultate, încă de 

începutul trimestrului al III-Iea, 
rîndul cadrelor didactice ale șco- 
noastre se desfășoară o intensă 

activitate pentru pregătirea lecțiilor 
de recapitulare și sistematizare.

Cunoscînd marea importantă a 
acestor lecții, consiliile metodice, 
sub îndrumarea conducerii școlii, 
au hotărît să stabilească la fiecare 
disciplină temele de recapitulare, 
teme care să fie apoi dezbătute pe 
larg. Cu această ocazie, s-a scos în 
evidentă faptul că profesorii pot să 
aleagă pentru recapitulare numai 
teme care să contribuie la însușirea 
cît mai temeinică a cunoștințelor de 
bază, predate la fiecare disciplină

cu 
Ia 
în 
Iii

Aceste 
legate

Prin ,
urmărește prevenirea supraîncărcării 
elevilor cu anumite sarcini care 
i-ar sustrage de la pregătirea cu 
conștiinciozitate a lecțiilor.

Do asemenea, s-au luat măsuri 
pentru intensificarea legăturilor cu 
familia, în scopul de-a asigura frec
venta regulată a copiilor cît și pen
tru a vedea 
sînt cît mai

Orele de 
care se țin 
buie, de asemenea, din plin la con
solidarea și sistematizarea cunoștin
țelor si, în general, la o pregătire 
cît mai temeinică a elevilor.

Cadrele didactice de la școala 
noastră se străduiesc și se vor stră
dui să contribuie cu întreaga lor 
pricepere la încheierea anului șco
lar cu un bilanț cît mai rodnic.

rlacă condițiile create 
prielnice pentru studiu, 
meditații și consultații, 
în mod regulat, contri-

Prof. Iile MARINESCU
Școala generală nr. 4 Vulcan

Cuvîntul de salut 
de tovarășul 
Ștefan Voitec

ȘOSEAUA 
DE PE DEFI
LEUL JIULUI 
ÎMBRACĂ 
HAINĂ NOUĂ

milenii, valea 
versanti abrupți 
de trecere docît 
învolburate, Tu- 

Jiului.

Importantă cale de pătrun
dere în bazinul nostru, șo
seaua de pe defileul Jiului # 
are totuși o vîrstă redusă: a 
fost construită doar în ultima 
parte a secolului trecut. Pînă 
atunci, sălbaticul defileu a stat 
ferecat secole, 
îngustă cu 
nelăsînd loc 
pentru apele 
multoase ale

Decenii la rînd șoseaua prin 
defileu a rămas în aceeași 
stare, necunoscînd îmbunătă
țiri substanțiale, cu toate că 
traficul rutier între bazinul 
nostru și regiunea limitrofă 
dinspre sud se intensifica con
tinuu. Sporirea circulației ru
tiere, a impus necesitatea 
modernizării acestei șosele d<> 
o deosebită importantă econo
mică și turistică.

...Lucrările au început una 
cu doi ani in urmă însă ope
rațiunile de bază au fost a- 
tacate abia anul trecut. Intre 
acestea se numără în primul 
rînd : tăierea unui volum în
semnat de stînci pentru’ lăr
girea șoselei, rotunjirea curbe
lor, ca ele să se înscrie în 
parametrii optimi de viraj pen
tru circulație și, ridicarea ți
nui număr impresionant de 
ziduri de sprijin pentru apă
rarea și susținerea șoselei în 
partea dinspre apă.

Traseul lung, lucrările deo
sebit de grele ce trebuie exe
cutate, au impus constructori-

drumuri împărțirea
Mlhal ȘTEFAN

Moderau? complex adminis 
tiativ de la mina Lonea.

In ședința de 
tinuat dezbaterea Proiectului de le
ge privind organizarea și funcțio
narea cooperației meșteșugărești.

La discuția generală au mai luat 
cuvîntul deputății 
prim-vicepreșodinte
popular județean Timiș, și Dumitru 
Simulescu, 
centrale a 
gărești.

Proiectul
apoi pe articole și supus 
gime votului deputaților. 
Adunare Națională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Legea privind 
organizarea și funcționarea coopera
ției meșteșugărești.

Ședința plenară a luat apoi sfir- 
șit. Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
a anunțat 
principiul 
crările 
misiile 
luarea 
să fie

Gaulle.
generalului 

care a fost 
președinteleaplaudata,

★
Cuvîntarea președintelui 

Gaulle la sesiunea Marii Adunări

• Domnule Președinte al 
Onorată Mare Adunare 
(mi revine înalta cinste și, 

misiune de a aduce salutul cordial și omagiila 
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România 
Domnului 
generalul

Doresc 
prezența 
car 
cipalele 
ne și contemporane constituie un moment de 
adîncă semnificație pentru dezvoltarea relațiilor 
de îndelungată și slrînsă prietenie dintre popo
rul roman și poporul francez, dintre cele două 
țări ale noastre.

For suprem ai puterii noastre de stat, Marea 
Adunare Națională, care, prin componența și 
chemarea ei, întruchipează voința întregului 
popor român, îndeplinește un rol important în 
ampla operă de înflorire multilaterală a pa
triei căreia națiunea română îi consacră în
treaga sa energie și capacitate creatoare.

In virtutea atributelor cu care este investită, 
Maroa Adunare Națională a consfințit politica 
externă a României, orientală spre dezvoltarea 
colaborării cu țările socialiste, cu toate statele 
indiferent de regimul lor social-politic spre 
crearea unui climat de comprehensiune și încre
dere între popoare, de respectare a independen
ței și suveranității naționale, 
cărui popor de a decide el 
priului destin.

Ne exprimăm convingerea 
voastră, Domnule Președinte, 
voltarea colaborării și cooperării pe 
planuri dintre România și Franța, spre binele 
popoarelor noastre, al destinderii și înțelegerii 
Internaționale, al consolidării securității euro
pene și apărării păcii în lume. Cu aceste sen
timente pe care le împărtășește întregul popor 
dau cuvîntul Domnului Președinte al Republicii 
Franceze, generalul Charles de Gaulle.

Republicii Franceze, 
Națională,

totodată, plăcuta

eminentului oaspete al țării noastre, 
Președinte al Republicii Franceze, 

Charles do Gaulle.
să subliniez, Domnule Președinte, că 
dumneavoastră în această incintă în 

au fost consacrate prin acte de stat priu- 
înfăptuiri din istoria României moder-

a dreptului fie- 
insuși asupra pro-

că vizita dumnea- 
va duce la dez-

inul tipie

de

că, în conformitate 
sesiunilor deschise, 

continua în 
urmînd ca 
ședințe plenare 

timp, prin presă.

sesiunii' vor 
permanente, 
lucrărilor în 

anunțată din

(Agerpres)

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Franceze 
Charles de Gaulle

Domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Primirea solemnă cu care mă onorează Marea 

Adunare Națională a dumneavoastră pune pu
ternic în lumină elementele fundamentale alo 
relațiilor dintre cele două țări' ale noastre, în 
situația în plină mișcare in care se află astăzi, 
pe de o parte Europa 
parte întreaga lume.

La drept vorbind, la 
române, oricare a fost 
totdeauna sentimentul 
de de interese și o prietenie legată o dată pen
tru totdeauna. Aceasta, pentru că pe un conti
nent populat în special de latini, germanici și 
slavi, noi, francezii, sintem, de la izvoare, a- 
părătorii Occidentului, iar voi sînteți „Româ
nia"!

Deci, 
tului inimii și acțiunii 
tre cele două popoare 
virtutea cărora vechile 
și au obținut odinioară 
pentru a-și apăra ființa materială și spirituală, 
apoi s-au pătruns de ideile de libertate, egali
tate și 
voluțle, 
uni în 
sprijin 
Aceleași legături au determinat țara dv. 
primul război mondial să lupte alături de Re
publica Franceză și, cu prețul unor grele încer
cări, să ia parte la victoria comună; apoi, ea 
și-a văzut oamenii de stat, mai ales pe Titu- 
Iescu, jucînd în viața Europei de atunci un rol 
de prim plan cu sprijinul Parisului. Astăzi, a- 
celeași legături determină România și Franța să 
se regăsească alături pentru a remedia conse
cințele perturbărilor suferite de continentul nos
tru din cauza războiului dezlănțuit de Reich, 
pentru a remedia divizarea Europei, înfăptuită 
la Yalta, și pentru a pune capăt sistemului ce
lor două blocuri.

(Continuare In pag. a 4-a)

noastră, și pe

baza relațiilor 
mersul istoriei, 

unei comunități

de altă

franco- 
a stat 

profun

nimic mai firesc decît legăturile spiri- 
statornicite de mult în- 
ale noastre, legături în 
dv. principate au căutat 
ajutorul Franței regale,

fraternitate care au inspirat marea re- 
și în sfîrșit pentru a se elibera și a se 
timpul lui Alexandru Cuza, au găsit 
la guvernul lui Napoleon al 111-leâ. 

ca în

CONVORBIRI OFICIALE
Miercuri dimineața, la Palatul 

Consiliului de Stat au început con
vorbirile între președintele Consiliului 
de Stat a! Republicii Socialiste Ro
mânia Nicolae Ceaușescu, șl pre
ședintele Republicii Franceze, ge
neralul de Gaulle.

La convorbiri, din partea română 
au participat președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer George Macovescu, prim

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Constantin Flitan, amba
sadorul României la Paris.

Din partea franceză participă 
Maurice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe, și Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței la 
București.

In cursul convorbirilor, 
decurs 
dlală,

într-o atmosferă 
a fost făcut uu

care au 
caldă, cor- 
schimb de

păreri cu privire la stadiul și evo
luția relațiilor multilaterale dintre 
România și Franța, cu privire la 
perspectivele extinderii acestora in 
domenii diferite — economic, științi
fic, cultural etc. De asemenea s-a 
convenit să se creeze o Comisie 
economică comună în vederea exa
minării posibilităților dezvoltării co
operației economice intre cele două 
țări.

(Agerpres)

Dejun oficial oferit de președintele 
de Gaulle și soția sa

Președintele Republicii Franceze. 
Charles de Gaulle, și soția au oferit 
miercuri, în saloanele Ambasadei 
Franței, un dejun oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe Maurer. 
Gheorghe Apostol, Emil B-odnă- 
raș, Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Iiie Verdeț, Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri, conducătorii 
unor instituții centrale.

Au participat, de asemenea, Mau
rice Couve de Murville și persoana 
oficiale din suita franceză.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, cei doi președinți au 
toastat pentru tradiționala prietenie 
româno-franceză, pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre Fran
ța și România, în spiritul păcii și 
înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Franceze,

generalul Charles de Gaulle, a in
vitat pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu împreună 
soția să facă o vizită oficială 
Franța. Președintele Consiliului 
Stat a mulțumit călduros pentru 
vitația făcută.

cu 
în 
de 
in-

(Agerpres)

Foto: N. Moldoveanu

Brigadierii
treceau
cintind...

Cînd au venit Ia Hunedoara, 
erau niște copilandri. Era în 
13 mai 1948 cînd prima briga
dă de tineri sosea în acel tîr- 
gușor, cu străzi înguste șt 
prăfuite. Veniți de pe șantie
rele naționale, brigadierii adu
ceau cu ei un suflu nou de 
viață, acel entuziasm speoific 
conștiinței că patria are ne
voie de ei.

Au lucrat la furnale ca 
ghiftari, o meserie aspră, pli
nă de riscuri, oare a dispărut. 
Alții au lucrat în „gropile" de 
turnare la oțelărie, unde stro
pii de metal, le intrau de mul
te ori pînă la os. Și această 
profesie a dispărut. Ieșeau din 
schimb, negri și flăinînzi, dar 
cînd ajungeau pe strada prin
cipală, în drum spre cabane, 
etntau...

De atunci au trecut două de
cenii. Hunedoara, orașul aces
ta cu linii arhitectonice mo
derne, orașul — uzină care pro
duce mai mult de jumătate 
din producția de metal a ță
rii, mai păstrează și acum a- 
mintiri ale primilor activități 
ale brigadierilor. Ei au fost 
cei care au lucrat la recon
strucția primului furnal de 
mare capacitate, avînd doar 
brațele și abnegația. .

Uzina cocso-chimică, . prima 
de acest fel din țară, a fost 
construită cu entuziasmul bri
gadierilor folosind doar roa-

Mircea NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)
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© Acțiuni de fertilizare 
a pășunilor

La consiliile populare orășenești și comunale 
a început repartizarea animalelor la pășune. In 
vederea asigurării unui pășunat rational și sufi
cient pentru efectivul do animale 
fertilizarea acestor terenuri prin 
îngrășăminte chimice. In prima 
cînd a început acțiunea, au fost 
proape 30 tone de azotat de amoniu pe pășu
nile Dealul Maleii, Plaiul Vulcan, Cîndetul-Is- 
croni, Jigoru Bănită. Crescătorii de animale au 
început, de asemenea, lucrări de curățire a pă
șunilor și împrăștierea gunoiului din jurul stî- 
nelor, acțiuni care vor continua în toată peri
oada de pășunat.

se lucrează 
împrăștieri 
săptămînă 
împrăștiate

la 
de 
de
a-

• „A 6“ în finisaj
Constructorii șantierului Lupeni și-au concen

trat forțele la finisarea blocului „A 6" cu 10
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Cimenti loan, zidarii lui 
Nicolae, zugravii lui Mo- 
Constantin, mozaicarii lui 
Pîrvu Marin, parchetarli

i—......... -------------------------------------------------------------------------------;------------------------

etaje și 88 apartamente. 
Conduși de maistrul

Sandu Tudor și Avram 
goșan Ion și Călătoru 
Moșneag Gheorghe și
lui Lampe Fieraru și tîmplarii lui Boștină loan, 

Zidarii au terminat deja fen- 
etaj, mozaicarii toarnă par- 

8, iar celelalte formații sînt 
lucrările. Constructorii șantie- 
ca pînă la sfîrșitul lunii să

lucrează de zor. 
cuieliie la ultimul 
doselile, la etajul 
și ele în avans cu 
rului sînt hotărîți
predea și acest bloc.

• Dotarea depozitului
de lemne din Lupeni

Lupeni, al 
au început 
basculă de

„Combustibilul'1 Deva, 
montare a unui cîntar 
noul cîntar', spre deosebire de cel 
tone, se vor putea cîntări vehicu-

In depozitul de lemne din orașul 
întreprinderii 
lucrările de 
10 tone. Pe 
actual, de 3
lele încărcate, ceea ce va ușura munca și scurta 
timpul necesitat de operațiile de livrare a lem
nelor. Iar pentru a răspunde cererilor unui mare 
număr de cetățeni, se preconizează dotarea de
pozitului și cu un circular pentru tăiat lemne.

CONFERINȚĂ
Pentru mîine, vineri, ora 17, la 

tural din Iscroni este programată 
consacrată aniversării a 120 de ani 
Iuția din 1848. Conferința va fi 
profesoara Blăgăilă Maria.

căminul cul- 
o conferință 
de la Revo- 
susținută de

■f

„CE LE VA MAI RAMÎNE
ENGLEZILOR DE VÎNZARE ?"

„Vîndul domnului cu pălă
rie de cow-boy... D-le, caste
lul Windsor este al dv. Cînd 
îl veți ridica?".

Acastă scenă de la o 
tație de coșmar a devenit 
sedantă pentru locuitorii 
rii Britanii, pe măsură
vechi și iubite reminiscențe 
istorice dispar trecînd Atlan
ticul.

Faimosul pod al Londrei se 
îndreaptă spre Vestul sălbatic 
din S.U.A. — la Lake Havasu. 
Arizona. In toamna 
transatlanticul „Queen
beth" se va îndrepta 
Philadelphia. Acum 
a început chiar 
„stîncilor albe" de

S-a mers atît de 
vînzarea incit 
mira dacă ar 
Buckingham 
spre a servi 
Florida.

Acum doi ani, o biserică

lici-
ob-

Ma-
CQ

JOI, ÎN JURUL OREI 16, 
50 STAȚIILE NOASTRE DE 
RADIO Și TELEVIZIUNE VOR 
TRANSMITE, ÎN DIRECT, 

DIN CRAIOVA ADUNAREA

POPULARA ORGANIZATA CU 
PRILEJUL VIZITEI ÎN ACEST 
ORAȘ A PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII FRANCEZE, GENE
RALUL CHARLES DE GAULLE.

plus 12 grade 
de plus 6 gra- 
Maxhnele 
intre plus

resperliv, plus

de
15
9

24

Azi la ora 8 temperatura ae
rului a fost de 
la Petroșani și 
de la Paring, 
ieri au oscilat 
grade și, 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vremea se menține 
instabilă, in curs de ameliora
re. Vor cădea ploi intermi
tente.

A
L
I 
I

aceasla,
Eliza- 

spre 
cîtva timp
dislocarea 
la Dover, 

departe cu 
englezii nu s-ar
auzi că Palatul 

a fost vindut 
drept motei in

întreaga din Londra a fost de
montată și transportată în sta
tul Missouri. Cam în același 
timp un californian a încer
cat, deși fără succes, să achi
ziționeze o porțiune din valul 
lui Adrian construit de romani 
de-a curmezișul Angliei de 
nord. Un magnat din Florida 
a cumpărat o parte conside
rabilă din regiunea Killarney 
în Trlanda. Vînzaroa navei 
„Queen Elizabeth" a fost pre
cedată de vînzarea vasului 
,.Queen Mary" care va servi 
ca muzeu la Long Beach, în 
California.

Pentru americanii caro nu-și 
pot permite să cumpere cas
tele, poduri sau transatlantice, 
la Windsor si Stratford on A- 
von, locul de naștere al lui 
Shakespeare, există de vînza- 
re o cantitate considerabilă 
de porțiuni de teren de mă
rimea unei... batiste. Pentru un

lot de circa 1 picior putt al 
(30,5 emp) plus un frumos act 
de proprietate, prețul este de 
circa 10 dolari.

Exportul pieselor de tradi
ție nu se mărginește la pro
prietăți imobiliare. Titluri vechi 
— lordul cutărui sau cutărut 
castel — pot fi cumpărate ia 
licitație pentru cîteva sute de 
dolari. O firmă scoțiană a pri-t 
mit o comandă de export de 
conteinere de apă veritabilă 
din Scoția, în valoare de 1,2 
milioane dolari, care se con
sumă cu whisky scoțian ve
ritabil.

Toate acestea se adaugă tra
ficului constant de oameni de 
știință britanici care emigrea
ză în Statele Unite.

A mat rămas un singur lu
cru pe care nimeni nu a în
cercat să-I cumpere sau să-l 
vîndă — ceața din Marea Bri- 
tauie.
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NOTE DIN ISCRONI

22,50

23,00

21,45

22,05

Buletinul meteorologic.
Film serial: Vikingii.

Emisiune de știință.
Parada vedetelor: Zizi Jeanmeire.

Curs de 
reluare).,

12,00
In jurul orei 16,30

publicii Franceze,
Gaulle. Transmisiune de la adunarea 
Iară de la Craiova.

18,00 TV pentru specialiști (medicină) 
a Il-a.

Finlina arteziană construită in această primăvară la 
Tntrarea în incinta I.LS. „Viscoza" Lupeni.

JOI 16 MAI 1968

limba germană (lecția 8 și 4

limba spaniolă (lecțiile 8 și 4Curs de 
reluare), 

închiderea emisiunii de dimineață.
— Vizita președintelui Re- 

generalul Gharies de 
popu-

18.30 Curs de limba rusă (lecția a 15-a). 
19,00 Studioul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50
20,00
20.30
21,00

Artă plastică.
Studioul mic: „Vanina Vaawni" de 
dhaL
Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.

lecția

Sten-

SECVENȚE CULTURALE
I

La pomul... uitat
Așezat lîngă șoseaua națională 

care merge spre Lupeni, arborele 
de tulipan (lalea) este una din cu
riozitățile botanice ale Văii Jiului. 
La vremea respectivă, s-a scris 
mult despre el, a fost trecut în rân
dul monumentelor naturii (prote
jate). Pînă mai anul trecut, un pa
nou mare cuprinzând date explicite 
despre istoria acestui copac atrăgea 
(și satisfăcea) curiozitatea numero
șilor turiști, iubitori de frumos și 
inedit. Anul acesta însă, pahoiil 
respectiv a dispărut...

Pomul... lăudat „merită"
dat uitării ?

Fier vechi la apă !
Construirea noului pod rutier de 

la Iscroni a marcat — alături de 
condiții mai bune de 

circulație pentru mașini și scoate
rea din uz a vechiului pod metalic. 
Acesta a fost tăiat în bucăți cu a- 
paratul de sudură și transportat în 
cea mai mare parte. Totuși, în albia 
Jiului au rămas încă bucăți aprecia
bile din vechiul pod, mii de kilo
grame de metal care este sortit 
pieirii. Cineva va trebui să se ocu
pe și de aceste ,,rămășițe"...

crearea unor

Panou anacronic

MINIATURI
„Artistul*

câ in el zace un ma- 
Și i-a luat pian. 5—6 
zi, Puiu, privind cu 
lacrimi notele de pe 
izbea înciudat clapele

mamei ade\ ri
dat seama că 
muzica. Ba că

Pentru că a stat cuminte și 
l-a ascultat atent pe unchiul 
Nlișu cîntind la vioară, mama 
a conchis câ Puiu are ..ure
che". Și 
re artist.
ore pe 
ochii în 
portativ,
pianului. Abia după ce profe
soara i-a spus 
rul, mama și-a 
Puiu nu iubește 
o urăște chiar.

Tot mama i-a găsit o altă 
„vocație": pentru limbi străi
ne. Și i-a adus profesoară de 
franceză. După 3 ani, Putu 
nici nu „ciripea" în Iranțu- 
zește... Acum Puiu are 9 ani 
și urăște deopotrivă muzica 
și limbile străine. Și abia a- 
cum mama își dă seama de a- 
cest lucru. Dar nu renunță: 
cu siguranță va găsi în Puiu 
rudimentele ascunse ale unui 
alt talent. Pentru că și ea 
ore sullet de artist, dar., n-a 
avui noroc.

Cu ochii mari ,șj triști, Puiu 
privește joaca celor de seama 
sa si se întreabă: „De ce ?"

Nepotrivire 
de caracter

aibă ceva 
dar vrea

E un vis 
promisiuni,

„pilc". Nu 
să devină 
frumos și 
nu ?
cunoscut

O poveste de dragoste are 
întotdeauna doi eroi: El. șl 
EA. In povestirea noastră, 
EA e brunetă, drăguță, 19 ani, 
dorește logodnic cu capota 
alb-murdar (de la Wartburg 
în sus). EL — brunet, drăguț, 
22 ani, dorește logodnică (e- 
ventual.. soție), nu prea e- 
mancipată (ielele astea sînt 
cam irericuloase I), care să lie 
lotuși modernă și (lucru esen
țial) să 
de alta, 
inginer, 
plin de

Eroii noștri s-au 
la cinematograf. Peste o sân- 
tămină au... înaintat actele A 
fost minunat f Păcat că socrul, 
tatăl tetei, a murmurat ceva 
asemănător cu „e prea devre
me după o săptămînă". Dar 
nimeni nu l-a luat în seamă.

Eroii noștri se iubeau, vi
surile lor erau doar fraze la 
modul condițional-or^ativ... Și, 
deodată, lovitură de teatru! 
Ce deziluzie I Cum de EA nu 
și-a 
e a 
Cum 
vint
că are „pile" serioase ?

Eroii noștri tocesc acum 
scările !ribunalului. Vor să se 
despartă. Au și un motiv se
rios : „nepotrivire de carac
ter". Verosimil, nu ?

dnl seam că mașina nu 
lui, ci a lui unchiu-său ? 
dc-a crezut-o EL pe cu
rie onoare cînd i-a spus

LUCIAN STROCHI

Toate spectacolele teatrale
sint adresate și elevilor!

Una dintre carențele majorității 
teatrelor de proză din țară (sem
nalată deseori în presă) este și a- 
ceea că lasă în afara preocupărilor 
lor arlistico-culturale spectacolul a- 
dresat tineretului studios, uitînd în 
acest fel de obligațiile Iot cultu
rale și de... succesele de casă pe 
care le-ar avea cu asemenea repre
zentații. Dintre piesele montate în 
stagiunea 1967—1968 de Teatrul de 
stat Valea Jiului din Petroșani, doar 
„O noapte furtunoasă" de I. L. Ca- 
ragiale și 
Frumos" de 
Furtună au 
fi adresate
și
școlar. Poate au 
fost deajuns aceste 
vînd In vedere că In orașul nostru 
nu există teatru de păpuși — mult 
gustat de elevii școlilor generale — 
și că acest tineret e dornic de a 
cunoaște dt mai multe, de a-și spori 
cunoștințele căpătate în școală, în
tregul repertoriu, pe care nu-1 în
țelege sau care n-are nimic de-a 
face ru problemele educative spe
cifice vlrslel pubertății, este vizio
nat șl de 
faptul că, 
cești elevi 
părinți —
sau la balcoane, la 
recomandabile, cu o 
duință se poate trece (afirnrind ne
putincioși : „lacune în educație!"), 
nu este nicicum 
rea, 
a elevilor 
Care este 
orin artă 
iile (șl-au 
trimis 
rea 
sul 
anii 
si a
nntica cu care trebuie serviți micii 
snrrtafori ? Cititorii vîrstnici ai a- 
restor rînduri pot să mărturisească 
de cîte 
fotoliile sălilor de spectacole 
Vale, i 
tineele 
ultimul 
catorri 
taliile

dicat ? Nu se gîndesc acești educa
tori că organizatorii de spectacole 
țin seama In principal de criterii 
pecuniare și nu de cele educative ? 
Credulitatea în recomandările func
ționarilor administrativi al teatrelor 
este — oricît 
dăunătoare.

In privința 
pentru elevi,
lirii viitorului repertoriu al teatru
lui de stat din Petroșani, credem 
că este necesară includerea în a- 

oesta și a cttor- 
va piese oare în- 
tr-adevăr să „mear
gă" și pentru e- 
levi. Apoi e ne
cesară permanenti- 

matinee care, de ce 
aduc și stic-

ar riposta aceștia

matmeelor, duminicale 
acum, înaintea stabi-

„Făt- 
Horlfi 
putut 
direct

spectatorului
REFLECȚII

două 1 Dar, a- zarea acestor
să nu se recunoască, 
cese de casă. Și-ar mai fi necesare 
șl niște... recitaluri de poezie. Dar, 
despre aceasta, cu altă ocazie.

V. TEODORESCU

elevii 
de foarte 
— singuri 
îșî găsesc

mici. Dacă peste 
multe ori, fi

șau însoțiți de 
loc, în staluri 
spectacole, ne- 
oarecare îngă-

MANTA APOSTOL

La bifurcația șoselei de la Iscroni, 
există un panou mare care cuprinde 
harta (spălăcită de ploi) a REGI
UNII Hunedoara, frumusețile natu
rale care merită a fi vizitate în O-
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este nicicum admisibilă aduce- 
de către educatorii din școală 

la asemenea spectacole, 
părerea despre educația 
a educatorilor din șco- 
fost destule!) care si-au 

„reprezentanții" la viziona- 
pleselor ..Opinia publică*, „Vi- 
unei nopți de iarnă* sau, în 
trecuți, a „Adunării femeilor" 

Burlacilor* ? Aceasta este te-

ori n-au văzut alături, în 
din 

mici elevi. în special la ma- 
duminicale, rărite mult în 

I an. S-au întrebat oare edu- 
înainte de a ,,aproba" 
organizatorului 

cole de la teatrul 
ale unor persoane 
ordin administrativ 
dacă spectacolul la 
să-și după elevii li se adresează a- 
cestora sau nu ? Sau, necunoscînd 
piesa, de ce au luat drept bună a- 
firmația- impresarului că ,,merge" 
și pentru elevi? Nu este normal 
ca, în eventualitatea că nimeni din
tre cadrele didactice din școala res
pectivă nu cunoaște mesajul și ac? 
țiunea piesei, să se afle acest lucru 
înainte de a se accepta biletele 
penlTu un spectacol poate contraîn-

din
cu 
de

invt-
de specta- 

locahtate sau 
atribuțiuni de 
la atlo teatre, 
care acceptă

Mlaștinile sînt, w

dăunătoare sau utile ?
Oameni do știința de dile- 

rite specialități consideră că 
mlaștinile au o influență fa
vorabilă asufna climei, asupra 
regimului hidrologic al plan
telor și animalelor. Nu este 
deci indicat ce toate mlaști
ni le să He deseoa-te. Dc aceea, 
în cadrul programului biolo
gic international organizat de

UNESCO s-a elaborat un pro
iect denumit „Telma" (oare în 
greaca veche înseamnă mil, 
noroi) de ocrotire a mlaștini
lor în emisfera boreală.

Unele mlaștini sînt rezerva
ții naturale unice. De aceea, 
înainte de a fi deseoate, toate 
mlaștinile vor fi în prealabil 
studiate.

Viteza melcului

șoseaua

bufetul

aliat 
oriun

de

de popas

nervii, trans- 
noastrd de 
permanentă 

jur.
perseverez in

Lînqă frumoasa stație de benzină 
„PECO", întreprinderea foreriieră 
Petroșani construiește o magazie de

„Zlmbrui" din pă

Radio
VINERI 17 MAI

PROGRAMUL I:

agreabil

Simeria

că sîntem tari ! PROGRAMUI I!

intim-

ama»

din pămînt

Nicu POPA

ușoară; 
seară; 
adresa 

Buletin

macină 
condiția 

înlr-d 
cei din

re- 
ăsta 
riș
te! 

liric

18.50 
știri;
19,80
19.50 

de

se suspendă 
conduită, di- 

vîrstă sau 
In lupta pen

fntli bdrba- 
a urcat îi 
fleanca le- 
toată ziua 
te grăbești.

o femeie ti
că i-a 

stri- 
fațâ" 
fi sc

Radio- 
ineteo* 
ușoară

22,30

mai
în spectacolul 
loc In fiecare zi, 
mai tare. E un 

a junglei. Ai
urci, n-ai, stai și aș-

știri; 12,07 
artistice de

Muzică ușoară; 
de concert a Ca-

RAȘUL REGIONAL Petroșani de că
tre turiști.

Cei în drept oare nu au 
încă despre noua împărțire 
nistrativă, despre denumirile 
.JUDEȚ și MUNICIPIU?

materiale (chiar lîngă șoseaua 
țională). De doi ani de zile se află 
această magazie în lucru, dar nu se 
mai termină. Construcția înaintează 
doar cu viteza... melcului.

Conducerea l.F. Petroșani 
să mai tărăgăneze execuția 
lucrări ? Aspectul de șantier 
nent nu face cinsfe acestui 
din Iscroni !

acestei 
perm a- 
colțișor

M1HA1 ȘTEFAN

Un loc

Petroșani

mentație publică

durea Hațegului.

ÎNSEMNARE
co

și scris cam 
ca și despre

e că la greu- 
de I.C.O. se

primul 
născută din

Despre transportul în 
mun s-a vorbit 
tot at it de mult 
fotbal.

Partea proastă 
tăfile provocate
adaugă, deseori, propriile noas
tre neajunsuri și, în 
rînd, îmbulzeala 
graba de a urca înaintea al
tora, de a ocupa un loc mal 
comod cjjmr dacă In drep
tul lui scrie clar „mama și co
pilul" — și, ip fine, pentru a 
ajunge cit mai repede acasă. 
Și dacă ar fi numai atlt, dar, 
odată urcați în autobuz, dis
cuțiile șl frecușurile începute

Compacfarea terasamenfelor
în construcții hidrotehnice

pro-Lucrarea tratează în detaliu 
blemele compactării terasamenfelor

și tehnologiei specifice de execu
ție. Astfel, lucrarea pune la îndemî- 
na inginerilor și tehnicienilor pro
iectant! și executant!, care lucrează 

acest domeniu, un material util, 
actualitate, sistematizat astfel ca 

să ajute la rezolvarea probleme- 
ce se ivesc în realizarea con

strucțiilor hidrotehnice 
și materiale locale.

Lucrarea cuprinde: 
geetehnică; fenomenul 
condiții impuse terasamenfelor com
pactate și metoda de determinare a 
parametrilor compactării; utilaje de 
compactare; tehnologia compactării; 
metode și mijloace pentru contro
lul calității compactării.

Se adresează inginerilor șl teh
nicienilor din proiectare șl execuție, 
oare se ocupă cu realizarea unor 
astfel de lucrări.

noțiuni de 
compactării,

6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 

microfon, melodia prefera- 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
microfon, melodia prefera- 
9,30 Matineu literar; 10,00 

Ansambluri artistice școlare; 
10,10 Curs de limba rusă, (re
luare); 10,30 Muzică populară; 
11,00 Buletin de 
Recital de operă 
gor; 11,45 *Sfatul 
Trusa medicală a 
rului auto; 12,00 Cîntece 
dedicație; 12,30 Intîlnire 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13.00 Radiojurnal; 
13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoara; 14,00 Cîntece 
și jocuri populare; 14,15 Dum
brava minunată; 14,30 Radio- 
publicitate; 14,50 Jocuri popu
lare; 15,00 Buletin de știri; 
15,15 Ediție radiofonică; 15,35 
Melodii de Paul Urmuzescu 
și lancsv K«rossy; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. 16,20 Muzică 
populară; 16,30 Corespondență 
specială; 16,45 Ciclul „Să în
țelegem muzica"; 17,15 Pentru 
patrie; 17,45 Din repertoriul 
corului Radiotrleviziunii; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Revista 
economică; 18 20 Muzică popu
lara; 18,45 Muzică 
19,00 Radiogazeta de 
19,30 O melodie pe 
dumneavoastră; 20,00 
de știri; 20,05 Actualitatea în 
revistele literare; 20,20 Drag 
mi-e cîntecul și jocul; 20,45 
Muzică ușoară; 20,55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Muzică; 21,05 
Mari cupluri ale iubirii; 21,25 
..Recunoașteți interpreta?" — 
muzică ușoară; 22,00 
jurnal. Sport. Buletin 
roloqic; 22,20 Muzică 
de Alexandru Mandi; 
Moment poetic; 22,35 Meridia
ne melodii; 23,35 Cîntece vechi, 
ritmuri noi; 24,00 Buletin de 
știri; 0.05 3.55 Estrada noc
turnă.

știri; 11,25 
Mihail Gll- 
medicului I 
cortaucăto- 

cu 
cu
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la urcare continuă pe n»i tia-
seul. Cel care a urcat prin
spate se ceartă cu cel ce a
urcat prin iafă,
reproșează unui „mojic" 
rupt ciorapii, taxatoarea 
gă : „avansafi mai... în 
și cite și mai cile de 
taie pofta de mlncare.

Nu știu precis ce se i 
plă în celelalte st at ii din Lu
peni. in schimb stafia „cen
tru" e teatrul unor adevărate 
bătălii pentru un loc în au
tobuz. Din moment ce auto
buzul a oprit în stație, timp 
de cinci minute 
orice normă de 
ferenfă de sex, 
orice alt criteriu.
tru un picior pe scară inter
line In primul rînd rapacita
tea fizică, care permite unora 

altora sd dea mai puternic 
din coate, calci nd bombeuri, 
strivind bătături, dînd la- o 
narte femei și copii, depășind 
bărbafi cu „gabarit" 
dus. Și, 
care are 
.țipă cel 
de lege 
puternic.
tepți autobuzul următor. Cînd 
acesta sosește „formația" e 
din nou completă și lupta poa
te reîncepe. O femeie strigă 
ironic: „Să urce 
ții 1". Unul care 
răspunde ,,Tacă-ți 
me ie. Ai umblat 
vandra și acum 
ai ?" Un copil care nu se ve
de strigă disperat: „Mamuâă I* 
Taxatoarea ii roagă : „Nu mai 
urcați tovarăși că vine alia 
din urmă". Șoferul nu mai aș
teaptă formula r „gata la ur
mă" ci pornește tîrfnd pe sca
ra autobuzului un ciorchine 
de oameni. O dală autobuzul 
pornit, încep .sdiscuțiite"-

„Sîrinipgi dom'le picioare! 
nu ești acasă in fotoliu". „1) 
ce te opresc eu să nu avan- 
șezi „Avansează dom'le
că-n del inii iv nu-s obligat sd 
le lin in spate I". „Mala de ce 
nu scoți bilet, sau ai cumva 
mina In ghips „Ascultă cu
coană, cum Iți permifi să mă 
fii sub papuc. „Ridică-fi, te 
rog, piciorul, că cu cobor la 
prima".

Reproșuri aruncate in stingă 
și-n dreapta, vorbe piezișe a- 
dresale vecinului sau taxatoa
rei și, in general, o al moșieră 
care ne 
tor mi nd 
pasageri 
rică cu

Ca unul care
a călători cu autobuzul, chiar 
și In condițiile de mai sus, 
mă întreb: Oare nu putem 
urca in autobuz, chiar alunei 
cînd nu vine după orar, pe 
baza altui criteriu decil al for
ței fizice lulnd cu asalt au
tobuzul, zbătîndu-ne, împăr
țind ghionti, rupînd nasturi?

To(i sîntem grăbiți, toți 
vrem să ajungem mai repede 
acasă. însă pentru aceasta e 
nevoie de o înțelegere tacită, 
de înțelegerea bunului obicei 
de a urca în mod civilizat dind 
prioritate celor de-o virstă cu 
mamele noastre, celor care 
poale sini soțiile sau surorile 
cunoscuților noștri sau, în 
lima instanță, celor care 
venii primii.

Cu puțină bunăvoință și 
încercăm 
că în fi- 
conchrzia 
poate e- 

i și vorbe 
ciștig afîl 

cit și

nimum de efort să 
acest lucru și poate 
nai vom ajunge la 
că numai ostiei se 
conomisi timp, el ort 
„lari". Ar fi un i 
pentru noi, cetățenii, 
pentru transportul în comun

7,00 Cînlă orchestra de mu
zică populară din Giurgiu; 
7,10 Tot înainte; 7,30 Buletin 
de știri; 7 39 Muzică; 7 45 
Matineu muzicalț 8,05 „Pe Mu
reș și pe Tirnave" — emisiu
ne de folclor; 8.30 Buletin de 
știri; 8.35 Muzică de 
9,00 Fragmente din 
„Pescuitorii de perle" i 
zel; 10,00 Buletin de 
10,05 Teatru radiofonic; 
Buletin de 
și formații 
tori; 12,30 
1300 Viața 
pitalei; 13,30 Revista reviste
lor științifice; 13,40 Arii din 
opere; 14,00 Radiojurnal. Spori; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Melodiile ecranului; 15,30 Mu
zică populară; 16,00 Dansuri 
simfonice; 16,15 Muzică; 16,20 
Pe teme medicale; 16,80 Ma
eștri ai madrigalului; 16 50 
Muzică ușoară; 17,00 Radio
jurnal; 17,15 Din pîlnia gra
mofonului; 17,35 Sini și astfiad 
preferințele dumneavoastră ?; 
17,45 Muzicieni români de 
azi despre muzicieni români 
de ieri; 18,10 Orchestrele Va
lentin Grigorescu și Paul 
Ghentzer; 18,30 Antologie de 
literatură universală; 
Muzică; 18,55 Buletin de 
19,00 Album folcloric; 
Curs de limba spaniolă; 
Seară de operă: „Aida" 
Verdi; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Seară de operă (conti
nuare); 21,30 Studioul de poe
zie; 21,50 Seară de operă (con- 
linuare); 22,30 Ciclul „Simfo
nii" de Josef Haydn; 23,00 
Radiojurnal; 23,07 Medalion 
Aurelia Cionca; 23,56 Intîlnire 
cu jazzul; 0,55—1,00 Buletin 
de știri.

balet» 
opera 

de BJ- 
ștlrlj 
12,00 

Soliști

Cele mai vechi urme, referitoare la 
practica medicală pe teritoriu) țării 
noastre, datează din comuna primi
tivă, de la Sfîrșitul neoliticului, a- 
proximativ din mileniul al Il-lea 
î.e.n., conslind din trepanații cra
niene — la Decea — Mureș și Po
iana Bîrlad cu urme de vindecare.

Daco-geții aveau cunoștințe empi
rice de botanică medicală (ungeau 
săgețile cu otravă preparată de ei). 
O dată cu ocuparea romană este 
introdusă medicina hipocrato-'ialeni- 
că și sacerdotală din temph le lui 
Esculap, care dăinuiește mult timp 
după retragerea administrației ro
mane. Ulterior — in perioada feu
dală — pătrunde Ia noi, prin inter
mediul călugărilor ortodocși, medi
cina bizantină care se menține în 
spitalele religioase de pe lingă mă
năstiri — bolnițele.

In a doua jumătate a secolului 
XVII, o dată cu răspîndirea în țara 
noastră a ideilor Renașterii, apar și 
la noi opere medicale care popu
larizează noile cuceriri medicale. 
Cartea lui A. Mavrocordat este una 
dintre primele care popularizează 
ideile lui Harvey. Concomitent, a- 
pare o legislație medicală. La curțile 
domnești și în 
sînt aduși medici 
tîi din Italia și 
In Transilvania

tură sanitară în limba română. Pen
tru asiqurarea cu personal sanitar 
calificat sc înființează la Cluj Li
ceul medico-chirurgical (1775). Ab
solvenții erau magiștri în chirurgie 
și moașe cu diplomă. Liceul a exis
tat pînă în 1872 cînd este transfor
mat în facultate de medicină.
* Cei dinții medici români răsar

crari științifice medicale «-crise de 
un român — Paranaesis : ad audi- 
totis (sfaturi pentru studenți). Din

. genbrația următoare amintim pe Va- 
sile Popp, litefat de seamă, autorul 
primei cărți medicale despTe apele 
minerale de la Arpatac, Bodoc, Co- 
vasna tipărită în românește la 182î.

Ih 1830 se înființează la lași „Cer-
Z

începuturile medici

Perioada pînă la 1850 este < onside- 
ratfi epoca de asimilare a medicinei 
șliințifice la nou In 1850 este che
mat în țară Carol Daviia (1828— 
1889). francez de origine, 
preunfi cu ‘Krețnlescu 
medicina 
serviciul

care îm- 
organizoază 

științifică românească șt 
saditar ' î” principatele

într-o 
princl- 
proces 
dormi 
la Rh-

celebru, ana- 
precurso»

File din istoria
medicinii (VII)

i
din tagma de comerciantă macedo
români cu studii în Italia și Germa
nia. Mulți dintre ei trăiesc în prin
cipate, în Ardeal și chiar la Viena. 
Mai importanți sînt Nicolide din 
Pind, Caracaș, tatăl și fiul, Constan
tin Darvari și Silvestru, Filitti, 
în sec. XVIII. Ei au rol activ 
înfiriparea organizației sanitare 
cipiente din București și Iași ca
itoare pepinieră de viată medicală 
românească. Primul mare medic ro
mân este ardeleanul loan Piuariu- 
Molnar (1749- 1815), oftalmolog de 
piare renume, primul profesor uni
versitar român, autorul primei lu»

toți
în

in-
vi-

nii în patria noastră• •

familiile boierilor 
din Apus (mai în
apoi din Franța), 
apare o litera-

pină la 1880 este epoca de organi
zare a medicinii românești, de acu
ma coaptă pentru a intra 
nouă fază creatoare. Figura 
pală care a desăvîrșit acest 
esle V. Babei? (1854-1926), 
la Budapesta, apoi profesor 
cureșli, bacleriolog
lomo-patolog do renume, 
al medicinii moderne; el creează o 
școală și ridică medicina româneas
că din stadiul ei receptiv, depen
dent, în faza de croațiune și de de
pășire a hotarelor țării. Alto figuri 
de medici progresiști români 
1. Barasci). Pavel Vâslei 
popularizatori ai medicinei;
rinescu 
scolii de 
tră, unul 
sa van ți
I. Cantacuzino (1863—1934) creato
rul scolii de bacteriologic și medi
cină experimentală : 
(1860-1926) care 
mânoasecă do 
Aceștia au făcut 
au urmat 
prestigiul, 
românești

ii 863—1938) 
neurologie 
dintre cei 
neurologi

sînt 
mari 

G. Ma- 
întemeietoru!

din țara noas- 
mai de seamă 
ai timpului;

c.medicala" — 
începe să stu-

■ speri -
o lifera- 
Promoto-

cii I ieșan 
prima societate care 
dieze problemele științifice 
fice, caută să înjghebeze i 
tură medicală româneasca. I 
rii oi sînt Iacob Czibak, Mihai /.< t- 
ta și Constantin Vîrnav. In Munte
nia, primul medic român este Stefan 
V. Episcopescu (1777—1850) 
legendar în București sub 
de Dr. Ștefan.

In 1839 se deschide școala 
șil din București condusă de Tosil 
Sporer, iar în 1842 școala de mică 
chirurgie de la Spitalul Colțea sub 
wlrumarea lui Krețulescu.

de lectură

rănia>' 
numele

de mo-

unite, 
lescu, 
late, 
medici români, spitale și farmacii, 
dă armatei un corp medical caro 
va trece în mod onorabil proba de 
foc în războiul din 1877. In 1857 
înființează Școala națională de me
dicină și farmacie care în 1869 
transformă 
riicină din 
rioadă cel 
învățămînt 
cesleia îi 
loa de medicină din Iași.

Perioada lui

Daviia sprijinit de Krețu- 
medic și politician cu autori- 

organizează un corp de tineri 
români, 

armatei

se 
în Facultatea de inedi- 

București, fiind in acea pe- 
mai important centru de 
medica) din Balcani. A- 

urmează în 1879 Facilita-
I

Davila și Krețuleșcui

multi 
faima 
peste hotare.

T. Ionescu 
a creat școala ro- 
chirurgie modernă, 
începutul;
alții care 

de creație

IOAN BALEA

după el 
au dus 

școliia

medic specialist chirurg |
Spitalul unificat Petroșani 1 j j
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LEGEA Brigadierii
cu privire la exercitarea meseriilor treceau cintînd

de către meșteșugari în ateliere propru
(Urmare din

de

co-
au
au

Potrivit legii, poate exercita o 
meserie în atelier propriu, atît în 
orașe cît și în comune, orice per
soană care are calificarea corespun
zătoare și a obținut autorizația 
exercitare a meseriei.

Se considere! că au calificarea 
lespunzăfoare persoanele care 
pregătirea profesională necesară,
lucrat un anumit timp în meserie 
și posedă carte de meșteșugar eli
berată după trecerea examenului In 
laț a comisiei.

Stabilirea perioadei de lucru în 
meserie pentru persoanele prevăzute 
Ia alineatul precedent se va face de 
Ministerul Muncii.

De asemenea, se consideră că au 
calificarea corespunzătoare persoa
nele cu pregătire tehnică de specia
litate. medie ori superioară, precum 
șl persoanele care posedă carte de 
meșteșugar eliberată în baza Legii 
pentru pregătirea profesională șl e- 
xercitarea meseriilor, din 30 aprilie 
1936.

Constatarea calificării se face de 
către comisiUe de examinare care 
se instituie de organele teritoriale 
ale Ministerului Muncii. In baza re
zultatelor obținute în fața acestor 
comisii, organele teritoriale ale Mi
nisterului Muncii eliberează cariea 
de meșteșugar.

Taxele de examcD se stabilesc 
de Ministerul Muncii, cu avizul Mi
nisterului Finanțelor.

Autorizația de exercitare a mese
riei se eliberează de comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare ale 
municipiilor, orașelor și sectoarelor 
municipiului București sau comune
lor dn unitatea administrativ-terito- 
rială în care solicitantul urmează 
să-și stabilească atelierul. Pentru 
anumite cateqorii de meșteșugari, 
autorizația se va elibera de comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene sau, după caz, al mu- 
uicipiului București.

Meșteșugarii cu ateliere 
au dreptul să 
obiectului; 
autorizația
riei. nroduse, 
hicrări pentru deservirea populației, 
precum si dreplul de a desface bu
nurile produse, în cazul în care a- 
cp“l drept este prevăzut în autori
zație. De asemenea, ei vor putea 
executa, 
rhniate cu organizațiile socialiste 
slot și cooperatiste, produse și 
crări cu materialul propriu sau 
materialul beneficiarului.

Meșteșugarii cu ateliere 
pot fi ajutați de membrii lor 
iwilie picvăzuț; nominal în

proprii 
execute, în limitele 

activității prevăzut în 
de exercitare a mese- 

prestări de servicii,

asemenea,
pe bază de contracte îh- 

de 
lu
cii

proprii 
de fa- 
aulorl- 

z.iția de exercitare a meseriei. Meș
teșugarii au dreptul să pregătească 

de toate 
obligațiile 

legale re- 
lorul de

ucenici, care se bucură 
drepturile și au toate 
prevăzute în dispozițiile 
ferltnare la ucenicia la 
muncă — re li se aplică în med co
respunzător — precum și în con
tractul de ucenicie. In contractul 
«le ucenicie se va prevedea si pe
rioada în care ce? rare au făcut 
ucenicia în atelierele meșteșugarilor 
pol lucra ca angajați după termina
rea uceniciei 'n aceste ateliere'; a- 
cea«tă perioadă nu va putea depăși 
P ani Numărul -’conicilor ce vor 
putea fi DTooătifi în același timp do 
mostesiiqari în atelierele lor va fi 
<le i 2, în raport de specificul me
sei iei.

De asemenea numărul anqaialilor 
provoniti din rîndul ucenicilor pregă
tiți de meseriașul respectiv, care vor 
putea lucra în atelierul acestuia

va li 
mese- 

Salarl- 
stabili 

de re
ia lu-

în sensul prezentei 
ateliere

ca „utilaje" 
seara tîrziu, 

de forfota 
plecau spre

atclie-

proprii

după terminarea uceniciei, 
1—3, în funcție de specificul 
riei și mărimea atelierului, 
zarea acestor angajați se va 
luînd drept bază elementele 
munefare a muncii aplicabile 
crări similare.

Școlarizarea ucenicilor în
rele meșteșugarilor se asigură prin 
formele de învățămînt prevăzute de 
dispozițiile legale referitoare la 
ucenicie, iar probele practice nece
sare obținerii certificatului de mun
citor calificat se vor da în fața 
comisiilor care examinează șl pp 
ucenicii pregătiți în unitățile coope
rației meșteșugărești.

Indemnizațiile ce se acordă uce
nicilor pe timpul pregătirii practice, 
precum și cheltuielile de întreținere 
și transport ale acestora pe timpul 
pregătirii teoretico, se suportă de 
meșteșugarii în ale căror 
lucrează.

Meșteșugarii cu ateliere
se pot aproviziona cu materii prime 
și materiale, din resurse locale șl 
de la magazinele comerțului de stat 
șl cooperatist. Comitetul de Stat al 
Planificării și ministerele cooidona- 
toare vor ține seama la întocmirea 
balanțelor materiale anuale și de 
necesaml de materii prime șl mate
riale pentru meșteșugarii <~'i 
re proprii.

Meșteșugarii cu ateliere 
sînt asiqurati obligatoriu în 
rările sociale din cooperația 
șugărească, plătind n rotizalio 
asigurări sociale t—------
tul profesional impozabil, 
ce se pregătesc L. 
meșteșugarilor beneficiază
pensie de invaliditate 
rile asigurărilor sociale ale coope
rației meșteșugărești, dacă au deve
nit invalizi în timpul și dm cauza 
practicii profesionale. De asemenea, 
urmașii acestora au dreptul la pen
sie de urmaș potrivit reglementari
lor în vigoare Persoanele care lu
crează ca angajați după terminarea 
uceniciei în atelierele meșteșugari
lor vor fi asigurate în asigurările 
socialo din cooperația meșteșugă
rească. Cuantumul cotizațiilor la a- 
sigurările socialo caro vor fi plătite 
de meșteșugari, ațît pentru e'. cît 
și pentru ucenicii și persoanei® 
care lucrează în atelierele acestora 
după terminarea uceniciei, va fi sta
bilit do Uniunea Centrală a Coope 
rativelor Mesteșuqărești. cu avizul 
Ministerului Muncii.

Autorizațiile do exercitare a 
seriei, eliberate meșteșugarilor 
organele în drept pînă la data 
zontol legi, rămîn valabile Titularii 
lor vor putea exercita meseria fără 
a fi supuși dispozițiilor prezenței 
legi referitoare la calificare.

Exercitarea meseriei în alto con 
diții decît colo prevăzute în auto
rizație si în dispozițiile prezentei 
legi rgnstituio contravenție șl se 
sancționează cu amendă de la 50 la 
300 lei.

Exercitarea ea îndeletnicim a me
seriei fără autorizație constituie ln- 

potrlvlt

proprii 
asigu- 
mește- 
! de 

calculată la veni- 
Ucenicii 

în atelierele 
de 

din fondu-

meșteșugarii cu

de protecție a 
dispozițiile 
și pentru

muncii, 
legale, 

atelierele

activității

clientului se asimilează în drepturi 
și obligații 
legi — cu 
proprii.

Măsurile
prevăzute în 
sînt obligatorii 
de meșteșugari.

In vederea îndrumării
meșteșugarilor care lucrează în ate
liere proprii și pentru sprijinirea a- 
cestora în exercitarea meseriei, vor 
funcționa comisii pe lîngă Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești și uniunile județene ale co
operativelor meșteșugărești.

Prezenta lege intră în vigoare la 
60 de zile de la data publicării, 
înăuntrul acestui termen, se vor 
emite instrucțiuni de aplicare.

bele și lopețile 
mecanizate. Pînă 
șantierul răsuna 
muncii. Dar cînd
cabanele din tabăra aflată lîn- 

vechea gară — unde se află 
acum noua otelărie Martin — 
brigadierii cîntau...

Primul bloc din preajma pă
durii Chizid, acolo unde avea 
să se construiască Orașul mun
citoresc cu cele patru micro- 
raioane ale sale, a fost înăl
țat de către brigadieri, care 
cărau cărămida cu „samarul", 
pînă la cel de-al treilea nivel...

Pomii înalți care străjuiesc 
astăzi bulevardele municipiu
lui Hunedoara, șoptesc par
că, în adierea ușoară a

ni e- 
de 

pre-

proprii, 
ucenicii 
oronrii.

fracțiune si se pedepsește 
Ionii penale.

Mpsteșuoarii cu ateliere 
membrii lor de familie si 
meștesunarilor cu ateliere
precum si nersoanele care după ter
minarea 'irenîciei lucrează în atcl’e- 
r»țe acestora. pot participa la actl- 
v'tntpa cnltural-soortivă organizată 
în cadrul cooperativelor meșteșugă
rești.

Persoanele care exercită o mese
rie pe cont propriu la domiciliul

Triajul liniilor ferate normale de la preparația Lupeni. De aici por
nesc spre beneficiari sute, mii de vagoane cu cărbune extras de minerii 
din lupeni și Uricani și inobilat de preparatori.

violului, melodia ritmică 
a eîntecuiui de brigadă, me
lodia aceea care trezea Ia 
viață un tîrgușor cu străzi 
înguste și pline de praf...

Peste puțin timp, 
au rămas la 
vor întîlni la 
siderurgiști 
pentru a le 
muncit și trăit în prima bri
gadă sosită la Hunedoara, cu 
douăzeci de ani în urma. Vor 
vorbi tinerilor un maistru Jur
nalist, un inginer, un judecă
tor, nn lăcătuș, un ziarist.

Despre ce ? Poate despre 
drumul lor în viață, care n în
ceput, cînd unii nu aveau nici 
16 ani împliniți, o dată ru ve
nirea primei brigăzi la Hune
doara...

cei 
Hunedoara, 

lfl mai cu tinerii 
și constructori 
pțvesti cum au

Pentru ca munca educativă în rîndul tinere 
tului să aibă un caracter cu adevărat tineresc

Au trecut mai bine de 5 luni de 
la publicarea Hotărîrii plenarei G.G. 
al P.C.R. cu privire la munca edu
cativă în rîndul tineretului și peste 
8 luni de la Consfătuirea pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist 
care au jalonat sarcinile de mare 
răspundere ale organizațiilor de ti
neret pe linia perfecționării forme
lor muncii de educație în rîndul ti
nerei generații. A fost stabilită 
drept o cerință primordială a mun
cii educative în rîndul tineretului 
depășirea metodelor de muncă înve
chite, rigide, nealractive pentru ti
neri și promovarea unor forme vil 
de activitate, corespunzătoare par
ticularităților do vîrstă, pasiunilor 
și preferințelor color cărora li se 
adresează.

Întrebarea la im .un cerut răs
puns tovarășului Săcăluș Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al U.T.C. a fost, așa
dar. următoarea: IN CE MASURÂ 
ESTE ÎN PAS CU CERINȚELE AC
TUALE PUSE DE PARTID DE VIA
ȚĂ. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN 
RÎNDUL TINERETULUI DIN VALEA 
JIULUI; ÎN CE CONSTAU ÎMBU
NĂTĂȚIRILE ÎN MUNCA ORGANI
ZAȚILOR NOASTRE U.T.C.?.

Hofărîma conducerii partidn- 
«tocunienlele Consiatiiirii pe 
a U.T.C. au fost dezbătute pe 
de activul nostru salariat șt

nesalariat, ne-a relatat interlocuto
rul. Cu acest prilej, pe baza propu
nerilor făcute, s-a definitivat șl pro- 
nramul activităților educative cu 
tineretul, punîndu-se un accent deo
sebit pe 
ediieatle.
a cuprins
tirea educării tineretului
că, cicluri de activități pe teme, în- 
tîlniri cil activiști de partid, acti
vități educative. moral-cetățenești, 
dezbateri cu juriști, acțiuni sportive, 
excursii.

In ce

lizat piuă 

laborat î

măsură a fost rea-

acum programul e-

activități pe teme 
toate școlile profe- 

și in licee. De asemenea, în 
Lupeni, Petroșani, Petrila, 
șl Uricani s-au organizat 
cu activiști de partid cu

— Cicluri de 
au avut loc în 
sionale 
orașele 
Vulcan 
tntllniri
care prilej s-a vorbit tinerilor des
pre politica Internă și externă a 
P.C.R. In Petroșani, tinerii au avut 
o întllnire cu un jurist, s-au orga
nizat și cîteva dezbateri pe teme de 
etică cetățenească. In Petrila. Ani- 
noasa, Lupeni și Uricani au avut 
loc aproape In fiecare simbătă șl 
duminică întruniri tinerești, seri 
distractive. Aceste reuniuni au con
ținutul mult îmbunătățit, cuprlnzînd 
diferite concursuri pe teme de cul
tură generală.

In ceea ce 
rlstlce, putem 
cepului anului 
de excursii Ia 
proape 7 000
reușite au fost excursiile la monu
mentele eroice de la Sarmizeqetusa, 
Costești. precum si cele la Rucu- 
rești-Buftea, Hunedoara și altele. 
S-a lărqlt și mișcarea sportivă în 
rîndul tineretului precum șl preocu
parea pentru amenajarea bazelor 
sportive.

Totuși, 
toare nu 
tot, mai
rea masei de tineri în acțiunile ce 
le întreprindem. Bunăoară, duminică 
am fost cu 680 de tineri la Costești. 
Dar, restul de aproape 15 000 de ti
neri din Valea Jiului ce au făcut ? 
Stnt puține inițiative, jos. în organi
zațiile U.T.C. Aceasta șl din cauza 
slabei preocupări a membrilor 
ronlni comitetului nostru pentru
tragerea activului obștesc lărgit la 
impulsionarea inițiativei 
strădaniilor organizațiilor 
pentru a iniția acțiuni cit mai 
te, Interesante.

Evident, în asigurarea unui 
conținut cit mai bogat și mai 
adecvat tuturor manifestărilor 
tinerești, în realizarea lor la 
un nivel de cultură cît mai 
elevat, trebuie să se facă sim
țită contribuția nemijlocită și 
a celorlalți factori educativi, 
organizații de masă și institu
ții de cultură.

Totuși, în promovarea nou
lui și a fanteziei, în depășirea 
inerției și a șabloanelor în 
munca cu tineretul, cuvîntul 
hotărîtor îl au de spus comi
tetele U.T.C., în frunte cu co
mitetul municipal și 
biroului acestuia, 
caz, este loc pentru 
tă efervescență spre
ra acțiunilor educative cu ti
neretul un caracter cu ade
vărat tineresc!

membrii 
In orice 

mai mul- 
a asigu-

O zi la ștrandul

„Preparaforul“ din Lupeni
din ora- 

porțile. la 
aici vin 
vîrstnicl,

Ini. 
(ară 
larg

formele
Printre
acțiuni

noi. 
altele, 
pentru

atractive de 
proqramul 
imbunătă- 

prin mun-

jocuri distractive, 
privește acțiunile 
releva că de la 
au avut loc peste 
care au participat
de tineri. Cele mai

tu- 
în-
40
a-

I. DUBFK

Ștrandul „Preparatorul" 
șui Lupeni și-a redeschis 
1 mai. De atunci, zilnic, 
sute de oameni, tineri și
pentru a petrece cîteva ore plăcute 
în bătaia soarelui și-n bazinul de 
apă termoficat. Duminică, ștrandul 
a fost mai populat ca orieînd. In- 
cepînd de la ora 8 dimineața și 
pînă seara, pe aici s-au perindat a- 
proape 1 000 de persoane. Cele doua 
bazine de înot au devenit ad-hoc loc 
do desfășurare a unor întreceri spor
tive : sărituri de la trambulină, na- 
tatie. Deși are peste 300 de locuri, 
vestiarul a 
aglomerat.

Cei 
vedit 
cianul 
trala 
de la 
Bornemîsza Pali, de la spitalul 
localitate, 
de Ia E.M. Lupeni, 
șroala de maiștri Lasso Carol, pre
cum și tov. Ardeleana Victor, di
rectorul preparatiel, omul prin stră
dania și pasiunea căruia ștrandul a

devenit ceea ce este: o puternică 
baza de agrement căutată de mii de 
oameni. Do la ștrand n-au lipsit 
nici copiii, mulți elevi la școlile din 
localitate sau la cele din Vulcan și 
Paroșeni. Unii sînt înotători con- 
sacrați, iar alții abia acum 
să „plutească" pe suprafața 
far bufetul le-a oferit 
lanților răcoritoare, gustări,
că încăperea chioșcului <• mult 
mică.

— Vom avea 
încăpător — no 
torul ștrandului, 
lin Dar, o dată 
bufetului se mai
cabine pentru închiriat, doua vestia
re moderne, se mărește gazonul.

Aceste obiective noi, care după 
cum se preconizează, vor fi dale 
în folosință în luna iunie, vor con
tribui la o și mai mare poDiiîaritate 
a ștrandului „Preparatorul". vot 
duce în continuare faima harnicilor 
gospodari de Ia preparația din Lu* 
peni.

inițiativa, căutările nova- 
sînt prezente încă peste 
avem lacune în cuprlnde-

bl- 
a-

fost tot timpul stipra-

învață 
apei, 

solici- 
Păcat 
prea

1 bufet 
îngri ji-

mai 
a fi
Șara

înotători s-au do- 
astădată enerqeti-

buni 
și do 
Eugen de Ia termoren- 

Paroșeni, șoferul Bojog Tuliți
coloana T.A. Lupeni. medicul 

din 
minerul Vass Alexandru 

elevul de la *

în curînd un 
informează i

Așteleanu Constan- 
cu noua clădire a 
construiesc 47 de

P. BRFBEN

VOLEI BOX
Faza municipală 
a campionatelor 
școlare

Minerul Lupeni a cîștigat întrecerea 
cu Metalurgistul Cugir

de jos, a
U.T.C. 

mul-

— Așadar, rezultatele

mi-s cele scontate?

încă

— Categoric, nu. Mai avem 
te de făcut. In continuare, vom ini
ția acțiuni variate, capabile să sus
cite șl mai 
Simțim însă 
unor organe
— profesori, 
stntem sprijiniți de tovarășii de la 
Casa de cultură, Comitetul pentru 
cultură și artă, Consiliul sindicatelor.

mul-

mult Interesul tinerilor, 
necesitatea sprijinului 

șl cadre de specialitate 
pedagogi, artiști. Puțin

Șoseaua de pe 
îmbracă haină

(Urmare din P<»g M

antierului în patru loturi dis
tincte. Lotul Livezeni — con
dus de ing. Zglobiu Gheorghe 
este cel mai 
Teritoriul lui 
tinde doar pe 
Gambrinus în 
Polatiște. Lotul numără peste 
200 de muncitori, avînd în do- 
tatie 
tre care 
pompe, 
grupuri 
și multe

aproape de noi. 
de lucru se în- 
7,5 km — de la 
jos pînă după

numeroase utilaje prin- 
buldozer, automacara, 
cilindri compresori, 

de motocompresoare 
altele necesare lucru-

șoselei 
km — 
lotului

EI

Execuția modernizării 
— numai pe acești 7,5 
pune probleme grele 
de constructori Llvezeni. 
trebuie să execute 36 000 mc 
ziduri de sprijin, 20 podețe 
tubulare și un pod de 16 me
tri (Polatiște), să facă 56 000 
mc derocări cu exploziv șl 
7 400 mc derocări terasamen-

Duminică, conform programării, 
la Vulcan s-a desfășurat faza pe 
municipiu a campionatului școlilor 
generale la volei. La startul acestor 
întreceri s-au prezentat învingăto
rii fazelor pe centru din Lupeni și 
Petroșani. In întrecerea echipelor 
masculine, cea mai bună compor
tare au avut-o elevii de la Școala 
generală nr. 1 Vulcan (antrenor 
Irina Szobo) care învîngînd cu sco
rul de 3-1 formația Liceului din 
Petrila, a ocupat locul I, obținind 
și calificarea în faza județeană.

In disputa fetelor este de men
ționat 
echipei 
Petrila 
Vulcan, 
rile au
durile elevilor vulcăneni, 
în mare 
generale nr. 4.

sala de sport din Lupeni a a- 
loc zilele trecute o gala de box 

Minerul Lupeni și

și 2 seniori, lupenenii le-au 
pugiliști echivalenți ca \ irstă. 
dovadă de o mai bună pregă- 

fizică și orientare în ring, de 
au

(C) ; categ.

surprinzătoarea victorie a
Școlii generale nr. 5 

asupra echipei Liceului 
cu scorul de 2—1. Intîlnl- 

stirnit un viu interes în rîn- 
prezenți

număr pe teienul Școlii

Prof. Fciul Menczel

defileul Jiului
noua

fundații din pia-
2 500 mc funda

vibrat, 
piatră, 
piatră 

lucrări.

te, 8 500 mc 
tră spartă și 
ții de balast, 8 000 ml maca
dam, 4 000 ml asfalt, 3 600 mc 
îmbrăcăminte de beton
4 700 ml parapeți de
5 700 mp pereuri de 
brută și alte asemenea
Socotit la scara celor patru lo
turi — pe lungimea întregu
lui defileu al Jiului — putem 
să ne facem o idee despre 
munca deosebit de grea ce tre
buie depusă pentru moderni
zarea acestei importante șosele.

Muncind cu mult avînt, con
structorii de drumuri au în
scris la activul lor numeroase 
realizări: peste Î0 km de șo
sea a primit deja haina nouă 
a modernizării — asfalt sau 
beton. Este adevărat că a- 
cești kilometri de haină nouă 
sînt fragmentați, cuprinzînd 
porțiuni de 1, 2, 3 km, dar, 
încetul cu încetul, capetele

In 
vut 
între echipele 
Metalurgistul Cugir. Deoarece echi
pa din Cugir s-a prezentat cu 6 ju
niori 
opus 
Dînd 
tire
un surplus de voință, gazdele 
înclinat balanța victoriei de partea 
lor, cîștigînd întîlnirea cu 6—2.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate, în ordinea categoriilor de 
greutate : categ. spuii-muscă: Stra
ie Ernest (Lupeni) b.ab. 1 Mijloiann 
loan (Cugir); caleg. muscă: Ciocea 
Leorian (L) b.p. Dănulet Dumitru 
(C); categ. cocoș: Griden Vasile 
(L) b.ab. 1 Sian Romeo (C); categ. 
pană: Șanta Vasile (L) p.p. Barna 
Alexandru (C) ;e caleg. seminșoară : 
Cercel loan (L) 
sile (C); caleg. 
goi (L) b. ab. 1 
caleg. mijlocie

binemeritate ale

acestei reuniuni

b. ab. II Todea 
ușoară : Crețu 
llâiasă Solomon
«șiră: Morar Petru

Va- 
Gli- 
tC);

porțiunilor ajung să se uneas
că dîndu-și mîna intr-o pan
glică continuă. In prezent, de 
îa Sadu în sus, spre noi, por
țiunea modernizată atinge pes
te 2 km (acum se reasfaltea- 
7.ă șoseaua prin mijlocul Sa
dului). Apoi mai este o por
țiune însemnată asfaltată la 
tainici, iar dinspre Sadu îna
intează spre Lainici mașina 
de betonat — care îp curînd 
„va da mîna" cu Lainici. E- 
ocistă încă și alte porțiuni as
faltate printre care și la noi, 
între Polatiște și Livezeni. un
de șoseaua este gata pe circa 
2 km. Se lucrează intens la 
numeroase derocări (tăierea 
stîncilor), există porțiuni mari 
unde se fac ultimele pregă
tiri înaintea așternerii asfaltu
lui, pe întreg traseul sînt puși 
în execuție sute de metri li
niari ziduri de sprijin.

întregul defileu al Jiului 
clocotește de muncă intensă : 
constructorii de drumuri s-au 
angajat ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să termine moderniza
rea, să îmbrace cu haina nouă 
a asfaltului și betonului în
treaga șosea.

(L) b.p. Valicek loan 
mijlocie: Rusii Lazăr (L) p. desealif. 
I Parasca Marcel (C). Ultimele două 
meciuri s-au disputat între seniori. 
Cea mai frumoasă întllnire a fost 
cea dintre Morar Petru și Valicelt 
loan Lupeneanul s-a aruncat la 
luptă cu toate forțele și cunoștin
țele tehnice obținind o clară victo
rie și aplauzele 
publicului.

In deschiderea
pugilistice au avut loc trei întîlnirl 
între boxeri localnici. S-au întîlnit: 
cateqoria minimă : Grancea Dumi
tru — Dărămuș Grigore (meci nul); 
categoria seminșoară; Stîngă Flo
rian — Santa Victor (meci nul) șl 
categoria ușoară: Munteanu Zaha
rin — Szekely Dionisie (meci nul).

Organizarea galei a fost foarte 
bună, dar am semnalat absența unul 
medic.

D. BREZOiANU
Lupeni

HA MD BAL

Minerul
Utilajul Petroșani 9-12

Vulcan

In cadrul 
pal, echipa 
asociației Minerul Vulcan, antre
nată de prof. Nicoară Eugen, a 
cedat în fața handbalistelor din 
Petroșani, mai bine pregătite fizic 
și tactic.

Primul joc, prima înfrîngere pe 
eren propriu I Așa-i începutul I

Ar fi greșit dacă am cere mai 
mult de la tinerele noastre handba
liste care n-au fost pregătite su
ficient. întrucit asociația „Minerul" 
s-a hotărît doar în ultimele zile să 
înscrie această echipă de handbal 
n campionat.

Dovedind că au
reptat, printr-o preaătire 
ten să. vor putea face 
succes echipelor mai 
gazdele au condus totuși, 
15 minute, prin ounctele 

Gîrjoabă si Mocanu.
edot în final duoă un me-i rt*»stu! 

cM bun, cu 9 1°
Tudor MUCUȚA

Vulcan

campionatului munici- 
de handbal feminin a

"oință și că, 
mai în- 
fată cu 
rutinate, 
timp de 
înscrise 

Dar. au
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Desigur, condițiile în care cele 
două țări se află plasate în interio
rul și în afara lor sînt cît se poate 
de diferite. De aici existența, la dv. 
și la noi, a unor orînduiri politice 
și economice care, în momentul de 
fată, nu se aseamănă. Dar, în pofi
da acestei diversități, aceleași obi
ective însuflețesc cele două popoare 
ale noastre și, îmbinîndu-se cu o 
simpatie firească și multiseculară, le 
determină să acționeze în comun.

In primul rînd, noi, români și 
francezi, dorim să fim noi înșine, 
adică, potrivit cuvintelor Iui Emi- 
nescu : „Statul national, și nu statul 
cosmopolit". Aceasta nu înseamnă 
că noi refuzăm să stabilim cu alții 
relațiile privilegiate pe care ni Ie 
pot recomanda vecinătatea geogra
fică, evenimentele istorice și datele 
economice, sau să subscriem la anu
mite angajamente internaționale 
care privesc progresul sau securita
tea lumii sau să sperăm că într-o 
bună zi, în virtutea unui consimță- 
mînt general, omenirea va ajunge 
să se organizeze astfel îneît tuturor 
să le fie asigurate dreptatea și pa
cea. Aceasta, însă, cu condiția ca 
destinul nostru, calea noastră, po
litica noastră să ne aparțină. A- 
ceasta, nu numai din motivul ele
mentar că ne place să fim stăpîni 
în casa noastră, dar de asemenea 
pentru că credem că națiunile sînt 
acelea, care, fiecare cu sufletul șl 
trupul său propriu, constituie, la 
urma urmei, elementele ireductibile 
și resorturile Indispensabile ale vie
ții universale.

Credem aceasta în primul rînd în 
ce privește Europa noastră. Care a 
fost, de fapt, cauza inițială a cum
plitelor sfîșieri suferite de ea, dacă 
nu pasivitatea de care prea multe 
state, pentru că se îndoiau de ele 
însele au dat dovadă mult timp și 
flecare în parte, fată de cel care 
pretindea să o domine? Cum s-ar 
putea întîmpla ca ea să fie mîine 
aruncată într-o nouă catastrofă alt
minteri decît printr-un conflict care 
datorită unei rușinoase dispariții a 
suvpranitătilor naționale, ar izbucni 
între două mari puteri ce se înfrun
tă de-a lungul unei linii situată, to
tuși, în afara propriilor lor frontie
re și care despică continentul nos
tru ? Ce se poate face ca să dispară 
situația amenințătoare și stearpă în 
care sistemul blocurilor opuse men
ține astăzi Europa, dacă națiunile 
Apusului, Centrului și Răsăritului 
său nu sînt dispuse să practice în
tre olp destinderea, înțelegerea și 
cooperarea care, numai ele, îi vor 
permite să-și soluționeze propriile 
probleme, îndeosebi problema qer- 
manlS, să-și organizeze securitatea, 
să-șl dezvolte în mod complet re
sursele și capacitățile sale? Este de

Franța contemporana prezintă o spectaculoasă dezvoltare a 
multora din coordonatele sale economice. Se înalță obiective in
dustriale moderne, transporturile suferă o continuă transformare 
pe temeiul tehnicii noi, importante amenajări funciare — ca de 
pildă cele de la gurile Rhonului, din Languedoc sau Roussillon 
— schimbă peisajul tării.

Această activitate vie și diversă (ace să se întrevadă locul 
lot mai important pe care ea îl va ocupa în angrenajul economic 
mondial.

In clișeu : Vedere panoramică a uzinelor Citroen din Chartres.

Sesiunea Consiliului 
dezvoltării industriale

• Adoptarea unei rezoluții inițiate de România
VIENA. — Cea de-a doua sesiu

ne a Consiliului dezvoltării indus
triale a adoptat în unanimitate pro
iectul de rezoluție inițiat de Ro
mânia cu privire la formarea de ca
dre naționale în domeniul dezvoltă
rii industriale. La această rezolu
ție au fost coautoare II țări din 
toate regiunile geografice ale lumii.

Subliniind importanța punerii în 
valoare și utilizării rationale a re
surselor umane în procesul dezvol
tării, rezoluția a aprobat diferitele 
programe initiate de Organizația 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 

Ia sine înțeles că o schimbare atît 
de amplă a condițiilor actuale ex
clude orice dominație străină asu
pra popoarelor Continentului nostru, 
implicînd ca fiecare dintre ele să 
se exprime numai prin propriul său 
glas și să acționeze numai pe sea
ma sa.

La noi se știe că aceasta este 
direcția pe care România a ales-o 
și că, fără a înceta să mențină con
tactul strîns cu vecinii săi, îndeo
sebi cu Moscova, relațiile sale cu 
Occidentul, și, în primul rînd, cu 
Parisul, îmbracă un caracter nou. 
La dumneavoastră se știe că Franța 
procedează exact la fel. Intr-adevăr, 
ea se desprinde, firește nu de prie
teniile ei occidentale, ci de orice 
subordonare atlantică, fie ea poli
tică, militară sau monetară. Ea re
stabilește cu națiunile din Estul șl 
Centrul Europei, șl în primul rînd 
cu Rusia, relațiile cordiale pe care 
le-a întreținut atîta vreme și cu atît 
folos. Prin persoana mea, la amabila 
invitație a domnului președinte 
Ceaușescu șl după rodnica vizită 
făcută la Paris, în urmă cu patru 
ani, de domnul președinte Maurer, 
ea vine să salute România la ea a- 
casă șl să marcheze faptul că cele 
două popoare ale noastre înnoadă 
din nou, frățește și liber, firul tim
pului.

Da I Pentru unitatea Continentului 
nostru să dăm împreună exemplul. 

Să facem aceasta din motive rare 
sînt, desigur, naționale șl europene, 
-iar care, tocmai prin aceasta, inte
resează întreaqa omenire. Deși civi
lizația mașinilor aduce lumii noas
tre de astăzi foarte largi posibilități 
de descătușare și de bunăstare, ea 
conține de asemenea, toate mij
loacele de asuprire și distrugere. In 
plus, pe măsură ce ritmul său se 
accelerează, ea creează deosebiri 
'•reseînde între popoarele deja trans
formate și rele care nu s-au trans
format încă. Dacă primele nu vor 
aduce celorlalte un ajutor masiv șl 
organizat — ceea ce statele conti
nentului nostru, de îndată ce s-ar 
reuni, ar fl perfect capabile — s-ar 
naște riscuri de nedreptate, de ură, 
de lupte din ce în ce mai odioase 
și tnai distrugătoare. Ieri, Europa a 
fost aceea care, sfîșiindu-se a îm
pins universul în nenorocire. Astăzi, 
ea este aceea care, unindu-se, poa
te și trebuie să restabilească, de la 
un capăt la altul, un echilibru ra
țional. să-i asigure pretutindeni pa
cea. să-I conducă în ansamblul său 
«ore progres.

Intr-adevăr, domnule nreședinte, 
doamnelor si domnilor deputati, în
țelegerea activă si hotărîtă dintre 
România și Franța, în timp ce întă
rește independenta uneia și celei
lalte este pentru Europa un element 
al salvării sale șl un serviciu adus 
tuturor oamenilor.

industrială (ONUDI) în colaborare 
cu guvernele țărilor membre, pentru 
formarea de personal calificat la di
ferite nivele, facilitarea schimbului 
de experiență și promovarea dez
voltării diferitelor ramuri. industriale.

Luînd cuvintul în cadrul discuți
ilor asupra proiectului de rezoluție, 
delegatul român Dumitru Țibuleac 
a vorbit despre importanta deosebi
tă a pregătirii de cadre naționale 
calificate pentru accelerarea proce
sului de industrializare a țărilor în 
curs de dezvoltare.

In Vietnamul de Sud, trupele americane continuă, alături de 
armata saîgoneză, acfiunile lot agresive împotriva îorfelor patrio
tice, împotriva F.N.E. în care pături tot mai largi din întreaga 
omenire văd pe adevăratul reprezentant al poporului vietnamez. 
Această stare de lucruri suscită indignarea firească a unor oa
meni trăind pe paralele diferite, dovadă instantaneele ce surprind 
demonstrata de protest impotriva războiului dus de S.U.A.. în 
Vietnam.

In clișeu.: La Viena (Austria}, coloane de demonstranți cer 
încetarea războiului agresiv al S.LJ.A. în Vietnam și recunoaș
terea de către Austria a R.D. Vietnam.

VIETNAMUL DE SUD

Fenomenul dezintegrării ia amploare 
în rîndurile armatei saigoneze

SAIGON. — Concomitent cu pre
lungirea intervenției americane în 
Vietnamul de sud, cu înfrîngerile 
suferite de unitățile interventioniste 
americane în luptele angajate cu pa- 
triotii sud-vietnamezi, surse bine in
formate de la Saigon relatează des
pre procesul de dezintegrare a ar
matei guvernului marionetă de la 
Saigon. Astfel, se arată că numai 
în lunile februarie și martie a. c. 
numărul soldatilor și ofițerilor sai- 
gonezi care au dezertat alăturîndu- 
se forțelor patriotice a fost aproape 
egal cu cel înregistrat între anii 
1961 - 1966. Dacă în 1961 cei care 
dezertau din armata sud-vietnameză 
erau în cea mai mare parte milițieni 
din grupele de autoapărare ale că
tunelor, de data aceasta fenomenul 
de dezintegrare se manifestă în ca
drul unităților de infanterie, artile
rie, unități blindate, instalații radar, 
serviciile de informații și transpor
turi.

Potrivit cifrelor oficiale, în pe
rioada 1961—1966 circa 151 000 de 
soldați și ofițeri au dezertat din ar
mata saigoneză. In februarie a. c„ 
de partea forțelor patriotice au tre
cut circa 200 000 soldați și ofițeri 
din armata aiitoritătilo'r saigoneze, 
întorcînd armele împotriva agresori
lor. In fata acestei situații, grave 
pentru administrația sud-vietnameză, 
a fost creat un tribunal militar In- 
tinerant care poate condamna la

— e —

Elaborarea unei „legi 
speciale" în Grecia

ATENA. — Regimul militar grec 
a dat publicității o lege cuprinzînd 
prevederi speciale în legătură cu 
mobilizarea forțelor armate și a ci
vililor, bărbați și femei, în situații 
apreciate drept excepționale. Legea 
prevede, de asemenea, mobilizarea 
completă, în asemenea cazuri, a tu
turor resurselor particulare și na
ționale, precum și anularea contrac
telor de muncă ale muncitorilor șl 
stabilirea unui regim special de 
preturi și salarii.

Erupfia 
vulcanului 
Etna

ROMA. — Etna — cel mai 
mare vulcan activ din Euro
pa — a început din nou să 
erupă. Lava incandescentă a 
fost aruncată la peste 400 m 
altitudine. Mii de persoane au 
urmărit, în timpul nopfii de 
luni spre mărfi, unul dintre 
cele mai frumoase spectacole 
oferite de. erupfia vulcanului, 
care a putut fi observat de 
la mari distante. Vulcanul 
Etna a erupt violent de pesle 
500 de ori în aproximativ 
două milenii și jumătate, iă- 
cind aproape un milion de 
victime. In secolul nostru ac
tivitatea lui s-a calmat, inre- 
gistrindu-se numai erupții mi
nore. Pe versanfii acestui vul
can, care atinge 3 200 metri 

I înălțime, se află numeroase 
localități rurale. Experfii con
sideră că locuitorii acestor 
sale nu sînl expuși vreunui 
pericol

muncă fortală sau închisoare pe di
ferite termene pe cei care refuză 
să mai lupte alături de americani 
împotriva forțelor patriotice. In 
ciuda măsurilor adoptate de autori
tăți, fenomenul dezintegrării ia am
ploare în rîndurile armatei saigo
neze. După cum relevă agențiile a- 
mericane, în Vietnamul de sud lu
nar dezertează din rîndurile unități
lor saigoneze aproximativ Î5 000 de 
militari.

• BUDAPESTA. - La 15 mai a 
sosit la Budapesta o delegație do 
partid și guvernamentală a R. P. 
Polono în frunte cu Wladyslaw Go
mulka, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri. De
legația va purta discuții și va sem
na noul tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între
R. P. Ungară și R. P. Polonă.

Situația operațiilor 
de transplantări ale inimii

NEW YORK. — Starea sănătății 
lui John Stuckwish, în vîrStă de 
62 de ană, care a fost supus la 7 
mai unei operații de transplantare

O nouă premieră 
mondială 
chirurgicală ?

LONDRA. — Chirurgii britanici 
de la spitalul national de cardiolo
gie au anunțat intenția de a realiza 
o „premieră mondială chirurgicală": 
transplantarea simultană a inimii și 
plămîniior unui bolnav. Pacientul a 
fost ales de acum și a confirmat că 
a dat în scris acordul său pentru a- 
ceastă operație.

9 ISTANBUL. — In fata Univer
sității din Istanbul a avut ioc o 
demonstrație a studenților, care au 
protestat împotriva apartenenței Tur
ciei la N.A.T.O. In cursul ciocniri
lor cu poliția au fost arestați 106 
studeuti.

S.U-A. — La clinica Univer
sității din Stanford (Califor
nia), dr. Norman E. Shumway 
a efectuat o nouă operație de 
transplantare a inimii. IN 
FOTO: Dr. Norman E. Shum
way (stingă) și. clădirea clini
cii din Stanford (dreapta).

Rebeliune declanșată 
in Republica 
Populară 
a Yemenului de sud

ADEN — Luînd cuvintul la 
posturile de radio și televiziune 
din Aden, Mohommed Kahtan 
Al-Shaabi președintele Republi
cii Populare a Yemenului de 
sud, a anunțat marți noaptea câ 
în trei regiuni din estul țării ele
mente antiguvernamentale au de
clanșat o rebeliune. După cum 
a precizat președintele rebelii de
țin în prezent controlul în trei 
centre șl anume : Adyem, Chatra și 
Gaar — unde au dezarmat garda 
națională și au operat numeroase 
arestări în rîndul funcționarilor 
administrației. Intrucît elementele 
rebele, cărora li s-au alăturat și o 
serie de triburi din regiunile men
ționate, au respins apelul de a de
pune armele, a subliniat Al Shaabi, 
trupele guvernamentale au primit 
ordin să se îndrepte spre centrele 
de rezistență ale acestora.
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Nigeria a rupt rela(iile 

diplomatice 

cu Coasta de Fildeș

LAGOS — Un purtător de cu- 
vînt al guvernului federal nigerian 
a anunțat marți seara la cîteva 
ore după recunoașterea de către 
Coasta de Fildeș a Biafrei, că 
Lagosul a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu această țară.

Coasta de Fildeș este a treia după 
Tanzania și Gabon care a recunos
cut Biafra.

O importantă hotărîre 
a guvernului Algeriei

ALGER. — „Monopolul asupra dis
tribuirii produselor petrolifere și a 
derivatelor lor, precum și stocarea 
și transportul acestora vor reveni 
în întregime societății naționale de 
transport și comercializare a hidro
carburilor — Sonatrach", a anunțai 
agenția Algeriană de presă.

a inimii este considerată ca fiind 
„critică".

Col de-al doilea operat la spitalul 
St. Luke din Houston (Texas), Eve
rett Thomas (47 de ani), a intrat în 
convalescentă. Starea sănătății sale 
este apreciată ca fiind „excelentă".

La Londra, Frederick West (45 de 
ani), operat la 3 mai, a putut marți 
să se doa jos din pat și va fi mutat 
probabil din camera sterilizată, un
de a fost ținut pînă în prezent.

Preotul Charles Boulogne (45 de 
ani) care a devenit sîmbăta trecuta 
la Paris cel de-al 14-lea pacient su
pus unei operații de transplantare 
a inimii „continuă să se afle într-o 
stare satisfăcătoare".

fn sfîrșit, sud-afrioanul Philip 
Blaiberg (58 de ani), operat în urmă 
cu patru luni și jumătate la Ca
petown, se află de două luni în casa 
sa și se simte excelent.

O. N. U.

Dezbaterile din Comitetul Politic 
asupra problemei neproliferării 
nucleare

NEW YORK. — Trimisul specia! 
Agerpres, Nicolae Tonescu, trans
mite : Luînd cuvintul în ședința de 
marți a Comitetului Politic al Adu
nării Generale a O.N.U., reprezen
tantul permanent al Iugoslaviei, 
Anton Vratusa, a arătat că „în com
parație cu proiectele anterioare, tex
tul care se află în prezent în fata 
noastră marchează un progres sub
stantial". „Totuși, a subliniat vor
bitorul, delegația iugoslavă conside
ră că există încă prevederi ale tra
tatului care necesita îmbunătățiri". 
„Guvernul iugoslav, a spus vorbito
rul, este convins că încheierea unui 
tratat de neproliferare trebuie să 
aibă la bază un echilibru accepta
bil al obligațiilor statelor nuclearo 
și nenucleare, care să ducă la mă
suri concrete de dezarmare și, în 
primul rînd, de dezarmare nucleară, 
să asigure drepturi egale pentrlt 
statele care nu dețin arme nucleare 
în ce privește accesul la beneficiile 
folosirii energici atomice și ale ex
ploziilor nucleare în scopuri paș
nice".

Arătînd că „actualele propuneri 
do garanții nu sînt satisfăcătoare" 
Si pronuntîndu-se pentru asumarea 
de către puterile nucleare a „obli
gației că nu vor folosi sau amenința 
cu folosirea armelor nucleare îm
potriva statelor semnatare alo Tra
tatului, care nu dețin asemenea 
arme pe teritoriul lor", Anton Vra- 
tușa și-a exprimat speranța că „în 
cursul actualei sesiuni se vor qăsî 
soluții acceptabile ppntru marea ma
joritate a statelor membre".

O amplă declarație a făcut în șe
dința de marți dimineața reprezen
tantul Indiei, M. A. Husain. „Un tra
tat de neproliferare, ca să fie efi
cient, viabil și general acceptabil, 
trebuie să prevină proliferarea atît

„Aceâstă hotărîre importantă, a 
precizat agenția citată, a fost anun
țată de președintele Boumedienne 
în cadrul unei declarații făcute marți 
seara presei naționale”.

PHENIAN." — In comunicatul cu 
privire la vizita delegației P.O. 
Francez, condusă de Raymond Guyot, 
făcută în R.P.D. Coreeană, se men
ționează că această vizită a adus o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și clasa muncitoare 
din cele două țări.

Puternică furtună 
în Macedonia

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Taniug, în noaptea de 14 
spre 15 mai regiunile de vest ale 
Macedoniei au fost cuprinse de a 
furtună deosebit de puternică însu
tită de ploi torențiale și descărcări 
electrice. Au avut loc inundații ca
re au provocat pagube materiale. 
Șapte persoane și-au pierdut viata. 
Autoritățile au luat măsuri pentru 
a veni în ajutorul populației din a- 
ceste regiuni.

în ce privește statele nuclearo cît șl 
cele nenucleare, a subliniat delega
tul indian. El trebuie să conțină un 
echilibru acceptabil de obligații $1 
responsabilități. Trebuie să fie im 
pas real și semnificativ în direcția 
dezarmării. El nu trebuie să împie
dice în nici un chip folosirea ener
giei nucleare în scopuri pașnice. 
Toate aceste principii au fost formu
late în rezoluția 2028 (XX) a Adu
nării Generale. După o examinare 
foarte serioasă și atentă, guvernul 
indian a ajuns la concluzia că pro
iectul de tratat prezentat spre e- 
xaminare nu este conform cu acesto 
principii și de aceea nu poate sub
scrie la el".

Ambasadorul Indiei a subliniat 
Că „în timp ce puterile nenucleare 
se angajează să nu producă arrno 
nucleare, la rîndul lor puterile nu
clearo trebuie să se angajeze să nu 
mai producă în viitor asemenea 
arme".

„Garanția privind securitatea sta 
telor nenucleare, a declarat M. A. 
Husain, este o obligație". Orice con
diționare, a arătat vorbitorul, între 
garanțiile de securitate și semnarea 
Tratatului de neproliferare ar fi 
contrară Cartei O N.U.

Acordînd o 3 osebită atenție 
problemelor folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice, ambasado
rul Indiei a afirmat că „tratatul 
propus creează din acest pune! de 
vedere o discriminare juridică între 
State" si a subliniat că este nece
sar ca statele nenucleare „nu numai 
să aibă acces la folosirea energiei 
atomice în «copuri pașnic* 1ar să 
aibă și posibilitatea de a și însuși 
singure cunoștințele legate de *a- 
reastă problemă ș! libertatea de a 
folosi aceste cunoștințe".

Xducînd o serie de observații tra
tatului. reprezentantul Salvadorului, 
Reynaldo Galindo Pohl, a arătat to
tuși în încheiere că delegația sa va 
sprijini tratatul dacă nu vor fi pre
zentate propuneri noi. viabile.

Reprezentantul Mauritaniei, Ab- 
dallahi Ould Daddah, subliniind lip
surile proiectului de tratat, a ară
tat că este necesar un timp mai în
delungat pentru studierea acestui 
document si a .sugestiilor făcute și 
o cerut ca votarea tratatului să fie 
amînată pînă după conferința sta
telor nenucleare.

Reprezentantul Noii Zeelande, 
Norman Farrell, a subliniat că dele- 
qatia sa se pronunță pentru apro
barea, fără amînări, a tratatului, 
subliniind că acesta nu este un pas 
final, ci o condiție pentru noi pro
grese în domeniul dezarmării. Sco- 
tînd, de asemenea, în evidentă o 
serie do lipsuri ale tratatului, N. 
Farrell și-a exprimat părerea că în 
actualele condiții „cu greu ne putem 
aștepta Ia perfecțiune".
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După 3 zile de cap
tivitate în subteran

60 de mineri 
salvați 
lînuă Westwille

OTTAWA. — Cei bo de mineri 
blocali marți după-ainiază într-o mi
nă de cărbuni a companiei „Drum
mond Coal Co.", în apropiere de 
Westwille (Canada) au fost readuși 
la suprafață. După aproape trei zile 
de captivitate, minerii au putut fi 
scoși din mină printr-un put săpat 
de echipele de salvare, prin care 
initial li s-au putut trimite alimen
te. Pentru a ajunge la acest put, 
minerii au trebuit să străbată apro
ximativ 2 km în galerii.
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