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Conferința
Uniunii Asociației Studenților

Plecarea 
la Budapesta 

a unei delegații 
de parild 

$1 guvernamentale 
condusa 

de tovarășul 
Ghcorghc Apostol

Plenara Uliului luiwl 
al frontului Unii Hisle

Ieri, 19 martie, a avut loc în sala micâ a Casei 
de culturâ din Petroșani, plenara Consiliului muni
cipal al Frontului Unității Socialiste, prezidatâ de

Miercuri după-amiază a 
plecat la Budapesta de
legația de partid șl gu
vernamentală a Republi
cii Socialiste Romania, 
condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului 
Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, ca
re, la invitația Comite
tului Central al P.M.S.U.

bru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, mem
bru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniș
tri, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Au fost de fa{ă Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București și 
membri ai ambasadei.

★

ENERGIA 
ÎN PLINĂ 
AFIRMARE

Impulsionat de ritmul însu- 
flețitor al întrecerii socialiste, 
colectivul termocentralei Paro- 
șeni și-a intensificat, în pe
rioada din urmă căutările pen
tru a îmbogăți cu noi rezerve 
fluviul onergiei atît de nece
sară Industriei noastre în con
tinuă ascensiune.

$1 iată că munca avîntată și 
perseverentă nu întirzle să dea 
roade. Bilanțul primelor luni 
scurse din anul în curs este 
grăitor în această privință : 22 
MWh enerqie electrică (la care
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VULCAN : Cartierul nou de blocuri „Coroești" constituie o mîndrie a acestui vechi centru muncitoresc din Valea Jiului 
un exemplu grăitor de înnoire a localităților noastre. In puțini ani, in acest cartier au fost construite peste 30 de blocuri însumînd 
circa 2 000 apartamente moderne, două școli și un complex comercial, iar in acest an aici se vor mai ridica alte 7 blocuri cu 4-10 
etaje cuprinzînd 326 apartamente.

IN CLIȘEU : Vedere a frumoaselor blocuri înalte cu cite 72 apartamente de pe Bulevardul Victoriei, bulevard care traversează 
acest cartier modern al Vulcanului.

LOCUINȚE '69
Ritmul înalt de industrializare a 

țării a determinat în anii socialis
mului o creștere corespunzătoare a 
procesului de urbanizare. Se știe Că 
dezvoltarea societății, și in special 
a celei socialiste, duce la creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
membrilor săi. La rindul său, nive
lul de Irai al individului determină 
dezvoltarea societății. Acest ele
ment este influențat înlr-o foarte
mare măsură de condițiile de locuit. 
Tocmai în această direcție statul
nostru a făcui eforturi deosebite, a- 
locînd, an de an, importante fonduri 
pentru construcția de locuințe. Edi
ficatoare în acest sens este dinamica 
pe rare a înregistrat-o construcția 
de apartamente din fondurile statului 
începînd din 1960 și pînă în pre
zent. Luînd ca bază anul 1960, îrt& 
1965 numărul apartamentelor reali
zate din fondurile statului a fost cu 
170 la sută mai mare, iar in acest 
an creșterea va fi de 280 la sulă, 
ceea ce înseamnă că în 1969 se vor 
construi de aproape 3 ori mai multe 
apartamente decît în 1960.

Manifestul Frontului Unității So
cialiste, reliefează printre altele că 
In anii actualului cincinal o mate 
extindere a căpătat construcția de 
locuințe. S-au conslrurt din fondu
rile statului peste 155 000 de apar
tamente, în care s-au mutat mai 
mult de jumătate de milion de per
soane. în aceeași perioadă, locuito
rii satelor și-au clădit 160 000 de 
case noi. în următorii doi ani și în 
viitorul plan cincinal se va acorda 
o atenție și mai mare creșterii fon
dului de locuințe. Numai în 1969 
vor fi date în folosință 90 000 de 
apartamente realizate din fondurile 
statului.

Pentru a realiza această cifră re
cord încă din 1968 au fost elaborate 
noi principii în proiectarea construc
ției de locuințe. S-au adoptat mai 
multe categorii de locuințe diferen
țiate după suprafață, dotare și preț. 
Locuințelor mai ieftine le vor cores
punde chirii mai mici, creîndu-se ast
fel posibilitatea îmbunătățirii condi
țiilor de locuit și categoriilor de oa

meni ai muncii cu solarii mai redu
se.

Datorită eforturilor depuse de ca
drele de specialitate din Institutul 
„Proiect* — București, din direcțiile 
de sistematizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor și din alte 
institute de proiectare, a fost elabo
rată o gamă largă de soluții de ar
hitectură, pentru toate categoriile 
de apartamente, și pentru diferite 
soluții constructive.. S-au luat mă
suri pentru sporirea producției de 
materiale de construcție și prefa
bricate, pentru realizarea unor noi 
materiale de construcții.

O dată cu îmbunătățirea organiză
rii administrativ-teritoriale a țării a 
fost îmbunătățită și organizarea ac
tivității de construcții. Consiliile 
populare județene dispun pentru 
proiectare de direcții de specialita
te și institute nou create. In majo
ritatea județelor au fost înființate 
întreprinderi de construcții.

Totodată, organizațiile locale de 
construcții au primit, an de an, in
vestiții tot mai mari pentru dotarea 
tehnică. Așa, spre exemplu, ele dis
pun în prezent, comparativ cu 1965, 
atît numeric cît și în ceea ce pri
vește capacitatea, de aproape două 
ori mai multe excavatoare și ma
carale. de aproape 8 ori mai multe 
buldozere.

Toate acestea au creat posibilita
tea ca, încă de la sfîrșitul anului 
trecut, să se pregătească frontul de 
lucru pentru circa 50 la sulă din 
apartamentele planificate. In prezent, 
în întreaga țară se află în execuție 
aproape 45 000 de apartamente din 
fondurile centrale de stat.

Acestor construcții care vor spori 
zestrea orașelor țării li se vor mai 
adăuga încă 25 000 de locuințe, pro
prietate personală.

Construirea unui număr conside
rabil sporit de apartamente în acest 
an va contribui, într-o largă mă
sură, la rezolvarea mai rapidă a 
problemei atît de importante a lo
cuințelor.

Gheorghe PREDA

muncii
Recent, micul și harnicul co

lectiv al subunității poligrafice 
Petroșani a trăit momente de 
bucurie și satisfacție. Ca ur
mare a rezultatelor obținute 
în producție în anul trecut, 
șapte lucrători tipografi au 
primit insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Aceștia 
sînt: Alfred 
Werschansky, 
Vasile Radu,

Bohne, Victor 
Viorica Dobai, 

Iile Tismănaru,

Nicolae (Marinescu, Iordăches- 
ou Virgil. Tot cu acest 
prilej au fost înmînate diplome 
șl fonioaine brigăzilor fruntașe 
conduse de Alfred Bohne, de 
la secția mașini plane și Va- 
sile Radu, de la secția zețărie, 
care s-aii evidențiat lună de 
lună în îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

loan CHIRAȘ
Petroșani

împrumut 
cu... 
sechestru

Din nefericire, în viață in Minim, 
uneori, oameni care, cu un oct „fi
resc", sub mnsoa prlctenH, no în
șeală buna credință. Intr-o scrisowre 
adresată redacției, dlitorul Gheotr- 
ghe Ardelean, din Paroșeni ne re
latează cum colegul de muncă, ve
cinul și prietenul său, Viorel Popa, 
a îmbrăcat haina perfidiei, a necin
stei, înșelîndu-1.

..In luna noiembrie, anul trecui, 
am fost anunțat că mi s-a aprobat 
cererea pentru aragaz, depusă la 
Consiliul popular al orașului Vulcan. 
Neavînd atunci suma respectivă de 
bani, am apelat la colegul meu Po
pa. L-am rugat să mă împrumute cu 
bani pînă la salariu. . El mi-a dat 
bani, nimic de zis, dar cu condiția 
să-i las aragazul în garanție. Nești- 
ind ce o să se intîmple, am accep
tat „învoiala". După opt zile l-am 
dus vecinului banii, l-a luat f&ră 
să-mi înapoieze aragazul. Mai mult i 
prietenul și soția lui m-au luat în 
răspăr, spunîndu-mi' ca încheiere: 
„Dacă primim și noi aragaz, U-l îna
poiem pe acesta. Dacă nu...". „De 
cite ori mi-am cerul obiectul, am 
primit insulte, amenințări".

In cartierul energeticienilor din 
Paroșeni, Sohodol, discutăm cu mai 
multi locatari, vecini, colegi și cu-

A 
însemnări 
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ȘTI INȚÂ-TEH NI CĂ
Un nou diamant sintetic

I
I 
I

I 
I
I Specialiștii sovietici eu ob

ținut un nou diamant slntelie

Ide Up „balaș’. Aceasta a 
permia, pentru prima oară, 
(înlocuirea diamantelor natura
le costisitoare, folosite pentru

I confecționarea matrițelor de
trefilat la laminoare de sirmă.

Pentru a obține sîrmă cu 
| grosimea de 10 microni (adl-

că de 8 ord mai subțire decîl 
I grosimea firului de păr ome

nesc), semifabricatul trebuie 
| trecut de 56 ori prlntr-o gar

nitură de matrițe do diamant.
I 
I
I Căile ferate japoneze, care, 

Icu expresul lor „Tokaido", 
avînd viteza de 200 km/h, au

I depășit cu mult trenurile eu
ropene, tind spre o viteză șl 
mai mare. Cu 500 km/h, în 
cazul realizării planurilor, un 
„tren plutitor" va străbate în 
70 minute cei 552,6 km care 
separă Tokio de Osaka.

Planurile pentru acest su- 
perlren sînt elaborate de prof. 
Yuji Tomlnaga și sînt în* pre-

înlregul proces de trefila.ro o 
sîrmei de metale greu fuztbilc 
decurge la temperaturi mal 
mari de 6000 G. La un astfel 
de regim de lucru, garnitura 
de matrițe trebuie înlocuită 
în fiecare săptflmînă cu alto 
nouă.

Prin durabilitatea și calita
tea lor, matrițele din diaman
te artificiale nu se deosebesc 
de matrițele din diamante de 
bijuterie, Iar cheltuielile de 
producție scad de 4—5 ori.

Tren „DÎutitor“ jaoonez
zent examinate de Federația 
căilor ferotc pailiculare din 
Japonia. „Trenul plutitor" va 
avea, ca și „Tokaido", o rețea 
proprie de linii și va fi acțio
nat de un așa numit „motor 
linear". Datorită forței de a- 
tracție magnetice, trenul estP 
propulsat și o forță magneti
că respingătoare 11 va face 
să plutească deasupra căii ca 
un vehicul pe perne de aer.

Sateliții artificiali ajută 
la pescuit

I 
I 
I

I 
I 
I 
I

O altă
Propunerea privind deschi

derea în cartierul Sohodol a 
unui chioșc de difuzare a pre
sei devenită cunoscută prin in
termediul ziarului „Steagul 
roșu" este bună. Sute de lo
cuitori din acest cartier ar fi 
scutiți în acest fel de deplasa
rea pînă la Lupeni pentru a-și 
procura ziarele și revistele. 
Dacă această propunere nu-și

soluție
poate afla rezolvarea în mod 
operativ, există? șl o altă solu
ție. Să se găsească la oficiul 
poștal din Paroșeni ziare și 
reviste de vînzare. Deși pri
ma rezolvare ar fi mal bună, 
temporar este mulțumitoare șl 
cealaltă.

Ioan BOLOGA
Paroșeni

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani, a oscilat între zero 
grade și plus 4 grade, iar la 
Paring, între minus 4 grade și 
zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
instabilă, cu cer mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de lapoviță și 
ploaie.

Un nou izvor 
de sănătate 

la 
Sîngeorz Băi

Geologii și sondorii oare lucrează 
la explorarea unor noi rezerve de 
ape minerale In incinta stațiunii bal
neare Sîngeorz Băi au descoperit u- 
nul din cele mai mari Izvoare din 
țară, cu uri debit constant de peste 
100 000 litri pe • zi. Acesta a primit 
denumirea ’de „izvorul nr. 8" și aTe, 
sub raport terapeutic, o deosebită

Intervalul de timp ne
cesar involuției tuturor 
modificărilor provocate 
de sarcină, în organis
mul femeii, poartă de
numirea de lehuzie.

Ritmul de involuție 
este simțitor mai rapid 
in lehuzie decît cel al 
proceselor de construc
ție in timpul gravidită
ții. Reiese cu necesitate 
că lehuzia solicită intens 
organismul femeii, motiv 
pentru care aceasta are 
nevoie de atenție și în
grijire deosebite. Mină 
In mină cu involuția 
(scăderea de volum a 
uterului) merg și proce
sele de vindecare a le
ziunilor părților moi, a- 
parule in cursul nașterii. 
Lochiile durează aproxi- 
rnaliv 4—6 săptămini 
după care încetează. Ele 
eu proprietăți bacterici
de. care acționează o- 
prind ascensiunea ger
menilor spre plaga ute- 
rină. Mai jos insă, ele 
sînt infectate de germeni 
și au o maie capacitate 
de a infecta la rindul 
lor. Ținind seama de 
conținutul de microbi al 
lochiilor, se impun cîte- 
va reguli. Trebuie, mal 
Intii, îngrijit copilul spre 
a exclude transmiterea 
de germeni de la mamă 

făt cu atît mai mult 
cu cit plaga ombilicală 
nu-i vindecată. Pentru 
mamă există pericolul 
transmiterii germenilor la 
nivelul sinilor. De aceea 
este necesar ca pansa
mentul vulvar să fie ma
nipulat cu o pensă ste
rilă. nu cu mina, iar 
toaleta locală să se facă 
folosindu-se o soluție a- 
poasă de hipermanganat 
dc potasiu cu o concen
trație de culoare roz-ro- 
șu, apoi se va aplica 
înaintea vulvei o com
presă sterilă poroasă 
(vată sterilă). Cu alte

cuvinte, lehuza va men
ține o igienă desăvîrși- 
tă atît a ei cît și a fă
tului.

Igiena riguroasă pre
cum și liniștea sînt ce
rințe cărora lehuza le va 
răspunde în primul rînd. 
Patologia lehuzei a fost 
dominată în trecut de 
infecții puerperale. Fap
tul că, în covîrșitoare 
majoritate, femeile nasc 
asistate de personal me-

mamelonului și a zonei 
înconjurătoare. Acestea 
pot apare chiar prin ac
tul normal de alăptare, 
ragadele reprczentînd o 
poartă de intrare pentru 
germenii patogeni și sînt 
punctul de pleoare cel 
mai frecvent al mastite- 
lor (inflamația sînilor). 
Prevenirea și tratamentul 
lor este egal ou profila
xia masiitei.

Pe prim plan, în astfel

Sfatul medicului

IGIENA 
TINEREI PIANE

ăi cal calificat, a jugulat 
Infecțiile puerperale mor
tale, in schimb au apă
rut, pe prim plan, com
plicații tardive, cauzate, 
mai ales, de nerespecta- 
rea de către lehuză a 
unor minime reguli de 
igienă, ceea ce dă naș
tere la complicații. Ute
rul nu mai involuează, 
este sensibil, dureros, iar 
temperatura femeii poa
te crește brusc. In asl- 
fel de cazuri lehuza se 
va adresa de urgență 
medicului.

Ai doilea capitol al 
patologiei lehuzei îl for
mează infecțiile mameloa- 
nelor (sfîrcurilor) și si
nilor. Sînt definite ca 
ragade micile defecte la 
nivelul pielii fragile a

de cazuri, stă curățenia 
atentă și asepsia. Lehu
za trebuie să știe că e- 
xistă posibilitatea trans
miterii unei infecții de 
la lochii dar și prin pa- 
narițli (infecții ale dege
telor). angine, guturai. 
Nici in acest caz pan
samentele nu vor fi a- 
tinse cu mina, ci cu o 
pensă sterilă. Înainte de 
alăptare, mîinlle vor fi 
bine spălate și, în gene
ral. nu trebuie să atingă 
mamelonuL

Tratamentul ragadelor 
oonstă in uscarea sinu
lui după fiecaie alăpta
re, aplicarea de alifie cu 
aureoriejină sau ungu
ent Miculicz. Ragadele 
mai po4 fi cauterizate

cu un creion de nitrat 
de argint.

Aminteam la începu
tul acestor rînduri că 
lipsa de igienă a mamei 
se răsfrînge negativ a- 
supra sănătății noului 
născut. Da, pentru că 
acesta are deosebită re
ceptivitate față de in
fecții din cauza insufi
cientei apărări celulare 
cît și din cauza permea
bilității crescute pentru 
germeni a pielii și mu
coaselor. Copilul răspun
de cu manifestări gene
rale chiar și la infecții 
banale. Riscurile care 
reies de aici impun o 
profilaxie intensă. Ea va 
consta într-o îngrijire 
aseptică (scutece, obiecte 
și instrumentar steril). 
Atingerea cu mîinile și 
cu instrumente nesterile 
a cordonului ombilical, 
necicatrizat poate duce 
la o cangrenă a restului 
cordonului ombilical sau 
la o inflamație a veci
nătăților ombilicului, așa 
numita omfalită. Mai 
des întîlnite sînt însă 
Infecțiile pielii noului 
născut. Acestea pot avea 
forme localizate ca, de 
pildă, paronichia — Ln- 
flamație purulentă a pie
lii din jurul unghiei — 
dar pot căpăta și aspec
te grave ca în dermalila 
exfoliativă, în cadrul că
reia epiderma copilului 
se desprinde în fișii 
mari, descoperind stratul 
subiacent. Afecțiunea este 
gravă și necesită trata
ment complex pentru 
a menține copiii in 
viață.

Respectarea de către 
mamă a unui mic număr 
de reguli, a căror esen
ță este curățenia, apără 
atît sănătatea ei cît și 
a copilului său.

medic Viorel MORARU 
maternitatea Petro'^ni

importanță deoarece modifică sub
stanțial profilul stațiunii. Dacă pînă 
acum aici se tratau boli de ficat, 
stomac, de nutriție și alergii, o dală 
cu punerea în valoare a acestei noi 
surse se vor putea trata cu succes 
și bolile reumatismale, afecțiunile gi
necologice, tulburările circulatorii și 
altele.

Apa noului izvor va fi adusă, prin 
presiune proprie, direct în bazinele 
și Instalațiile’ din interiorul marilor 
sanatorii aflate în plină construcție 
care vor lărgi capacitatea stațiunii 
cu circa 32 000 de tratamente anual.

(Agerpres)

noscuti ai celor doi prieteni — 
Gheorghe Ardelepn și Viorel Popa.

— Ce părere' aveți despre cele 
două familii ? Cunoașteți amănunte 
în legătură cu împrumutul de bani 
și cu „confiscarea aragazului" ?

Hie Doman, responsabilul blocului 
I: „Cunosc bine cele două familii. 
Tovarășul Ardelean este om corect, 
cumsecade; la fel și familia sa; pe cînd 
familia Popa... De cînd a venii în blocul 
nostru numai bătaie de cap ne dă. 
Fiecare locatar face cite ceva pentru 
a da un aspeot cit mai plăcut imo
bilului; soții Popa refuză să facă 
curățenie, iar în pivnița de sub a- 
parlamentul lor e... depozit de gunoi. 
Cu aragazul, e așa cum v-a scris 
tov. Ardelean".

I. Hancu: „Am fost martor cînd 
Ardelean i-a restituit lui Popa banii 
împrumutați. Pentru simplul motiv 
că am fost de față, Popa m-a in
sultat. Ce să spun, este un om de 
nimic. Cum s-o fi împrietenit Arde
lean cu el, nu știu!"

Dumitru Ungureanu: „Fratelui
meu i-a fost repartizată o cameră 
în comun cu familia Popa. N-a a- 
pucat însă nici măcar să discute cu 
familia Popa de cum să-și ia camera 
în primire la apartamentul 8. A fost 
amenințat cu cuțitul de soția lui 
Popa. Văzînd cu cine are de-a face, 
fratele meu a renunțat la locuința 
respectivă".

Ion Șmiguleț: „Locuiesc ușă-n ușă 
cu familia Popa. De cînd a venit la 
noi în bloc a creat numai neplăceri. 
De aproape doi ani l-am tot anun
țat că baia lor e „canalizată" la 
mine în beci, dar nu s-a sinchisit 
să anunțe pe cineva de la sectorul 
I.G.L. pentru remedierea defecțiuni
lor. Iar în privința împrumutatului... 
Eu și soția mea am împrumutat bani 
de mai multe ori soților Popa fără 
să procedăm ca ei, punînd „seches
tru" pe un obiect ce nu le apar
ține. E necinstit".

După trei luni de zile, familia 
Ardelean și-a primit obiectul „îm
prumutat". A fost nevoie însă de 
intervenția conducerii I.E.C. Paro
șeni, a organelor judecătorești, pen
tru a-i determina pe soții Popa să-și 
amintească că aragazul nu le apar
ține. $i că omenia e mult mai scum
pă, nu poate fi nici vîndută, nici 
cumpărată.

P. BREBEN

Sateliții artificiali ai Pămin- 
tului au fost puși în slujba 
pescuitului. N.A.S.A. a finan
țat o experiență în Golful 
Guineei, pe coasta de vest a 
Africii, unde unui satelit me
teorologic de tip ESSA i s-a 
încredințat misiunea de a fo
tografia golful pe care zonele 
delimitate dintre curenții ma
rini reci și calzi apar ca niș- 

Ite suprafețe de culoare închi
să. Aceste „ape negre" — care 

| de pe un vapor pot fi greu 
(depistate — sînt preferate de 

marile roiuri de ton.

Nouă 
privitoare

I Gravitația, afirmă teoria, este I forța care trage lucrurile în
jos. Dar este posibil ca oa- I menii de știință să descopere
o gravitație care trage lucru- 1 rile în sus.

b Majoritatea fizicienilor cred 
ICă pozitronii cad într-un cimp 

gravitațional. Dar unii consi-

Contactul cu satelitul ESSA 
îl stabilește vasul oceanic 
„Undaunted", care dispune de 
o stație automată de recepțio- 
nare a imaginilor emise de 
satelit. Fotografiile teritoriilor 
marine sînt luate la lumina dc 
zi, iar noaptea cu raze infra- 
roșii. Se consideră că deli
mitarea în permanentă miș
care dintre masele de apă reci 
și calde poate fi bine recunos
cută pe fotografiile luate cu 
raze infraroșii.

teorie
la gravitație

deră că pozi tronul ar putea 
cădea și... în sus. Aceasta ar 
viola legea generală a rela
tivității. Astfel s-ar explica, 
însă, de ce vedem mai multă 
materie decît antimaterie în 
Univers. Oricum, problema des
chide o nouă și vastă zonă de 
speculații.

APTE • VOIE 
încurcătură cu abonamente

Ne-am ocupat de colectarea de 
abonamente pentru trimestrul I al 
acestui an la E.M. Lupeni. Am făcut 
180 de abonamente la diferite publi
cații. Contravaloarea abonamentelor 
am depus-o la agenția de difuzare a 
presei din cadrul minei Lupeni, la 
remiziera Maria Bogdan. Prin nu 
știm ce procedee, remiziera și-a în
sușit o sumă de bani incit unii oa
meni au rămas fără abonamente. .Am 
sesizat această stare de lucruri di

rigintei poștei din Lupeni. Dar, de
oarece remiziera Maria Bogdan nu 
mai e... remizieră, diriginta poștei 
ne-a purtat mult timp pe drumuri 
pentru a afla noi cauzele neglijențe! 
remizierei și nu dumnealor, de la 
poștă, care au această datorie. Așa 
ne explicăm numărul redus de a- 
bonamente la Lupeni : prin dezinte
resul poștei, respectiv al celor de la 
difuzarea presei.

Pe cînd buteliile de aragaz 
la domiciliu ?

Pronoexpres
La concursul nr. 12 din 19 martie 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

Extragerea I-a: 5 12 19 10 3 21.
Fond de premii : 442 973 lei.
Extragerea a Tl-a: 4 7 32 17 16 

37 25.
Fond de premii : 358 898 lei.

Venind în înlîmpinarea solicitudi
nii cetățenilor, Consiliul popular o- 
rflșenesc Lupeni a transferai clădi
rea, în care se află centrul de dis
tribuire a buteliilor de ar-agaz, Ba
zei a VllI-a Timișoara, urmînd ca 
tovarășii de la Competrol Petroșani 
să stabilească unele măsuri: să re
pare clădirea (în caie plouă, e de
teriorată pe dinăuntru și pe dinafa

ră), să instaleze un telefon, să pună 
la dispoziție o mașină șl personal de 
deservire care să transporte bute
liile ia domiciliul solicitanlilor.

Problema datează mai de mult. 
Locuitorii Lupeniului au făcut mai 
multe reveniri în scris, dar dele
gații Competrolului din Petroșani nu 
se grăbesc.

M. MICA
Lupeni

„PASTRATI CURĂȚENIA !'*
Zilele trecute am avut nis

caiva treburi pe la Petroșani. 
După ce mi-am rezolvat pro
blemele, m-am Îndreptat spre 
statia de autobuze, unde m-am 
instalat intr-o băltoacă de apă 
inlrucit pe „uscat" nu mai 
era loc. Din ușa biroului, dis
pecerul ne-a anunfat că auto
buzul pe rula Petroșani — 
Uricani, se află la garaj pen
tru a I se face „toaleta" in
terioară.

la ora 13 fix, autobuzul a 
sosit In stafie. Deci, grijulii, 
harnici și pe deasupra... pune 
luali gospodarii ăștia de la 
I.G.C. Buuun. Așa cum se o- 
bișnuiește la noi, intii au ur
cai bărbafii pe ambele uși, a- 
pol femeile fn floarea virstejj 
urmate de cele cu copii mici, 
iar după ele gravidele și la 
urmă bălrinii care n-au leșinai 
ini re limp.

Odaia urcat și eu, am tre

cui pe post de cocoslirc ipd 
care aparatul meu auditiv a 
captat cuvintele: avansafi
înainte, Iar cel vizual a recep
ționat inscripția „Păstrați cu
rățenia 1“ scrisă o dată, de 
două ori, de trei ori, pe pe
reții interiori ai autobuzului, 
fa uite dom'le, mi-am zis, ni
mic nu le scapă I In sfîrșlt, 
autobuzul pleacă în cursă. Un 
domn intre două virste oleră 
locul unei tinere simpatice 
care, cu un gest pudic iși ridică 
ce a mai rămas din mini-jupă 
și se așează tacticos pe scaun, 
fn același moment insă a sărit 
fn sus ca arsă. Ce se întîm
pinse ? Săraca de ea iși pă
tase mini-jupa. Un călător de 
vizavi sare și el ca mușcat 
de viespe 1 Mai sare unul, mai 
sare alini și pînă la urmă sar 
toii cel care aveau loc pe 
scaune. Ce va să zică panica 
asta ? O li pus careva pioneze

pe scaune ? O li vărsat care
va un borcan cu dulceață de 
căpșuni pe tapiferia de vini
lin ? Da de unde I Nici una nici 
alta. Punind și eu degetul pe 
un scaun am constatai că 
pur și simplu „toaleta" inte
rioară a autobuzului se făcu
se prin spălarea scaunelor cu 
un amestec pe bază de apă de 
ploaie și surogat de motori
nă.

De data aceasta, călătorii 
fericifi, eram noi, cei care 
stăteam in picioare. Restul 
pasagerilor transformaseră tot 
ceea ce se numește lenjerie 
de corp, obiecte dc galanterie, 
fn ștergăloare de scaune. Au
tobuzul mergea și ei ștergeau. 
Ba unii care se apucaseră să 
șteargă și scaunul i ecinei, au 
ajuns la stafia de coborîre șl 
încă nu terminaseră treaba. 
Au prclua!-o alfii și apoi alții

așa că pînă la urmă tofi pa 
sagerii au călătorit in picioa
re. Să mori de ris, nu alta!

După ce am coborî! impreu 
nd cu un grup de călători din 
Lupeni am finul o consfătuire 
fulger. După dezbateri aprinse 
am hotărit să facem citeva 
propuneri pe care le aducem 
la cunoștința celor în cauză 
pe această cale :

1) . Să se reducă costul unui 
bilet cu un leu, în schimbul 
căruia fiecare călător 
spele propriul său scaun 
autobuz.

2) . tn loc de „Păstrați 
rălenia 1“ să se afișeze in 
tobuz chemarea : 
amintire plăcută 
dv. lolosindu-vă de autobuzele 
I.G.C.".

3) . Ori să se schimbe solu
ția pentru curățenia autobuzu
lui, ori, dacă nu știm să facem 
un lucru ca lumea, să se schim
be personalul de inlrefinere.

sd-și 
din

cu- 
au 

„Pășirăți o
pe hainele

Nicu POPA
Lupeni

trefila.ro
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STEAGUL RO5U

în funcțiune
turn ni. 11, strada Vă
di n Petroșani, liftul nu 
In silele de 6. 11 și 12

ItB blocul 
•ih RoaitS
• funcționat 
marile, cu toate că este In perfectă
M-fiTc de funcționare.

liftul este oprit de către mecanici 
pt motiv că se așteaptă să he ve- 
nlic-iU de către cei care l-au mon- 
tol. operație care trebuia să fie e- 
Jeclaatâ pe d-ala de 1 martie.

Întrebăm, ptnă cind locatarii vor
* nevoi ți să șuiere consecințele pen
tru câ verificarea nu 
termen ?

Rugăm conducerea 
de gospodărie looalivă 
urgente de 
li one.
ușor

s-a făcut la

întreprinderii 
să i« măsuri 

punere a liftului In func- 
cunoscînd că nu este de loc

să urci, de mai multe ori pe 
le 10 etaje ale blocului.

Oclaxian CHIRU
locatar, etajul 8 ap. 49

Dialog pe funicular.

Foto : 1OAN FLORII ►

I

I

Unde primăvara 
Iacă mai bate la ușă

(Urmate din pag- 1)

Fără vorbă. Gheorghe Bărgăuan a 
pornit „Drujba" lnceplnd să rostu
iască cu pricepere fiecare buștean. 
X'aSile. Gherman, Vasile Acatrincl, 
Alexandru Novac, așezau lemnul 
după trebuință înlr-o porte sau alta 
a drumului.

— Stăm cam rău CU mașinile, ne 
auzi pe neașteptate o voce.

— Știți, nouă ne place să n-avem 
nimic pe plat, II completă un altul.

— Glnd se îngrămădește prea mult 
lemn, lie bușteni pentru gater, 
rulaj ori construcții rurale, lie 
lulozd cojită ori doage pentru 
toaic, nu ne prea îndemnăm la 
cm. Clnd Insă mașinile se fin 
noi, n-avem treabă.

$1 parcă să le fie pe plac, iacătă 
și mașina.

Ne-arri despărțit cu greu de aceas
tă harnică brigadă de forestier^, care 
scăldati in soare, înginlndu-se cu 
murmurul pirîului Jigoru, dă noi 
valențe aurului verde, bogăției mun
ților noștri, care de acolo dintre 
dealuri și păduri iși trimit rodul 
muncii lor, bucuria realizărilor de 
flecare zi înspre uriașul fluviu al 
Întrecerii care a cuprins Întreaga 
Vale a Jiului, întreaga tară.

rfe- 
ce- 
bu- 
hi
de

TRIBUNA ȘCOLII

noapte.

a apărut volumul

g lu
pa rc

Stai 
ci nd

tale, 
lăcul

grav... Dureri de 
merg după ceva 

poate-mi trece.
Pinter, 
docu-

♦'

i
♦

mergi ? S-a inlîm-
— l-am Întrebai
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RUSSO
(Urmare din pag. 1)

a sosit

nr.

D. IOSIF

consacrate 
sini trasa- 
geograficfl 
suprafața,

tățirea deservirii în 
ceastă unitate.

♦

î
♦ 
I i
: iI

♦
T
iI »
i
*

Zilele trecute am Intllnit un 
prieten. Nu-1 văzusem de mul
tă vreme. M-am bucurai. Mă 
întrebasem de mai multe ori 
ce-o II cu el. Era apatic, cu 
fata tristă și ochii pierduți. 
Abia mi-a întins mina și ime
diat și-a retras-o. ll știam ve
sel, exuberant...

— Unde 
plat ceva"? 
nedumerit.

— Nimic 
cap. Acum 
medicamente ;

— Și te fin de mult ? Nu

ta. Fiind vorba de un bloc cu 
10 etaje, lireșlc că are ascen
sor. Dar crezi că-1 poți folosi ? 
A? 1 O zi lunciionează, trei — 
patru nu. Copilul 11 duc numai 
fn brafe...

— Vai de picioarele 
dragul meu. Poate n-afi 
voi, locatarii, sesizări...

— Da de unde I... Am 
și la I.G.C., și la I.G.L., 
cei care l-au construit. Tofi lac 
slalom uriaș printre sarcini, le 
pasează de la unul la altul. Da
că mi-ai vedea apartamentul, 
și nu numai pe al meu, ri-ai

11,00 Limba germană. Lecția a 20,00
47-a (reluare).

11,30 închiderea emisiunii de
dimineață.

17,30 Telex Tv. 22,30
17,35 Pentru elevi. Consultații 22,45

la fizică (clasa a VTlI-a). 23,00

Tema: Noțiuni elementa
re despre radiorecepțle. 
Limba rusă. Lecția 46.
Studioul pionierilor. Pre
ludiu Ia vacanță.
Telejurnalul de seară. 
Tribuna economică. Per
fecționări pe fluxul In
formațional.
Corul Ansamblului „Cio- 
cîrlia".
Seară de teatru. „îngriji
torul" de Harold 
In pauze: filme 
mentare.
Parada vedetelor. 
Telejurnalul de
închiderea emisiunii.

Pregătirea viitorilor muncitori ce- 
llficiațl este asigurată prin olile 
profesiomkle, t-n care, pe Ungă call- 
fiofiTea propriu-zisă, elevii dobindesc 
șl o pregătire generală.

Grupul școlar minier din Ltipeni 
pregătește anual sute de muncitori 
calificați care, după absolvire, lu
crează In unitățile carbonifere din 
Valea Jiului. Pentru elevii venlțl 
din alte localități, Internatul școlii, 
foarte bine dotat și îngrijit, asigură 
condiții excelente de cazare.

Pentru a ne edifica asupra modu
lul in caro se desfășoară aici, aWt 
procesul tnstructiv-educativ, cit și 
pregătirea practică a viitorilor mun
citori calificat! am convocat la o 
mică masă rotundă pe inginerul 
George Filip, directorul Grupului șco
lar minier Lupenl, pe inginerul Vio
rel Pelruța șl pe maiștrii instructori 
Emil Drăgulescu și Constantin Mo
rar, care ne-au oferit toate informa
țiile necesare.

In cadrul grupului școlar minier 
funcționează o școală profesională 
cu specialitățile: mineri, preparatori, 
electricieni de mină, electricieni în
treținere și reparații, lăcătuși mon- 
tatori și lăcătuși mecanici pentru in
dustria constructoare de mașini; o 
școală de maiștri și școala post li
ceală, care pregătește tehnicieni pen
tru industria minieră.

I

acuzi școlile generale, dar conduce
rea Grupului școlar minier din Lu- 
penl, cadrele didactice de aici an fă
cut totul pentru atragerea elevilor 
la această școală î

I— Consultind rezultatele la 
învățătură pe primul trimestru 
școlar, ne-a surprins numărul 

mare de corigențl, fn special 
la anul I. Cum vă explicați 
această stare de lucruri ?

Ing George Flllp : La noi vin
In general elevii care nu an rezul
tate prea bune Ia Învățătură și cei 
care nu reușesc la licee. De aceea 
fn anul I se lucrează foarte greu 
cu el. Așa șe explică numărul mare 
al corigonlilor (41,07 la sută).

— Ce măsuri a luat 
cerea școlii pentru a nu 
repeta această Situație 
mestrul următor ?

Ing. George Filip: — Lb .sfirșilul 
primului trimestru școlar, am făcut 
o amplă analiză a muncii desfășurate 
unde am scos în evidență slaba preo
cupare a cadrelor didactice pentru 
combaterea răminerii în urmă la în
vățătură, perktru urmărirea elevilor 
Ia orele de meditații și pentru orga
nizarea de consultații. In planul pe 
trimestrul II am inclus, ca un punct 
principal, tocmai Intensificarea ore
lor de meditații și consultații la fle
care materie cu elevii care nu au 
obținui note de trecere în primul 
trimestru. Pentru o bună pregătire 
practică, vom organiza, împreună

condu
se mal 
in tri-

— Ce secții cunosc la ad
mitere cea mai mare afluență 
de candidați ?

Ing. George Filip: — In general 
secțiile cu profil tehnic. Numai la 
secția de mineri și preparatori locu
rile nu au fost completate. La sec
ția mineri am avut 140 de locuri și 
abia am reușit să completăm 30. In 
această situație, selecția caaididatilor 
nu s-a putut face în raport cu pre
gătirea.

I

cu conducerea E. M. Lupeni, un aba
taj școală, In care vor lucra numai 
elevi sub conducerea unui maistru. 
In acest fel. elevii vor putea li ur
măriți permanent. Profesorii diriginll 
ca șl organizația U.T.C. din școală 
vor analiza săptăminal situația Ia 
vălălurii. indrumlnd pe cei oare 
note slabe la orele de meditații.

Constantin Morarii : — Vom
lensifico șl munca in ateliere c 
tind să suplinim lacunele din pre
gătirea elevilor.

Situația la învățătură nu este in
tr-adevăr prea bună. Din numărul to
tal al elevilor din școală, 2-3 la sută 
sînt rorigenți. ca dovadă că și în 
anii II și III numărul 
este mare. O 
să dea de gindit i 
șl cadrelor didactice.

In același timp, să impune, ca șco
lile generale din Valea Jiului, pro
fesorii diriginți, organizațiile U.T.C. 
să 
tării profesionale a elevilor. I 
cest scop sînt necesare mai 
vizite la exploatările miniere, 
multe întîlniri cu specialiști din pro
ducție și tratarea mai multor teme 
în care să li se vorbească elevilor 
desp/e frumusețea meseriei de miner.

Industria carboniferă are nevoie 
de muncitori cu o temeinică pregă
tire .capabili să facă față sarcinilor 
actuale și de perspectivă ale indus
triei carbonifere.

P. Ml’NTEANU

In- 
au

In- 
3u-

corlgentilor
situație care trebuie 

conducerii scolii

acorde o atenție mai mare oricn- 
(n a- 
multe 

mai

cu familia
factor important în obținerea

bănuieșlî de ce ?
— Parcă mai știu... In orice 

caz, cred că sin! consecințele 
mutării mele înlr-o nouă lo
cuință. A propos, știi că m-am 
mutat ?

— Da. insă nu știu unde.
— In blocul 11, pe sir. Va- 

sile Roailâ -, aici în Petroșani. 
Credeam câ e bine dar...

— Ce este cu adar“ ? 
prea sus și ai amețeli 
privești jos?

— Nu, nu e loc pentru 
mă. Iată... In locul unui 
In care să se joace copiii, 
sînt înșirați recipienfii pentru 
gunoi. In lața blocului!! A cui 
a lost ideea asta năstrușnică, 
să-i alinieze, ca pe soldafi, 
tocmai acolo, nu știu. Expedi
țiile efinești sînt la ordinea 
zilei. Și, mai ales, a nopții. 
Treci pe lingă ei, li deranjezi 
și vrînd, nevrînd. intri în con
flict...

— E dezolant, intr-adevăr. Și 
t.G.C. Petroșani nu vede ?

— Nu vede, nu aude!
— Mai sint și altele ?...
— Sint destule. Fii atent 1 

Blocul In care locuiesc n-are un 
an de cind este dat în lolosință. 
Ușile de la intrare sînt izbite 
de curent înlr-o parte și în al-

mat spune nimic.
— ??
— Mfnere/e și broaștele de 

la uși se mișcă în toate păr
țile. In baie a căzut tencuiala. 
Și e un miros fn apartament...

— De unde vine ?
— De jos. Fii atent :aerisirea 

cămării de alimente se face 
prin interior și pornește, de 
unde crezi ? De la subsol.

— Ei și ?
— Știi cum e subsolul la noi ? 

îngrozitor I Conducte sparte și 
o murdărie!... Miasmele astea 
ajung în apartament. Dar alt
ceva mă îngrozește: peste 
o lună, o lună și jumătate, 
blocul iese din perioada de 
garanfie. Ce crezi că va ti a- 
tunciI Spune-mi dacă poli!

— Ce să spun ? E destui de 
ciudat ca un bloc nou să aibă 
nevoie de atilea reparații.

— Da, Ia asta mă gindeam 
și eu. Mi se pare câ e ceva 
putred Ia mijloc... Am intirziat, 
trebuie să plec. Iartă-mă 1 Ne 
vom mai vedea, nu ?

Și a plecat. Țeapăn, ingindu- 
rat, trist... Și ce bine arăta cu 
diva timp în urmă I Și eu cred 
că e ceva putred la mijloc...

ALECU
nedrept date uitării multă vre

me, celelalte lucrări ale lui Alecu 
Russo, astăzi prețuite la adevărata 
lor valoare, vin să întregească pro
filul său scriitoricesc. In proza me
morialistică — îndeosebi în „Amin
tiri" — el a lăsat pagini de incon
testabil talent, pline de prospețime, 
dovedind însușiri de fin observator, 
de moralist și sociolog în același 
Limp. De asemenea, în domeniul cri
ticii literare el a exprimat idei pe 
deplin viabile. Alecu Russo trebuie 
prețuit și ca un entuziast și sincer 
culegător de folclor, considerațiile 
sale asupra poeziei populare fiind 
de o mare actualitate. .Datinele, 
poveștile, muzica și poezia sînt ar
hivele popoarelor", scria el în ar
ticolul „Poezia poporală", îndemnînd 
pe scriitori să învețe din creația

poporului. Preocupările sale lingvis
tice care Iși găsesc expresie In „Cu
getările" publicate în „România li
terară", merită, de asemenea, toată 
atenția, remarcabilă fiind contribuția 
sa la lupta împotriva exagerărilor 
latiniste, împotriva „stricătorilor de 
limbă".

însușirile alese de om și scriitor 
îi conferă autorului „Cîntării Româ
niei" locul ce i se cuvine pe drept 
în panteonul valorilor noastre cul
turale. Este neîndoios o recunoaște
re deplină a meritelor sale, faptul 
că, alături de alte nume cu rezonan
tă în arta, știința; literatura mon
dială, figurează și cel al lui Alecu 
Russo, propus de către U.N.E.S.C.O. 
a fi sărbătorit în lumea întreagă cu 
prilejul împlinirii, la 17 martie, a 
unul secol și jumătate de la naș
tere.

— Care este cauza acestei 
situații, știut iiind faptul că, în 
Valea Jiului, cele două meserii 
sini cel mai mult solicitate ?

Ing. George Filip: — Slaba preo
cupare a școlilor generale in orien
tarea profesională a absolvenților și 
în munca cu părinții elevilor care, 
în majoritate, sînt mineri.

Ing. Viorel Petruța: — Din totalul 
elevilor noștri, aproape 80 la sută 
sînt din alte județe ale tării și nu
mai 20 Ia sută provin din Valea Jiu
lui. Cred, că școlile generale nu fac 
suficiente vizite Ia exploatările mi
niere, cadrele didactice nu vorbesc 
elevilor despre frumusețea meseriei 
de miner, nu organizează suficiente 
întîlniri cu specialiștii din produc
ție, iar la lectoratele cu părinții nu 
tratează teme legate de orientarea 
profesională a copiilor.

Emil Drăgulescu: — După părerea 
mea, în școlile generale nu se face 
o pregătire corespunzătoare a ele
vilor în ateliere, nu se insistă pentru 
ca elevii să îndrăgească meseria. La 
școlile din Valea Jiului ar fi nece
sar să se insiste mai mult pentru 
formarea primelor noțiuni despre mi
nerit.

Este ușor să dai vina pe alții, să

de rezultate bune la învățătură9

Ts. ALHAR
A

In Editura politică

JUDEȚELE ROMÂNIEI
NICOLAE BOTA, Uri- 

eani. Materialul privind 
serbarea cultural-arlis- 
tocă organizată de co
mitetul U.T.C.
9a redacție cu întinde
re fapt pentru care nu 
« putut fi înserat în 
coloanele ziarului. Ru
găm ca in viitor, co
respondentele cu carac- 
li-r informativ să ne fie 
expediate cît mai ope
rativ pentru a nu-și 
pierde actualitatea.

alimentarea 
apă a etajelor 5—9 ale 
blocurilor turn, ea este 
deficitară deoarece cen
trala termică nr. 4 nu 
posedă bidTOfoare. în
lăturarea acestui nea
juns este condițională 
de obținerea fondurilor 
de investiții necesare.

O. lONrCA. Petri la.
lipsurile privind apro
vizionarea cu apă rece 
și caldă la care vă re
feriți s-au datorat unoT 
defecțiuni — intre timp 
immediate — la conduc- 
ifelfe de aducliune de la 

ceea

1OSÎF M1HUȚOA1E. 
Lupeni. Cele sesizate 
de dv. redacției cu pri
vire la deservirea ne
corespunzătoare în uni
tatea TA.PL. nr. 15 
au fost cercetate de 
către Inspecția comer
cială de pe lingă Con
siliul popular al ora
șului Lupeni. Constatin- 
du-se că observațiile 
sînt juste. s-au luat 
măsuri pentru îmbună-

1OS1F ZBOROVSCH1, 
Lupeni și NlCOLAE FI- 
RU, Uricani. Rugăm a 
lua cunoștință de răs
punsul dat, mai sus, 
corespondentului Nh'co- 
lae ’Bota cu privire la 
operativitatea trimiterii 
materialelor cu carac
ter'' i nf o r mativ, care vă 
privește și pe dv. \

GHERASIM PRATA, 
Aninoasa. Constatîndu- 
se că cele relatate de 
dv. ziarului sint ade
vărate. gestionarul Ma
rin Oacă a fost sanc
ționai de către condu
cerea C.L.F.
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PROGRAMUL I:

di-5.05—6.00 Program muzical de 
mineată ,• 6.05—9.30 Muzică si actu
alități; 9.30 Ateneu,- 10.00 Ansam
bluri artistice școlare din Ploiești; 
10.10 Cuts de limba spaniolă ; 10.30 
Radio-Prichindel; 10.40 Din folclorul 
muzica] al popoarelor; 11.05 Cintece 
și versuri închinate partidului; 11.15 
Muzică ușoară; 11.45 Sfatul medicu-

lui ,- J2.00 Cintece de Gelu Solomo- 
nescu și Mișu lancu ; 12.20 Cronica 
literară; 12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferai. 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13.20 So
liști și orchestre de muzică ușoară;
14.10 Arii și duete din operetele lui 
Franz Lehar,- 14.30 Concertul zilei; 
15.05 Muzică ușoară interpretată la 
chitară; 15.15 Țării, inima și versul; 
15.30 Lexiconul muzical al interpre- 
ților români ; 16.00 Radiojurnal. Sport;
16.10 Ciniă orchestra de muzică 
populară din S>bhi .- 16.55 Radio ■ - 
b'.:c’.t<ste; 17.00 Muzică ușoară; 17.15 
Pentru patrie; 17.45 O melodie, doi 
interpret! ; 17.50 Tribuna radio; 18.05 
Muzică populară ; 18.30 Gazeta ra-

melodie pe adresa 
19.20 Sport ; 19.30

și Petre Alexandru ;

Atențiune, părinți!; 21.25 Serenade; 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport,- 22.20 Caravana fante
ziei r 23.20 Moment poetic ; 0.05—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

dio; 19.00 O
dumneavoastră
Gintă
19,50
20.05
sonor,- 20.50 Dansuri simfonice ; 21.05

Mia Braia
Cintă Denise Constantinescu;
Cenaclu literar; 20.25 Ecran

6.10 Muzică ușoară ; 
popdIară din Muntenia ; 
reprezentativa a Armatei ; 7.37 Me
lodii interpretate la muzicuță: 7.45 
Arsranbluri folclorice ; 8.10 Tot
înainte (emisiune pentru pionieri); 
9.10 Curs de limba spaniolă : 9.30 
Muzică de estradă; 9.45 Prelucrări 
•'.orale de Gheorghe Soima ; 10.05
Piese pentru clavecin de Louis Mar
chend 10.30 Gintă Tony del Monaco ; 
10.45 Teatru radiofonic ; . 11.31 Melo
dii populare ; 12.05 Avanpremieră
cotidiana ; 12.15 Concert de prinz; 
13.00 Interpret'; de muzică populară ; 
13.30 Știința in slujba păcii ; 14.10

6.45 Muzică
7.10 Fanfara

Lucrarea a apărut sub 
forma unui volum în care 
sint prezentate separat 
cele 39 de județe și Mu
nicipiul București. Co
lectivul de autori este 
formal din lucrători cu 
munci de răspundere din 
aparatul de partid și de 
stat, cadre didactice eh.

In paginile 
fiecărui județ 
te : așezarea 
a județului, ...
municipiile, orașele, co
munele, relieful, clima, 
apele, unele dale din tre
cutul istoric al județu
lui ,- trăsături economice, 
resursele naturale ale 
solului și subsolului 
populație; dezvoltarea 
diferitelor ramuri econo-

552 p., 35 lei 
mice,- creșterea activi
tății culturale; obiective 
turistice. La fiecare județ 
se dau harta și 1—2 pa
gini de fotografii.

Volumul are un ma
terial introductiv privind 
problemele de ansamblu 
ale împărțirii administra- 
tiv-teritorrale a țării și 
harta administrativă a 
României.

Este o lucrare care 
prezintă enciclopedic fie
care județ, subliniindu- 
se _ totodată realizările 
din anii construcției so
da lisle. Aceasta face din 
volumul „Județele Ro- 
mîniei socialiste" un ins
trument de lucru perma
nent pentru zeci de m>i 
de oameni.

Dacă școala, cadrele didactice se 
străduiesc să asigure elevilor un ni
vel ridicat de cunoștințe, să le . im
prime o comportare civilizată, o 
educație în spiritul dragostei fată de 
patrie și popor, familia trebuie să 
continue acest proces. Cea mai mare 
parte a timpului elevul o petrece 
acasă în mijlocul familiei.

Eforturile cadrelor didactice nu vot 
avea rezultatele scontate, dacă familia, 
părinții elevilor nu .vor merge pe 
aceeași linie de exigență cu școala. 
Pentru aceasta trebuie să existe 
o unitate de vederi, o puternică 
disciplină, o atmosferă prielnică pen
tru învățătură. Plecat de la școală, 
elevul trebuie controlat în continu
are asupra felului In care se com
portă șl-și pregătește lecțiile. Această 
sarcină revine familiei. Pentru a sta
bili o unitate de vederi în fiecare 
școală se organizează ședințe și 
lectorate cu părinții elevilor iar prin 
vizitele făcute de învățători și pro
fesorii diriginți la domiciliul elevilor 
se urmărește același scop.

In școala generală nr. I Petroșani 
învățătorul Pavel Bîrcă a făcut încă 
de la începutul anului școlar pre
lucrarea regulamentului, iar în șe
dințele cu părinții î dat indicații 
prețioase privind regimul de muncă 
el elevilor acasă. Prin vizitele pe 
care le face la domiciliul fiecărui 
elev urmărește respectarea acestui 
program. In acest fel a reușit să 
imprime tuturor elevilor o conduită 
uniformă și un regim de muncă care 
ține cont de particularitățile de viață 
ale elevilor. Așa se explică rezulta
tele bune la învățătură pe care le are 
întreaga clasă a Il-a A pe- primul 
trimestru școlar, stima și respectul 
de care se bucură învățătorul.

Referatele prezentate la lectoratele 
cu părinții elevilor de la această 
școală au urmărit același scop. Dar 
e regretabil că de la aceste ședințe 
și lectorate lipsesc; aproape cu 
regularitate, tocmai părinții elevilor 
care au rezultate slabe la învățătură 
și săvîrșesc cele mai multe abateri 
de la disciplina școlară. Din teme 
ca: Asigurarea unui climat educa
tiv in familie, Rolul familiei în for-

■ta

Pă-
DU
CU

cu-

marea unei comportări civilizate 
ei ar ti avut multe de învățat

..Acest fenomen este general, 
rinții elevilor slabi la învățătură 
se interesează, nu lin legătura 
școala și în multe cazuri nici nu
nosc situația Ia învățătură a coplilo® 
Iot. Cind învățătorul sau dirigintele 
îi vizitează acasă și le arată situația 
reală rămin surprinși" — arată pro
fesorul Pompiliu Caragea. directe® 
adjunct al Liceului teoretic din Uri- 
cani.

Sînt multi părinți care învinovă
țesc școala, cadrele didactice fără 
a-și căuta propria lor vină, că nu se 
interesează de copil, nu au controlat 
felul în care învață și-și pregătește 
temele. Poate și din această cauză 
mai pot fi întilnili, la OFe nepotrivit*, 
elevi și mai ales eleve plimbindu-se 
pe stradă.

Ținuta. îmbrăcămintea acestor ele
vi lasă foarte mult de dorit. Regula
mentul școlar prevede obligativitatea 
purtării uniformei școlare dar mame
le, în special, tin să-și îmbrace fetele 
..la modă". Discutînd cu D. L. și C. E. 
mamele unor eleve de la liceul din 
Petroșani declarau: ..Fata e mare de 
acum și trebuie să ținem pas cu 
moda". Fata are 16 ani și mama line 
cu lot dinadinsul să o maturizeze. 
Este regretabil că o astfel de concep
ție o au și alti părinți ca D. 1. și C. I. 
Asemenea concepții exprimate în 
fata elevilor nu poate avea în nici 
un caz rezultate bune și dovedește 
slaba legătură cu școala și necu
noașterea regulamentului școlar.

„Astfel de atitudini fac dovada 
dezinteresului fată de educația pro
priilor copii, fată de situația lor la 
învățătură ne spunea tov. Gavrilă 
Csfisz. director adjunct al Liceului 
teoretic din Petroșani.

Nu ne declarăm împotriva modei, 
dar situația de elev sau elevă obligă 
la purtarea unei uniforme școlare, 
care nu tine cont nici de vîrstă și 
nici de clasă. Acolo unde există o 
colaborare cu școala, unde părinții 
participă cu regularitate la lectora
tele și ședințele cu părinții asemenea 
cazuri sint rare.

Cîntece și jocuri; 14.30 Moment
științific,- 14.35 Muzică ușoară; 15.40 
Radio publicitate,- 16.00 Arii din sce
na lirică „La seceriș" de Tiberiu 
Brediceanu,- 16,15 Pe teme medicale; 
16,25 Fredonați cu noi; 17,00 Radio
jurnal. Sport; 17.10 Album de piese 
corale,- 17.30 Cîntece do Radu $er- 
ban18.05 Memoria pămîntului ro
mânesc ; 18.25 Muzică ușoară; 19.05 
Cîntăreți de operă și muzică populară; 
19.30 Curs de limba
Noapte bună, copii ■, 
opera. Puccini23.07 
zieal international 
Concert Mozart ,-

® 
® 
®

BULETINE DF ȘTIRI: Progra
mul I : 5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 
0.00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24.00; 1.00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6.05; 7,30; 10,00; 12,00; 
1-103; 18.00; 19,00; 23,00; 0,55.

PELICULA NEGATIVA

spaniolă. 19.50 
19.55 Seara de 
Festivalul mu- 
Salzburg 1968,

M. PAVEL
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Folo: 1. CIUR

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Un delict aproape perfect; 
Republica: Anna Karenina, se
ria I și II; PETR1LA : Pantera 
neagră; LONEA — 7 Noiem
brie : Străina,- Minerul: Neîn
țelesul,- ANINOASA : Am ih- 
tilnit țigani fericiți; VULCAN: 
Piramida Zeului Soare; LU- 
PEN1 — Cultural: Vera Cruz.

Despre cele două de transportat material lemnos ce se
văd in clișeu s-a mai scris. Ele stau de izbeliște lingă cantonul II Bo- 
lonl încă de pe vremea cind funcționa htnicularul Aninoasa —■ Pclrila. 
A stat funlculanil, stau și cărucioarele aruncate hrană pentru rugina 
ce so înfruptă din ele. Poate prin acest nou S.O.S. gospodarii ruinei Ani
noasa iși vor aminti de cărucioarele ce așteaptă cu nerăbdare să fie 
recuperate.
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Ecouri Io Apelul (onsiâtulril Vizita delegației Trupe engieze au debarcat
statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
guvernamentale române 

în Singapore
Franța

PARIS 19 (Agerpres). — Comen- 
tind Apelul adresat de lările partici
pante la Consfătuirea Comitetului 
politic consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
ziarul „L'Humanitc" scrie: ..Persis
tenta divizării Europei in blocuri mi
litare opuse comportă o amenințare 
care ar putea deveni teatrul unei 
conflagrații neintilnite nici chiar în 
cele două războaie mondiale”. Ape
lul lansat la Budapesta tuturor sta
telor europene de către țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
..oferă o altă opțiune, singura, de 
altf«l. rezonabilă si anume aceea a 
dizolvării blocurilor militare și în
locuirea lor prinlr-un sistem de se
curitate colectivă”.

Italia
ROMA 19 (Agerpres). — Comen* 

tind documentele adoptate de con
sfătuirea de la Budapesta a Consi
liului politic consultativ al Tratatu
lui de la Varșovia, ziarul „L'Unita" 
publică un articol intitulat . Rolul 
Italiei”. Consfătuirea de la Budapes
ta a țărilor socialiste europene — 
se scrie în articol — a relansat in 
mod concret și convingător marea 
temă a securității și desființării blo
curilor. Apelul adresat întregii Eu
rope deschide o perspectivă reală 
punînd în mod pozitiv accentul pe 
posibilitatea care există astăzi de a 
deschide un capitol nou de pace și 
colaborare în istoria frămîntată a 
vechiului nostru continent neascun- 
zînd însă nici obstacolele ce trebuie 
depășite (recunoașterea in tangibili tă- 
tii frontierelor și a existentei celor 
două state germane). Cu multă serio
zitate, țările Tratatului de la Varșo
via s-au declarat dispuse să ia în 
considerație orice propuneri care vor 
ft avansate pentru a se ajunge cit mai 
repede la o conferință paneuropeană. 
Ele au arătat, de asemenea, deplina 
lor hotărîre de a trece ..de la decla
rații generale de pace la măsuri con
crete''. Am regăsit in acest docu
ment — scrie „L’Unita" — același

„Frankfurter Rundschau" despre 
amestecul Spaniei în treburile 
interne ale Guineei Ecuatoriale

BONN 19 (Agerpres). — Mai multe 
relatări apărute in presa occidentala, 
referitoare la evenimentele din Gui
neea Ecuatorială, relevă amestecul 
Spaniei in treburile interne ale tî- 
nărului stat african. După cum arată 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau" „relațiile dintre cei a- 
proximativ 255 000 de autohtoni și cei 
5 000 de europeni, în cea mai mare 
măsură spanioli, au fost încordate 
în întreaga perioadă de după 12 oc
tombrie 1963, cînd noul stat a de
venit independent Bunăstarea plan
tatorilor europeni in a căror posesie 
se aflau cele mai multe dintre plan
tațiile de cafea și cacao ale țării și 
totala dependentă economică față de 
fostul stăpinitor colonial, constituie 
un element permanent de nemulțu
mire pentru populație". Autoritățile 
spaniole au impus guvernului din 
Guineea Ecuatorială staționarea în ța
ră a unei unități militare spaniole. 
„Madridul. încearcă și astăzi să res
pingă area acuzație potrivii căreia

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE
Hotărîrea 

președintelui Nixon...
privind construirea sistemului de 

rachete antirachetă „Sentinel" a tre
zit o profundă îngrijorare în rindul 
ppiniei publice din Statele Unite. 
Peste 100 de oameni de știință, că
rora li s-au alăturat aproximativ 
jumătate din numărul senatorilor a- 
mericani au făcut cunoscut preșe
dintelui Nixon că aprobarea siste
mului de rachete antibalistice — 
A.B.M. (Anti Balistic Missiles) nu 
poate fi calificată decit ca o nouă 
escaladare periculoasă a cursei înar

mărilor care va avea efecte nega
tive in actualul context a] eforturi
lor care se depun pe plan interna
țional pentru încetarea cursei înar
mărilor. In acest sens trebuie amin
tit și mesajul secretarului general al 
O.N.U., U Thant adresat Conferinței 
Comitetului celor 18 pentru dezar

spirit deschis care a caracterizat De
clarația din București de acum trei 
ani. unul din momentele cele mai 
fericite ale inițiativei politice ale ță
rilor socialiste pentru construirea în 
Europa a unui sistem efectiv nece
sar existentei pașnice.

In faza de acțiune și inițiativă pe 
care Consfătuirea de la Budapesta 
pare să o redeschidă în politica eu
ropeană. problema care ne stă in 
fată — scrie „L'Unita" — este aceea 
de a contribui cu inițiativa noastră 
să creăm cea mai mare aliniere a 
forțelor democratice și de pace. In 
noua fază politică care se deschide 
în Europa Italia, poporul nostru, 
politica externă italiană trebuie să 
joace un rol autonom și curajos, 
deoarece au un cuvînt important de 
spus.

R.P. POLONĂ: Cel mai vechi earlier al Varșoviei — Powisle, se 
innoieșle cu tot mai multe blocuri de locuințe.

„Guardia Civil" (garnizoana militară 
spaniolă din Guineea Ecuatorială) a 
intervenit în afacerile interne ale 
țării — scrie ziarul „Frankfurter 
Rundschau". Insă din informațiile u- 
neori contradictorii provenite de la 
Madrid și de la Santa Isabel se des
prinde faptul că „Guardia Civil" nu 
a stat cu mîinile încrucișate în ul
timele săptămîni, cum se încearcă 
să se afirme în capitala Spaniei". 
„Frankfurter Rundschau" relatează 
că la începutul lunii februarie, cu 
prilejul unor demonstrații de masă 
ambasadorul spaniol Juan Duran, a 
ordonat „guardiei" să iasă pe stradă 
și să îndeplinească funcțiuni de po
liție, așa cum ar fi făcut pe timpul 
cînd această țară era o colonie spa
niolă. Amestecul militarilor spanioli 
în treburile interne ale Guineei E- 
cuatoriale care a dus la criza poli
tică cunoscută din această țară, a 
arătat in mod elocvent cil de „ra
țională" este politica guvernului de 
la Madrid față de fosta sa colonie.

mare ale cărei lucrări au fost re
luate, marți la Geneva, în acest 
mesaj U Thant și-a exprimat îngri
jorarea față de cursa înarmărilor, 
subliniind că din 1962, cheltuielile 
militare anuale mondiale au sporit 
de la 120 miliarde dolari la peste 
180 miliarde. Noul program militar 
al S.U.A. reprezintă de fapt o pri
mă verigă a unui sistem global ra- 
cheto-nuclear al cărui cost se va 
ridica la suma da 400 miliarde do
lari ceea ce va amputa serios pro
gramele sociale interne de maximă 
urgență, cum ar fi, reducerea șoma
jului, îmbunătățirea asistenței me
dicale, dezvoltarea cercetărilor știin
țifice. Această hotărîre este consi
derată drept „o primă greșeală 
serioasă" făcută de Nixon de la 
instalarea sa la 20 ianuarie la Casa 
Albă. Ținînd cont de împotrivirea 
crescindă a poporului american față 
de această măsură, se așteaptă ca 
dezbaterile din Congresul S.U.A. să 
fie extrem de vii și controversate.

Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — Comen- 

tînd Apelul statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia adresat tu
turor țărilor europene, in care, prin
tre altele, se propune organizarea 
unei conferințe europene în proble
mele securității și colaborării în 
Europa, cercurile oficiale britanice 
declară că „Marea Britanie este gata 
să acționeze pentru pregătirea unei 
astfel de conferințe, cu condiția ca 
ea să aibă perspectivele reale de 
reușită și ca obiectivele ei să fie 
în prealabil stabilite" — anunță a- 
gentia France Presse. Marea Brita
nie. spun aceste cercuri, consideră 
însă că Statele Unite si Canada ar 
trebui să ia parte „de la început" 
la pregătirea unei asemenea confe
rințe.

Conferința de presă 
a ministrului de 
externe israelian

LOS ANGELES 19 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă ținută la 
Los Angeles, ministrul de externe is
raelian, Abba Eban, a declarat că 
„Israelul va continua să caute căile 
spre o pace negociabilă cu vecinii 
săi arabi”. El a menționat, totodată, 
că restabilirea păcii în Orientul Mij
lociu este „inevitabilă" și a atras 
atenția asupra aprecierilor „exage
rate" privind pericolul izbucnirii u- 
nui nou război în această regiune.

Referindu-se la încercările repre
zentanților marilor puteri de a găsi 
o soluție pentru reglementarea con
flictului, Eban a declarat că un a- 
ranjament între aceștia nu va avea 
eficacitate deoarece „destinul Israe
lului nu poate fi impus din afară". 
Ministrul de externe israelian a rea
firmat poziția guvernului său că îna
inte de a se ajunge la o reglemen
tare pe plan internațional a conflic
tului sînt necesare negocieri între 
țările arabe și Israel. El s-a pronun
țat totodată pentru întărirea contro
lului observatorilor O.N.U. asupra 
liniei de încetare a focului.

Pe frontul din 
Vietnamul de sud...
ofensiva palrioților sud-vielnamezi 

continuă în principalele regiuni tac
tice. Puternicele atacuri ale forțelor 
patriotice reprezintă de fapt o re
plică la noua încercare a Statelor 
Unite de a supune populația sud- 
vietnameză intereselor lor, menține
rii divizării țării și a regimului co
rupt de la Saigon. Săptămîna care 
a trecut și începutul acesteia, au 
adus o nouă intensificare a atacu
rilor F.N.E. împotriva principalelor 
obiective militare americane, precum 
și asupra cartierelor generale ale 
armatei americane. In total au fost 
atacate peste 20 de obiective milita
re americane aflate în apropierea 
Saigonului, la Loc An, Dong Ha.

în ciuda pierderilor grele, noua 
administrație de la Washington nu 
pare hotărîta să tragă învățămintele 
din dezastrul in care s-a aflat ad

SINGAPORE 19 (Agerpres). — To
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, con
ducătorul delegației guvernamentale 
române care face o vizită in Singa
pore, a fost primit miercuri de pri
mul ministru Singapore/, Lee Kuan 
Yew. In aceeași zi, conducătorul de
legației române a .avut convorbiri cu 
ministrul finanțelor, Goh Keng Swee, 
cu conducerea _ Departamentului co
merțului. cu reprezentanții Societății 
comerciale de stat „Intraco", precum 
și cu președintele Consiliului dez
voltării economice. I. F. Tang.

Delegația a vizitat în aceeași zi 
noul complex .industrial Jurong. 
Membrii delegației române au pur
tat discuții cu reprezentanții unor 
firme comerciale, bancare, și indus
triale.

Seara, ministrul afacerilor externe. 
S. Rajaratnan, a oferit un dineu în 
cinstea delegației române, la care au 
participat membri ai guvernului, șefii 
unor misiunii dipSomatice și perso
nalități de frunte ale vieții comerciale 
și economice din Singapore.

Din convorbirii^, pe care delega
ția guvernamental^- română le-a avut

Cînd se va face aselenizarea echipajului 
navei „ipollo-ll“

• WASHINGTON. — Admlnls- 
tra/ia națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a liotărit defini
tiv de a nu încerca o aselenizare 
înainte de luna iulie. După încheie
rea cu succes a zborului navei * spa
țiale. „Apollo-9-, generalul Samuel 
Philips, directorul programului „A- 
pollo“, declarase Că în urma experi
mentării cu succes a modulului lu

Depozițiile martorilor în procesul lui Sirhan
# LOS ANGELES. — Depozițiile 

martorilor psihiatrii și psihologi — ci
tați de apărare în procesul lui Sir-

• LONDRA. — ‘La Londra a fost 
semnal contractul de cooperare în
tre Institutul, cehoslovac pentru au
tomatizarea condbcerii industriei 
„Inorga" și firma engleză pentru pro
ducția mașinilor electronice de cal
cul și instalațiilor automate „Fer
ranti".

Potrivit acordului, „Inorga" va o- 
feri partenerei sale diferite proiecte, 
iar firma engleză ^Ferranti" va pro
duce instalațiile tehnice. Institutul 
„Inorga" și-â, asumat, de asemenea, 
misiunea de a colabora in vederea 
aplicării sistemului englez „Ferranti" 
și în terțe țări, anunță agenția C.T.K.

0 victorie a greviștilor
• italieni

ROMA 19 (Agerpres). — Mișcarea 
grevistă din Italia a înregistrat una din 
cele mai importante victorii din ultimii 
ani. In urma tratativelor dintre sindi
cale și patronat a intervenit un acord 
care satisface, principala revendicare 
a greviștilor,; abolirea sistemului de 
salarizare diferențiată, împărțit în 
șapte zone ale țării. Acordul, anun
țat de ministrul muncii, Giacomo 
Brodolini, care a (acționat ca media
tor în tratative, stabilește totodată 
un salariu minimal unic.

ministrația Johnson, refuzînd în con
tinuare să pună în practică promi
siunile făcute în cursul campaniei 
electorale cu privire la încetarea 
războiului din Vietnam.

Activitatea 
politico-diplomatică 
vest-europeană...

a fost concentrată îndeosebi la 
Paris unde generalul de Gaulle și 
cancelarul R.F. a Germaniei, Kurt 
Georg Kiesinger s-au intilnit pentru 
a încerca să înlăture răceala care 
a cuprins de cîtva timp relațiile 
franco — ves<t-germane. Cum era 
și firesc, ținînd cont de numeroasele 
dezacorduri care au intervenit în 
relațiile dintre cele două țări, în- 
tilnirea „la niVel înalt" din capitala 
Franței nu a depășit pronosticurile 
pesimiste ale observatorilor politici. 
Convorbirile dintre cei doi oameni 

cu oficialitățile și cercurile do a- 
faceri singaporeze a reieșit dorința 
părților de a dezvolta schimburile 
comerciale și colaborarea economică 
șl au fost evidențiate perspectivele 
care există pentru creșterea substan
țială a acestora. In domeniul coope
rării economice, părțile au reținut 
pentru studiu propuneri concrete tn 
diferite ramuri industriale ca de e- 
xemplu: în industrializarea lemnului, 
în producția de mașini agricole, în 
petrochimie și altele. Totodată au 
fost examinate posibilitățile pentru 
promovarea vînzărilor de mărfuri ro
mânești prin Singapore în terțe sta
te din sud-estul asiatic.

Convorbirile cu membrii guvernu
lui singaporez au evidențiat bunele 
relații existente între România și 
Singapore și dorința de a promova 
pe mai departe aceste relații și a 
le lărgi, cuprinzînd sfere noi, ca de 
exemplu schimburile culturale.

Ambasadorul român la Singapore. 
Vasile Gindilă, a oferit marți seara 
un dineu în onoarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, la care au par
ticipat membri ai guvernului, oa
meni de afaceri și bancheri din a- 
ceastă țară, precum și membrii de
legației române.

nar este posibil ca N.A.S.A. să în
cerce cu „Apollo-W, in luna mai, o 
coborire lină pe suprafața Lunii. La 
18 martie de Ia centrul spațial 
Houston s-a anunțai în urma unei 
reuniuni a specialiștilor, la care a 
participat și Thomas Paine, direclo- 

, rul N.A.S.A., s-a hotărit ca primii 
astronauti americani care vor atin
ge solul lunar să lie membrii echi
pajului navei „Apollo-llu.

han B. Sirhan, asasinul senatorului 
Robert Kennedy, continuă. In ședința 
de marți a fost reaudiat psihologul 
Martin Schorr, căruia acuzarea i-a 
imputat faptul că s-a „inspirat" din- 
tr-o lucrare de specialitate la sta
bilirea diagnosticului în cazul lui 
Sirhan prezentat săptămîna trecută. 
Schorr a recunoscut că a transcris 
„aproape cuvînt cu cuvînt" două ca
pitole din lucrarea lui James Brussel 
„Casebook of a crime psychiatrist" 
pentru a ilustra cazul lui Sirhan, 
datorită stilului vioi și atractiv al 
lucrării, precizând însă că la stabili
rea diagnosticului nu a ținut cont 
de ideile prezentate în lucrare.

• BONN. — Intr-un inter
viu acordat ziarului „Frankfur
ter Rundschau", Willy Brandt, 
ministrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, s-a pronun
țat în favoarea semnării de 
către R.F.G. a Tratatului de 
neproliferare a armelor nu
cleare înainte de alegerile ge
nerale care vor avea loc în 
luna septembrie a. c. Willy 
Brandt și-a exprimat, totodată, 
speranța că vor fi întrunite, 
atît pe plan intern, cit și ex
tern, încă în vara acestui an, 
condițiile necesare acestei sem
nări.

de stat au fost „utile" numai pe 
planul explicațiilor. Pozițiile diver
gente au rămas însă neschimbate și, 
după cum s-a precizat oficial „nu 
a fost luată nici o hotărîre impor
tantă". Singurele rezultate concrete 
ale întâlnirii dintre de Gaulle și 
Kiesinger sînt: dorința celor două 
părți de a realiza proiectul comun 
al „aerobuzului" vest-european, cu 
sau fără participarea Marii Britanii 
și hotărîrea de a se constitui un co
mitet comun pentru supravegherea 
cooperării între regiunile de frontie
ră ale celor două țări — Alsacia, 
Lorena și Saar. Cit privește deza
cordurile, ele au rămas aceleași. 
Adversitatea generalului de Gaulle 
față de candidatura Marii Britanii 
la Piața comună continuă să rămî- 
nă totală, la fel ca șl cea a partici
pării în continuare a Franței la reu
niunile Europei Occidentale pe care 
o consideră ca fiind „un organism 
lipsit de Interes".

N. BADEA

in insula 
din Marea

ST. JOHN'S (ANTIGUA) 19 (Ager
pres). — In dimineața zilei de mier
curi, trupe engleze de parașutlști și 
unități ale infanteriei marine au de
barcat in Insula Anguilla din Ma
rea Caraibilor. Reprezentantul Marii 
Britanii în Insula Antigua, Stewart 
Roberts, a precizat că această inva
zie a avut loc cu scopul de a-1 re
instala pe fostul reprezentant britanic 
în Anguilla. Anthony Lee, care a fost 
silit să plece de aici în cursul anului 
trecut de populația locală.

După cum relatează agenția Reu
ter, unitățile engleze de debarcare 
au fost transportate la bordul a două 
fregate militare, operațiunea de in
vazie începind încă înainte de ivi
rea zorilor, cînd majoritatea celor 
6 000 de locuitori ai Anguillei dor
meau. Trupele aeropurtate au ocu
pat poziții în punctele cheie ale insu
lei, au percheziționat toate locuin
țele pentru ,a căuta arme si au pro
cedat la o identificare a tuturor lo
cuitorilor. Deocamdată nu se cunoaș
te soarta președintelui provizoriu al 
Anguillei, Ronald Webster, și a mem
brilor guvernului său. S-a aflat. însă, 
că Webster a cerut locuitorilor să

• ROMA. — Un grup de 
specialiști de pe lingă Comi
tetul italian pentru energia 
nucleară a realizat o inimă 
artificială. Materialul plastic 
special din care a lost făcută 
această inimă are proprieta
tea că nu alterează singele. 
Inima artificială creată de 
specialiștii italieni acționează 
cu aer comprimat și este deja 
utilizată în mod experimental 
pe animale. După părerea ex- 
perlilor ea ar conslilui proto
tipul „cel mai apropiat de o 
inimă de om".

• PARIS. — In ședința săptămî- 
nală de miercuri a Consiliului de 
Miniștri al Franței, președintele de 
Gaulle a anunțat, potrivit purtătoru
lui de cuvînt oficial, că va ține o 
cuvin tare radiotelevizată în jurul da
tei de 10 aprilie, cînd își va expri
ma punctele de vedere în legătură 
cu referendumul din 27 aprilie.

MOZAIC EXTERN
UN GRUP DE OAMENI DE 

ȘTIINȚA din Institutul de Fi
zică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a descoperit că, tre- 
cind prin lichid, raza de laser 
produce unde de șoc, care 
provoacă presiuni ajungînd la 
un milion de atmosfere. Efec
tul respectiv, denumit de ei 
luniinohidraulic, permite obți
nerea unor impulsuri puterni
ce pentru scopuri practice ca 
de exemplu ștanțarea, sudarea 
prin presare și altele. Aplica
rea acestui efect găsește o lar
gă utilizare mai ales in mi
croelectronică la prelucrarea 
suprafețelor netede, atunci cînd 
nu pot fi folosiți electrozi o- 
bișnuiți, precum și in alte do
menii. O altă proprietate a 
efectului descoperit este posi
bilitatea provocării impulsuri
lor respective de la distanță.

★

POLIȚIA DE VAMĂ FRAN
CEZĂ a arestat luni seara la 
frontiera franco-germană un 
cetățean spaniol în automobi
lul căruia s-au descoperit 165 
de kilograme de opiu, heroi
nă și morfină în valoare de 
30 milioane de franci. Aceasta 
este cea mai mare „captură" 
de stupefiante operată de poli
tia europeană de la sfârșitul 
celui de-al doilea război mon
dial.

★

APLIClND PENTRU PRIMA 
OARĂ principiile electrolumi- 
niscenței în construcția televi
zoarelor, specialiștii de la fir
ma japoneză „Mitsubishi" au 
pus la punct primul aparat fă
ră tub catodic, el fiind Inlocuțt 
prlnlr-o placă luminoasă ce 
servește drept ecran. Repre
zentanții firmei japoneze afir

Anguilla 
Caraibilor

nu opună nici o rezistență trupelor 
engleze, intr-o proclamație difuzată 
cu 24 de orc înaintea invaziei. El a 
subliniat că Marea Britanie acțio
nează in baza unor învinuiri false 
privind o așa zisă „influență a 
gangsterilor americani" în această 
insulă pentru a acoperi motivele reade 
ale invaziei. „Noi sîntem negri și el 
sînl albi — a spus Webster — de 
aceea nu vor să ne permită să ne 
conducem singuri".

Potrivit agenției Associated Press, 
unele cercuri ale observatorilor con
sideră că Marea Britanie a interve
nit de o asemenea manieră în An
guilla, deoarece se teme că succesul 
mișcării de independență de aici ar 
putea duce la fragmentarea altor fe
derații de insule din Marea Caraibi
lor, aflate în prezent sub controlul 
englez.

Rechemarea 
ambasadorului 

S.U.A. de la Saigon
pentru consultări

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Ambasadorul S.U.A. la Saigon, Ells
worth Bunker, va sosi vineri la 
Washington pentru consultări la ce
rerea președintelui Richard Nixon —
a comunicat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat al Statelor 
Unite. William Sullivan, ambasadorul 
american în Laos, a fost, de aseme
nea, convocat la Washington și va 
participa împreună cu colegul său 
din Saigon la întrevederile de Ia 
Casa Albă. Departamentul de Stat și 
Pentagon. Nixon a. avut marii o în
trevedere cu Cyrus Vance, fostul 
conducător adjunct al delegației ame
ricane la convorbirile de Ia Paris, 
dar un purtător de cuvînt al Casei 
Albe a afirmat că președintele nu 
intenționează pentru moment să-l 
recheme pentru consultări pe actua
lul conducător ai delegației S.U.A. 
la Paris, Henry Cabot Lodge.

Buletinul de știri al Casei Albe 
este de părere că rechemarea lui’ 
Bunker nu indică o apropiată revi
zuire majoră a politicii americane 
în Vietnam. Totuși, unii observa
tori din capitala federală americană 
deduc din această intensă activitate 
diplomatică faptul că- președintele 
S.U.A. se pregătește să ia anumite 
hotărîri importante în problema Viet
namului.

mă că vor trebui însă depuse 
in continuare eforturi pentru 
îmbunătățirea noului tip de te
levizor în vederea obținerii 
unei imagini cît mai clare.

★

IARNA CARE REFUZĂ în
că să cedeze locul primăve
rii se face simfită și in unele 
regiuni, unde domnește căldu
ra tropicelor. După cum arată 
agențiile de presă, asupra o- 
rașului birmanez Akyab, si
tuat in partea de est a Gol
fului Bengal, a căzut o can
titate însemnată de zăpadă. 
Echipajul unei nave de pasa
geri a fost complet dezorien
tat de acest fenomen nemal- 
intilnit în această regiune Și 
a schimbat direcția prestabili
tă, împotmolind vasul in Delta 
fiului Kaladan.

★
CEA DE-A 14-A EXPEDIȚIE 

SOVIETICĂ DIN ANTARCTI- 
DA a început un vast program 
de observații alil in păturile 
înalte ale atmosferei, cît șl in 
adincurile învelișului de ghea
tă. care vor da posibilitatea 
să se obțină diferite dale cu 
privire la natura regiunii de 
la Polul Sud al Pămîntului.

tn prezent, in Antarctida se 
află cinci stafii științifice so
vietice care întreprind studii 
asupra magnetismului terestru, 
ionosferei. propagării undelor 
radio, meteorologiei, geofizicii 
și chiar și medicinei. De pildă, 
la Stafia Vostok, unde a fost 
înregistrată cea mai coborîtă 
temperatură de pe glob — mi
nus 88.3 grade C — specialiș
tii studiază gradul de adapta
bilitate al organismului uman 
la condițiile naturale extreme.
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